Rozstrzygnięcie Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego
- Wiersz Humorystyczny

Konkurs, którego organizatorami były bibliotekarki szkolne Anna Stec i Elwira Szczygieł,
skierowano do uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 i Szkoły Podstawowej nr 13 w Koszalinie
zainteresowanych poezją i pracą twórczą. Konkurs trwał od kwietnia do maja 2020 r. Jego
celem była promocja czytelnictwa oraz twórczości własnej dzieci i młodzieży, a także
zachęcenie do wspólnego i aktywnego

spędzania czasu w gronie rodzinnym w czasie

narodowej kwarantanny.
Na konkurs wpłynęło 5 prac, które oceniła międzyszkolna komisja konkursowa w składzie:
Anna Ptak, Grażyna Śmierzewska, Anna Stec oraz Jolanta Nierzwicka, Małgorzata ĆwiklińskaMacierzanka, Izabela Duering, Śnieżana Biełowa, Anna Berda. Postanowiono przyznać
następujące nagrody:

I miejsce
● Julia Wiśniewska SP nr 13

"Moja nadzieja"

II miejsce
● Julia Wiśniewska SP nr 13

"Marzenie"

III miejsce ex aequo:
● Mateusz Grygorowicz SP nr 13
● Kacper Pawełczak SP nr 13

"Spokój"
"Będzie dobrze"

Podsumowując konkurs, można powiedzieć, że SP nr 13 zdominowała poetycką rywalizację,
biorąc przykład ze swojego szkolnego patrona Jana Brzechwy. Organizatorki konkursu mają
nadzieję, że rodzinne rymowanie przysporzyło dużo radości i zadowolenia uczestnikom
konkursu, pozwalając przy tym w dobrym humorze przetrwać trudny czas izolacji. Tym
sposobem powstał ciekawy, autentyczny i przy tym zabawny zapis nastrojów i emocji, które
towarzyszyły nam podczas tamtych dni . Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział

w konkursie

i gratulujemy zwycięzcom. Czekają na nich nagrody książkowe. Sposób

wręczenia zostanie jeszcze ustalony (najprawdopodobniej ze świadectwami).
A oto nagrodzone utwory. Miłego czytania!
Moja nadzieja
Nie poszliśmy dziś do szkoły, radość to niewielka.
W innym celu na smartfona, każdy uczeń zerka.
Już nie dzwonek, ale budzik wzywa nas do pracy.
Więc w piżamach do laptopów siadają rodacy.
Zamiast naleśników na pierwsze śniadanie,
mama mi włączyła-zdalne nauczanie.
A tam wuefista-by każdy był zdrowy,
wymyślił maraton, ale balkonowy.
W każdym domu jest wesoło, pies ogonem merda.
Gwiżdże czajnik, stuka sąsiad.
Lekcja to czy przerwa ?
Jeden pokój to pracownia, bałagan z nóg zwala.
Tam braciszek na plastykę koloruje jaja.
Głowy nasze niezbyt duże, wszystko w nich się nie pomieści.
A tu nawet telewizja wpycha nowe treści.
Rano, wieczór czy południe to ciągła nauka.
No to kiedy można teraz luknąć na Facebooka?
Nastał smutny okres, ale on nam odsłania,
jak ważne są szkolne codzienne spotkania.
Trudne chwile miną jak porywy zimy.
Tym razem szczęśliwi do szkoły wrócimy.
Julia Wiśniewska 8b

Marzenie
Zima nas nie rozpieszczała,
białym śniegiem nie sypała.
Czekaliśmy tak radośnie,

bo zbliżało się ku wiośnie,
ciepła pora fajna, miła,
w tym roku nas uziemiła.
Bez powodu i bez złości pozbawiła nas wolności.
Teraz nie czas na kłótnie i rodzinne spory,
kiedy nie wiadomo kto z nas będzie chory.
Martwią się rodzice, niepokoją dzieci,
mam jedno marzenie - niech wirus odleci.
A ty mój kolego nie udawaj Greka,
siadaj przed komputerem, bo e-szkoła czeka.
Posłuchaj ekspertów, z telewizji gości ,
będzie to świadczyło o twej dorosłości
Docenisz co miałeś - przyjaciół, sąsiadki,
teraz nas zamknięto jak ptaki do klatki.
Przetrwajmy to razem i nie trzeba męstwa,
zdajemy egzamin głównie z człowieczeństwa!
Julia Wiśniewska 8b

Spokój
Gdy siedzenia masz już dość
Wszystko wkoło daje w kość
Cztery kąty rozdrażniają
A emocje ujścia w napięciu szukają
Rozum mówi "daj już spokój"
A ja dalej w tym amoku
Krążę z łazienki do pokoju by odnaleźć oazę spokoju
Wtedy myślę "co za kraj? tyle wolnego nagle dał"
Zamiast złości płyną łzy
Łzy radości uwierz mi
Bo ze smutku każdy wie
Czasem płakać nie da się

A ja spokój już swój mam
Tonąc w książkach- mówię Wam!
Mateusz Grygorowicz 5b

Będzie dobrze!
Choć na dworze słońce świeci,
kwitną kwiatki, bocian leci.
My się w domu też bawimy,
czasem z siostrą pokłócimy.
Jeszcze trochę odczekamy,
będzie dobrze- tak śpiewamy!

