
 

Uwaga! Obecność sprawdzamy. 

2a- rączki do góry, 2b- Wy też! 

Wszyscy jesteście ?  

Taaak! 

 My też! Meldujemy gotowość do pracy, czekamy tylko na znak,  

kiedy wirus zostanie pokonany i znów do szkół wpuszczą nas.  

Pani Kamilla z 2a planów tak wiele  ma.  

Pani Lidka z 2b tańczyć z radości chce.  

Powrót do szkoły, to mamy w planie- krzyczą głośno obie Panie.  

Czeka na nas nauki sporo, na pewno będzie wesoło.  

Nie martwcie się dzieci kochane, damy sobie  radę! 

Odłóżcie na bok troski i zmartwienia  

razem nie będzie nic trudnego do zrobienia. 

Krzyczcie z daleka im do widzenia! 
Żaden temat Wam niestraszny, my już o tym wiemy.  

Swoje lęki i słabości szybko przełamujemy.  

Pracujemy w domach od jakiegoś czasu,  

i choć trudno, nie robimy z tego ambarasu.  

Wasza praca jest na medal, macie nasze słowo.  

Chociaż dzwonek nie wybrzmiewa z każdym dniem,  

nie ma mowy, że ktoś z Was to leń.  

Pracujecie jak mróweczki miesiąc cały.  

Wam należą się największe pochwały.  
Uczcie się  tak dalej Kochane Dzieci,  

to piątka i szóstka zaraz do dziennika wleci. 

Nie traktujcie jej jak wroga,  a jak przyjaciela. 
Oho, gdzieś w oddali słychać głos, ktoś z rodziców ma już dość! 
Materiału w drugiej klasie nie brakuje.  

Ciągle tylko dosyłają nam zadania,  

a my nie mamy w tej kwestii nic do gadania. 

 Ileż można scenariuszy nam wysyłać, nie można już tego aż wytrzymać ! 

Niech otworzą nam tę szkołę zaraz, teraz, to nam spadnie liczba tych codziennych trosk.  

My Was Państwo bardzo dobrze rozumiemy  i jesteśmy z Wami tak każdego dnia,  

troski zawsze równo podzielimy, żeby chociaż trochę pomóc Wam.  

Teraz jednak chcemy podziękować, za Wasz trud i nauczania  wkład.  

Bez Was w tych trudnych czasach, nie istniałby nasz szkolny świat.  

Dziękujemy za to wszystko co robicie,  

za odczytywanie scenariuszy już o świcie,  

za rysunki i czytanie oraz matematyczne rozwiązywanie, 

za motywowanie dzieci w domach i za poparcie. 

Taki zespół rodzicielski to jest wsparcie ! 

                                       Wychowawcy klas 2 



 


