
LEPIEJ W SZKOLE... (ZIMOWA ŚWIETLICOWA BAJECZKA) 

 
 Pingwiny to eleganckie i mądre zwierzęta. I zawsze doskonale wiedzą, co pod lodem piszczy. 
To słowa bardzo prawdziwe, o czym wiedzą wszyscy pingwinolodzy. 

 I kiedy dryfujące kry przyniosły im wieść o konkursie plastycznym ogłoszonym przez 
wychowawców świetlicy, postanowiły wziąć w nim udział. I to udział  -  osobisty. 
 W realizacji tego zamierzenia pomogły - jak zwykle - dziecięce zgrabne paluszki. To te paluszki 

pracowicie ugniatały watę w wielkie, spłaszczone kule. Wycinały w kartonie czarne smokingi. Żaden 
porządny pingwin nigdzie się nie rusza bez czarnego smokingu. 
 I przybyły! Przybyły na pomarańczowych, kartonowych nóżkach. Wdrapały się na świetlicowe 

ściany i okna. Te stojące bliżej sportowych pucharów dumnie prężą umięśnione, białe torsy. Szeroko 
rozstawiają pomarańczowe nogi.  
 Nad punktem do dezynfekcji rąk rozsiadł się wielki spryciarz. Jedną łapkę uniósł ostrzegawczo 

do góry, a drugą opuścił na dół. Wyraźnie uczy zasad 3D. I wspólnie z kolegami przechyla główkę. 
Wyraźnie "zapuszcza żurawia" za drzwi do świetlicowej sali. Bo tu donośnie "cicibej" wyśpiewują 

sikorki. Bogatki i modraszki wyskubują kolorowe ziarenka. Trzepoczą szybko skrzydełkami pod 
daszkiem karmnika. Dziubią smakowite kąski zwisające z kubka. 
 Takiego najazdu nie mogły przepuścić bałwanki. One też przytoczyły się szybko na ścianę. Te 

w kolorowych kapeluszach śmieją się i rozrabiają. Te o bardziej tradycyjnych poglądach na ubiór 
dumnie podnoszą kartonowe miotły i wyciągają czerwone, marchewkowe nosy. I się w tym odruchu 
nie mylą! Z kuchni dobiegają tak smakowite zapachy.  

 Życzliwie tych nowych wędrowców przyjęły baśniowe postacie - zadomowieni lokatorzy 
świetlicowej ściany. Kolorowe, prawdziwie bajeczne królewny, księżniczki, małe Calineczki są wyraźnie 
rade z tego nowego towarzystwa. Nic przeciwko nie ma nawet kot w butach. I tylko się uśmiecha pod 

sumiastym wąsem. 
 Całe to wesołe, rozgadane, roześmiane grono woła wraz ze świetlicowymi dziećmi: 

 

Lepiej w szkole przy herbacie 
(na górnym holu - oczywiście !!!! ) 

Niż samotnie  

przy laptopie w chacie 
 

 I wszyscy gorąco liczą, że to przesłanie dotrze do wszystkich wysokich władz i szybko 
wszystkie dzieci powrócą do szkoły.  


