
 
 
 

Ta Jesień 

Jesień jest szara, 

Jesień jest smutna. 

Przypomina o szkole 

O Krecie, o Portugalii 

Co strzelała gole. 

Jesień jest kolorowa 

Tak jak nasza mowa. 

Liście spadają, 

Niczym płatki na grządkę 

Gdzie rosną astry i bratki. 

Każdy listek kolorowy, 

Spada na ich głowy 

A potem, 

Gdy mocniej zawieje 

Tu kwiatek tam listek 

Tańczy jesiennego walca 

Przed zimą 

Na palcach. 

Olga Majewska kl VI 

 

Andrzejki 

Czas andrzejek już nadchodzi, 

w szkole o to sie rozchodzi. 

Bo andrzejki - czas niezwykły, 

a do tego juz przywykły, 

w szkole wszystkie ananasy -  



 
 
 

no dosłownie - z każdej klasy! 

 

Katarzyna Rzepiel kl VI 

 

Świąteczna Noc 

 

Rudolf Czerwononosy, 

krzyczy w niebogłosy. 

Że to już święta, 

i niech każdy o tym pamięta. 

To czas radości i miłości, 

przybędzie wielu gości. 

A pod choinką prezentów moc, 

w tę wigilijną noc. 

Gdy już noc nadejdzie, 

i księżyc na niebo wzejdzie. 

Na niebie Mikołaja zauważysz, 

i uśmiechem go obdarzysz. 

      

    Dominika Małek kl V 

 

 

 

O Bożym Narodzeniu 

 

Że, jako mówi nam wszystkim 

Dawne, odwieczne orędzie, 

Z pierwszą na niebie gwiazdą 

Bóg w naszym domu zasiędzie. 

Sercem Go przyjąć gorącym, 

Na oścież otworzyć wrota — 

Oto co czynić wam każe 

Miłość, największa cnota. 

 

Katarzyna Rzepiel kl VI 

 

 

Boże Narodzenie 

 

W Boże Narodzenie nie ma nikogo smutnego 

wszyscy się radują z narodzin Syna Bożego. 

Ludzie dwunastoma daniami stół nakrywają 

i uczniów Jezusa upamiętniają, 

W Boże Narodzenie Gwiazdor się przechadza 

i grzeczne dzieci prezentami wynagradza. 

Choinka ozdobami przystrojona 

stoi wielce  zadowolona. 



 
 
 

Jest wtedy bardzo,  bardzo pięknie 

radośnie i odświętnie. 

 

Justyn Lentas kl VI 

 

 

 

Szkoła moich marzeń 

 

Szkoła moich marzeń, 

to taka z nieprawdziwych zdarzeń. 

Zamiast krzeseł wygodne fotele, 

i na ławkach książek niewiele. 

Uczeń złości wyrzuca w kosz, 

by ich nie wysłuchiwał lampy klosz. 

Korytarze wiśniami pachnące, 

winorośle na ścianie pnące. 

Okna w klasach całe przeszklone,  

a podwórze jasne i zielone. 

Tablice dziwne bardzo, 

bo różowym kolorem nie gardzą.  

Nie ma sporów, 

i na przerwie rumorów. 

O takiej szkole marzę sobie, 

i powiem o tym każdej osobie. 

 

Dominika Małek Kl V 

 

Moja Szkoła 

 

Nasza szkoła jest magiczna, piękna, kolorowa 

Wiele też tajemnic w swoich murach chowa. 

My chłopaki z czwartej klasy uczyć się lubimy, 

Dlatego bardzo chętnie do szkoły chodzimy. 

Lekcja, przerwa, lekcja, przerwa. 

Czas tu szybko płynie w naszej szkolnej drużynie-rodzinie. 

Historia to lekcja bardzo ciekawa na którą czekamy, 

Bo ją tylko raz w tygodniu w poniedziałki mamy. 

Polski bardzo fajna lekcja, moja ulubiona, 

Bo na niej się uczymy jak się pisze słowa. 

Komputery mamy z panem który świetnie uczy 

Różnych nowinek i komputerowych kluczy. 

A z przyrodą nie ma żartów, pani ostra bardzo 



 
 
 

Lubi z nami pożartować, ale pyta często. 

My jesteśmy klasa sportowa 

Basen i WF to nasza codzienna przygoda. 

Z matmy pani nasza super, wszystko nam tłumaczy, 

Gdy ktoś czegoś się nie nauczy prędko nie wybaczy. 

Geometria bardzo fajna rzecz, 

Gdy ktoś jej nie umie niech idzie z matmy precz. 

Po angielsku „speakać” już nieźle umiemy 

Za co naszej pani serdecznie dziękujemy. 

Na WF-ie gramy w ręczną, gałę też lub w siatę, 

Gdy z basenu wracamy to ciągle kichamy, 

Ale i tak tę naszą szkołę bardzo kochamy. 

Jest automat jest stołówka więc nie grozi nam głodówka. 

Kto jest naszej szkoły ciekawy to serdecznie zapraszamy. 

 

Szymon Pierzchała 

Klasa IV 

 

Sen 

Miałem wczoraj piękny sen 

Śniła się mi Szkoła Marzeń 

Windą się do niej wjeżdżało 

Na trampolinach wysoko skakało 

 

Nie ma w niej dwójek 

Bo dziennik piątki przyjmuje 

Wiedzę do głowy nam wleje 

Pani przez ogromny lejek. 

 

Gdy ktoś na wagary chodzi, 

Nauczyciel to nagrodzi 

Nie uwagą w dzienniku 

Tylko watą na patyku 

 



 
 
 

Na ławkach komputery mamy 

Całą lekcję sobie gramy 

Nauczyciel razem z nami 

Za to wszyscy go kochamy. 

 

Są zajęcia dodatkowe 

Kółka wiedzy i sportowe 

I wycieczki i obozy 

No i nie ma tutaj kozy. 

 

Nigdy się w niej nie nudzimy 

Zawsze dobrze się bawimy 

Wszyscy się tu szanujemy 

Komfortowo się czujemy. 

 

Gdy się nagle obudziłem 

I dwóję w zeszycie odkryłem 

Pomyślałem co za dzień 

Szkoła Marzeń piękny sen 

 

Sebastian Gargula kl IV 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


