
 

 

  

 Nagrodzone wiesze Naszych  poetów  

„Rodzinne wierszyki”  

 „Wiosenny wierszyk” 

Ptaszki śpiewają 
Wakacje tuż, tuż 
A ja przy Tobie siedzę w świecie róż 
Wieje ciepły wiatr 
Na drzewie przysiadł szpak  
A na łące wyrósł czerwony mak 
Trawka się zieleni 
Żabka się rumieni 
I to jest właśnie wiosenny świat. 
  
Nadia W. kl.6a 

 

 

Moja szalona Rodzinka !!! 

Chciałbym Wam wszystkim przedstawić moją rodzinę, 

O której można nakręcić film w kinie. 

 

Jest tu siostrzyczka Pati co wszystko psuje, 

Ciągle ściany maluje i telewizor palcuje. 

Jest nawet słodka, choć czasem pluje,  

A gdy wyłączysz jej bajki to ostro wariuje. 

 

Jest też tu mama, ma na imię Marta, 

Jest nauczycielem i jest mocno rozdarta. 

Ciągle nas wszystkich mocno strofuje, 

A mnie do odrabiania lekcji mobilizuje. 

 

Jest też tu Przemek, to jest mój tata, 

Złodziei łapie-to jego praca. 

Jak każdy policjant pałką wciąż macha,  

Pilnuje drogi byś bezpiecznie do domu wracał. 

 

Teraz nareszcie parę słów o mnie, 

W szkole jestem Kacper, a Koko  

w Fortnajtowej wojnie, 

Wszyscy tu dobrze znacie mnie,  

W końcu jestem uczniem klasy 1C 

 

To jest po krotce moja rodzina, 

Wszystkich ich kocham, to nie jest kpina. 

Choć czasem krzyczą wszyscy na siebie, 

To jest mi z nimi jak w siódmym niebie. 

 

Kacper K. kl. I C 

 

 

 „O mojej rodzinie” 

 Moja rodzina jest kochana,  
chociaż ciągle zabiegana . 
Moja mama  w biurze pracuje 
 a mój pies wszystko psuje. 
Tata jest zapracowany, ale bardzo go kochamy. 
Rodzice czasem mnie denerwują, zakazują ,humor 
psują, ale jestem przekonana, że jestem przez nich 
bardzo kochana. 
  
Maja A. kl. IC 
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 „Moja szalona rodzinka 

                                                                                                                    

Pewnej nocy 
w gwiezdnej mocy 
wyszłam z rodziną 
późną godziną 
 
Zobaczyłam sowę 
miała wielką głowę 
gigantyczne oczy 
I polowała w nocy 
 
zjadała sobie myszy 
w nocnej ciszy 
miała wielkie skrzydła opierzone  
z każdej strony i pazury czyli 
szpony 
 
„Hej, sówko kochana, 
która poluje do rana!” 
 
Usłyszałam krzyk mamy 
bo na coś nadepnęła. 
„To był jeż!” krzyknęłam. 
 
Mama odskoczyła, a ja podeszłam 
bliżej 
i kucnęłam niżej 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„W mojej rodzinie” 

W mojej rodzinie może być niesamowicie! 

Mama szybka jak strzała robi wszystkie zadania,  

Tata lubi podróżować i budować, takie ładne te rzeczy połączył,  

że zrobił kampera do podróży. 

Sylwia, Kasia tak opiekuńcze i najbardziej mądre w domu i na całym świecie! 

Lila, Ares, Plamka najlepsze zwierzęta pod niebem i się z nimi sklejam na 

zobaczenie jedne! 

Ania G. kl.  II C 

 

 
Jeż najeżył swoje kolce,  
gdy przybliżyłam do niego rękę 
bo przeżył mękę. 
 
„Jeżu kochany, 
nie bój się mojej mamy” 
 
Otworzył swoje oczy 
schował kolce 
złe emocje schował w fiolce. 
 
Tata zobaczył pająka 
tkającego sieć 
Połyskiwały na niej krople rosy 
a pająk był bosy 
 
Osiem nóżek to stworzenie miało 
i do zabawy samo zapraszało 
 
„Kochany pajączku 
ty mały czarny pączku” 
Miły był ten spacer 
lecz do domu wracać trzeba 
i posłuchać jak ptak śpiewa. 
 
Do widzenia moi mili 
do widzenia moi mili 
chyba to kiedyś powtórzymy. 
 

Pola W. kl.  IC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


