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5 kwietnia nasza szkoła obchodziła Dzień Ziemi, właśnie wtedy ogłoszono wyniki 

konkursu polonistyczno-ekologicznego „Ekologia – ważna sprawa”. Poniżej prace uczniów 

naszej szkoły. 

 

EKO RYM 

 

W każdym domu gromadzą się śmieci, 

wiedzą o tym dorośli i dzieci. 

Z większości można coś odzyskać 

i w nowej roli wykorzystać. 

Dlatego święta to racja – bardzo ważna jest 

segregacja. 

Miejsce zużytego plastiku jest w żółtym 

pojemniku, w pojemniku o zielonym kolorze, 

szkło wylądować może. 

Kolejny pojemnik ma kolor niebieski i tam 

wrzucaj papier, zeszyty i stare gazetki. 

Brązowy pojemnik jest dla resztek żywności, 

utrzymanie porządku przyczyną czystości. 

 

Aleksandra R. kl. 4b 

 

Segregujesz – zyskujesz 

 

Dzięki segregacji śmieci, 

słońce nam wesoło świeci. 

Plastik do plastiku wrzucam 

i roślinek nie zasmucam. 

Szkło też ładnie segreguję, 

każde zwierzątko mi za to podziękuje. 

Papier do makulatury daję, 

a każda chmurka mi uśmiech oddaje. 

Segregowanie śmieci jest zręczne, 

a środowisko będzie ci wdzięczne. 

Warto nad tym pracować 

i nasz świat wspólnie ratować. 

 

Julia G. kl. 4b 

Segregacja odpadów 

 

Czy te dzieci mają rację, 

robiąc śmieci segregację? 

Czy nie prościej razem wszystko 

wywieźć na wysypisko? 

Nie! Bo segregacja śmieci 

drugie życie da im przecież. 

Plastik, szkło, metal, papier. 

 

Maja M. kl. 4c 

 

Bez tytułu 

 

Rower mknie ulicą, przez miasto, przez wieś 

wszędzie nim dojedziesz, jeśli tylko chcesz. 

 

Wieć na rower wsiadaj, pedałuj co sił 

miasto swe poznawaj podczas wolnych chwil. 

 

Rowerem przez miasto szybko jedzie się 

nie straszne są korki, ekologia jest. 

 

Szum wiatru, powietrze i ruch sprawią że 

jak nowo narodzony  poczujesz się. 

 

Rower to przyjaciel, rower potrzebny jest. 

Podróżuj rowerem, kiedy tylko chcesz. 

 

Aleksandra J. kl. 5a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Ziemi 
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W Dzień Ziemi są tak jakby urodziny naszej planety. Najlepszym prezentem w tym roku dla Ziemi 

byłoby zadbanie o jej czystość. 

No dobrze, ale co to znaczy czysta Ziemia? 

Czysta Ziemia to taka, na której nie ma np.  smogu, śmieci,  palenia w kominach szkodliwymi 

substancjami i palenia papierosów. Powinniśmy też wyrzucać śmieci do odpowiednich pojemników. 

Papier do niebieskiego, plastik do żółtego, szkło do zielonego. 

Oczywiście nie tylko w Dzień Ziemi powinniśmy dbać o naszą planetę. 

 

Aleksandra R., kl. 4b 

  

 

 

 

 

Dzień Ziemi 
   Zbliża się Dzień Ziemi. W ten dzień (jak w każdy inny) musimy segregować śmieci. Należy także 

dbać o środowisko, nie używać jednorazowych opakowań oraz nie rzucać śmieci, gdzie popadnie. 

Jeśli wciąż będziemy tak dbać o Ziemię to nasze prawnuki będą żyły w śmieciach, a nie na tej 

pięknej planecie! Musimy zapamiętać: 

-kosz niebieski do papierów; 

-kosz zielony do szkła; 

-kosz żółty na plastik i metal; 

-kosz brązowy na ogólne odpadki. 

Pamiętajcie też o tym, że w szkołach są zbiórki elektrośmieci. Są to np. zepsute telefony, stary 

telewizor.      

   Nie możemy łamać gałęzi drzew, (gdy jesteśmy w lesie) nie straszymy zwierząt, nawet jeżeli 

zachowują się wobec Ciebie przyjaźnie, nie głaskaj ich! Możesz przez jedno małe ugryzienie 

słodkiego liska zachorować na wściekliznę! 

   W lasach (podczas zimy) możemy dosypywać pokarm dla zwierzaków, ponieważ jest im trudniej 

znaleźć pożywienie. A chyba nie chcielibyśmy zagłodzić zwierzątek! 
   W lesie nie możemy rozpalać ognisk, bo w ten sposób możemy spowodować pożar. W lesie (jak 

w każdym innym miejscu) nie wolno nam śmiecić. Takie rzeczy mogą zaszkodzić mieszkańcom 

lasu. 

 

                                                                                                     Julia G., kl. 4b 

 

 

 

                    Dziękujemy młodym ekologom z naszej szkoły za cenne wskazówki 
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 czym kojarzy mi się maj?  - pod takim hasłem uczniowie cotygodniowych czwartkowych 

spotkań napisali swoje prace. 

 
Maj kojarzy mi się z ciepłą pogodą, czasem chłodną, zimną, a nawet deszczową porą. 

Maj kojarzy mi się z majówką, czyli z wolnymi dniami od szkoły. 

Maj kojarzę z tym, że na ogródkach i w parkach można zobaczyć piękne kwiaty, jak i drzewa z pączkami. 

 

                                                                                                                      

Bartosz B. kl. 

4b 

 

 

 

aj kojarzy mi się z kwiatami pachnącymi. 

Maj kojarzy mi się z pejzażami wiosennymi. 

Maj kojarzy mi się z życiem tętniącym. 

  

Maj to miesiąc piękny i życia pełny. 

Słonko bardzo świeci, a na dworze bawią się dzieci. 

Na dworze rośnie liści gromada, a pod koniec maja jest ich cała plaga. 

  

Maj kojarzy mi się z kwiatami pachnącymi. 

Maj kojarzy mi się z pejzażami wiosennymi. 

Maj kojarzy mi się z życiem tętniącym. 

 

                                                                                                                          

Mateusz B. kl. 

4a 

 

 

 

aj mi się kojarzy  z piękną wiosną, czystym powietrzem , 

z ogromną masą małych ćwierkających kolorowych ptaszków , 

z zabawą na placu zabaw, pachnącymi i kolorowymi kwiatami, 

z ogródkiem mojej babci, z goframi mojej mamy i moimi urodzinami. 

 

                                                                                                                

Jakub Ś., kl. 

5a 
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wa ciepłe miesiące, czyli maj i czerwiec kojarzą się wszystkim dzieciom i dorosłym ze 

świętem Mamy i Taty. Nasi młodzi artyści napisali poematy dla swoich rodziców          i 

najbliższych. Poniżej dzielą się z nami swoimi zapiskami prosto z serca. 

 

Wiersz dla mamy 

 

Dla ciebie mamo ten wiersz piszę, 

co w sobie ma przesłanie, 

o miłości do ciebie, 

więc nim 26 maja będzie , 

to ci powiem tą wyliczankę: 

M- jak miłość, którą cię darzę 

A- jak atrakcyjna, bo taka dla mnie jesteś 

M- jak mądra, bo zawsze taka jesteś 

A-jak anioł, bo jesteś dla mnie najlepszą mamą 

na świecie 

i właśnie taka jest moja mama. 

 

Wiersz dla taty 

  

Z okazji święta twojego 

życzenia ci składam 

dużo zdrowia, miłości i przyjaciół. 

 

I jeszcze jedno chcę ci powiedzieć, 

kilka słów o tym, 

jaki jesteś dla mnie ważny, 

 

więc usiądź wygodnie 

i posłuchaj mojego wiersza o tobie, 

a zacznie się on tak: 

 

tatusiu mój, kocham cię najbardziej na świecie 

i w tym wierszu chcę ci to powiedzieć: 

  jesteś dla mnie najsilniejszy, 

najbardziej wysportowany, bardzo opiekuńczy i 

troszczysz się o mnie i moją siostrę. 

 

Masz jeszcze więcej zalet, 

a ja wszystkich nie  pamiętam , 

i wypisałam dlatego te najlepsze . 

 

 

D 
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Julia M. , kl. 

5a 

 

 

DLA MAMY 

Najpierw uczyłaś mnie chodzić 

potem herbatę słodzić. 

Następnie czytać wiersze i książki, 

i na warkoczach błękitne pleść wstążki. 

Ty zawsze jak anioł stróż, 

strzegłaś mnie pośród strasznych burz, 

bardzo za to wszystko chcę podziękować, 

i ci prezent przygotować. 

Dużo zdrówka i miłości, 

moc uśmiechów i słodkości, 

mało smutków oraz łez, 

tyle szczęścia, ile chcesz. 

To dla ciebie jest piękny wiersz, 

który na skrzypeczkach zagra ci świerszcz. 

 

DLA TATY 

Jesteś mądry, silny i sprawny, 

kochany, czuły i zabawny. 

Troszczysz się o mnie 

i bronisz odważnie. 

Kiedy cię potrzebuję, 

Ty przychodzisz, a ja się uspokoję, 

więc dla ciebie mam ten wiersz: 

aby wszystkie dobre dni 

w żółwim tempie upływały, 

by co dzień uśmiechał się 

do ciebie świat cały. 

Aby nigdy 

nie było porannej pobudki, 

i wiał wiatr, co rozsiewa smutki. 

 

Aleksandra J., kl. 5a 

 

Wiersz o Tacie 

Z moim tatą na rowery jeżdżę, 

z moim tatą na basen jeżdżę. 

Z moim tatą wszystko robię: 

Pływam, jeżdżę, śmieję się. 

  

Kocham go ponad życie 

 To osoba ważna jest. 

I w każdym życiu dziecka 
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Na pewno tatuś jest. 

                                                                              Mateusz B. kl. 4a 

Moja mama 

Uczy mnie do sprawdzianów, spędza ze mną wolny czas, uczy mnie dyscyplin sportowych. Pomaga 

robić trudne zadania domowe, chodzi ze mną do różnych parków rozrywek, gra ze mną w gry 

planszowe i gry zręcznościowe. 

Moja Babcia 

Moja babcia często mi pomaga w różnych zadaniach domowych. Gdy do niej przychodzę na 

weekend, robi mi budyń. Kiedy jest ciepło, idzie ze mną na rynek. 

W niedzielę na obiad robi smaczny rosół oraz pyszne kluski śląskie.♥♥☺☻ 

 

                                                                                                  Bartosz B., kl. 4b 

 

 

Wiersz dla mamy 

Mama jest piękna jak słońce, 

Mama pachnie jak kwiaty, 

wygląda pięknie jak róże , 

ma włosy złociste jak obrączka, 

pomaga mi w sytuacjach bez wyjścia, 

zawsze mnie wesprze w trudnych i złych chwilach, 

wytrze moje łzy i mnie przytuli, pocieszy. 

                                                                                                     Jakub Ś., kl. 5a 

 

Moja Mama Ukochana 

Moja mama co dniami i nocami się troszczy, jest zawsze ze mną od pierwszego dnia 

roku do ostatniego. 

Kocham ją bardzo i szanuję, bo naprawdę ciężko pracuje. 

Gdy choruję, coś mnie dręczy, ona mnie pocieszy. 

Nigdy się nie męczy. 

Nie mówi do mnie: „Słuchaj, teraz nie mam czasu, zajmij się sobą, byle bez hałasu”. 
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Poemat o mamie 

   Moja mama zawsze, kiedy potrzebuję, pomaga mi. Uczy się ze mną do kartkówek, sprawdzianów 

i pomaga mi z moją pracą domową. Często spędzamy razem wolny czas i gramy w różne gry 

(planszowe i sportowe). Zawsze, gdy mamy czas, wychodzimy do parku na rower i razem jeździmy. 

Czasami wychodzimy na boisko pojeździć na rolkach lub hulajnodze. Moja mama ma zawsze 

pomysł na nudę. Z moją siostrą i mamą często gramy w Chińczyka. Kiedy trzeba przygotować 

jakąś potrawę, np. na święta, to zawsze przygotowuje je razem ze mną i Zuzią. Kiedy moja mama 

ma na popołudnie do pracy to piszę do mnie liściki i rysuje dla mnie obrazki. Robi najlepsze obiady, 

śniadania i kolacje. A kiedy jakieś danie nie zbyt mi się podoba to gotuje mi zupę (najczęściej moją 

ulubioną-kalafiorową). Bardzo ją kocham i szanuję. 

Poemat o tacie 

   Mój tata jest kochany. Często pomaga mi w matematyce, kiedy mu się nie chce to mówi „Nie 

umiem” (nawet przy dodawaniu pisemnym). Jeśli ma wolny czas, siłę i ochotę to wychodzi ze mną 

na spacer. Czasem jeździmy razem na rowerze lub w tandemie. Kiedy potrzebuję pomocy w 

wybraniu stroju (np. na zakończenie roku szkolnego, na urodziny koleżanki) to tata chętnie mi 

pomaga. Często razem gramy w gry (planszowe i takie na konsoli, telefonie). Kiedy mam ochotę 

zjeść coś niezdrowego to chętnie ze mną pojedzie do jakiejś restauracji. Gdy uczę się przyrody to 

tylko z tatą!! Kocham go i szanuję. 

                                                                                                    Julia G., kl. 4b 

 

 

 

 

 Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy tworzyli kwartalnik „Siedemnastka”. Dziękuję 

uczniom za uczęszczanie na zajęcia dodatkowe „Młody redaktor”. Wstawaliście co czwartek, by 

pojawić się na 7 rano i tworzyć nowe, pomysłowe teksty. Dziękuję Waszym Rodzicom za 

przywożenie , przyprowadzanie Was na te zajęcia. 

 

 Życzę wszystkim uczniom wspaniałych wakacji, pełnych radości, nowych przygód. Wróćcie 

bezpiecznie z nowymi siłami. 

         

                                                                                                             Hanna Wilk 

  

 

 

 


