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 W grupie Młodego redaktora uczniowie piszą krótkie teksty na różne tematy.      

W naszym kwartalniku skupiamy się na życiu NASZEJ SZKOŁY oraz na opisywaniu 

ważnych wydarzeń z roku kalendarzowego. Także zamieszczamy tu prace uczniów 

biorących udział w poetyckim konkursie całorocznym oraz powtórki 

ósmoklasistów       w różnej formie. ZAPRASZAMY… 

 

 

1. „Mikołajkowa wyliczanka” 

Konik, lalka, autko, książka, 

może jednak tylko wstążka? 

Oby rózga to nie była , 

przecież grzeczna przeważnie byłam. 

                                       Mikołaju Drogi nasz, 

                                                   przyjdź z prezentami dla wszystkich z nas!        

                                                                                                                       K.M. z 4a    

*** 

Powiedz tak! Nie mów nie! 

Każde dziecko o tym wie. 

Gdy Mikołaj prezenty daje, 

każde dziecko go dostaje.                

A.S. z 4a 

 

    „Wyliczanka Mikołajkowa” 

Mikołaj miał elfów sześć, 
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pierwszy powiedział Mikołajowi „Cześć”. 

Drugi zaś się zdenerwował, 

trzeci prezentów nie spakował. 

Czwarty to był wielki leń, 

na zabawkę potrzebował cały dzień. 

Piąty i szósty byli kumplami, 

wszystko, co mogli, robili parami. 

Aż Mikołaj stracił opanowanie. 

Pora zmienić to zachowanie! 

Raz, dwa trzy, 

nowe elfy zapraszasz Ty! 

I.O. z 4a 

 

2. „Bądź miły” 

Bądź miły, nawet jeśli inni będą z tego kpili. 

Bądź miły, będą Ci się piękne sny śniły. 

Bądź miły, dobro daje dużo siły. 

Bądź miły mimo że świat jest taki zawiły. 

Pamiętaj: Bądź miły! 

                                                  H.K. z 5b 

 

„Życzę Ci...” 

Życzę Ci, abyś miłował tam, gdzie czuć nienawiść i wrogość; 

życzę Ci, abyś odpuszczał tak, gdzie obłuda i srogość; 

życzę Ci, abyś godził tam, gdzie spory i waśnie; 

życzę Ci, abyś dawał wiarę tam, gdzie pojawia się zwątpienie; 

życzę Ci, abyś dawał światło tam, gdzie marazm i zaślepienie; 
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Życzę Ci, aby życzliwość była zawsze z Tobą. 

                                                                           N.P. z 5b 

 

 

 

„Życzliwość” 

 

Życzliwość to dobroć i grzeczność. 

Życzliwość to uprzejmość, serdeczność. 

Życzliwość to najlepsze lekarstwo na 

smutek. 

Życzliwość rozprasza troski w parę 

minutek. 

                                                      K.M. z 4a 

 

 

„Życzliwość” 

Życzliwość jest morzem 

pozytywnych uczuć. 

Życzliwość jest jak promyk słońca, który 

można poczuć. 

Życzliwość pomaga przetrwać trudne dni. 

Życzliwość otwiera wiele zamkniętych 

drzwi. 

Życzliwość to  droga, która pomoże mi i siłę 

da. 

     J.M. z 7b 

 

3. Piosenki o zwierzątkach z użyciem zdrobnień 

„Nalusia” 

Mam małą psotkę, w domku z ogródkiem. 

To cudowny koteczek, o imieniu Nala. 

Jest kocią dziewczynką, moją kochaną kruszynką. 

Ma latek dwanaście, a rozumu dwie garście. 

 

Ref. Miau, miau, kici kici, 

kropeczkę czarną na pyszczku mam! 

Śpiewam z Wami kocią piosenkę. 

Kici kici, miau miau. 

                                           K. M. z 4a 
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A. J. z 8a 
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J. M. z 7b 
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N. P. z 5b 

4. Rymowanka na dobry dzień :) 

Kiedy rano słonko świeci, 

są szczęśliwi starsi, dzieci. 

Słońce daje duży cień, 

więc udany będzie dzień. 

A. R. z 4a 
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K. M. z 4a 

 

J. M. z 7b 
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A. J. z 8a 

 

 

 Na zajęciach „Młodego redaktora” uczestnicy z klasy 8a przygotowali powtórkę            

z rodzajów literackich oraz zawarli kilka informacji dotyczących rzeczownika. Zapraszamy 

do aplikacji Padlet. 

https://padlet.com/hannawilk/xwvbmwga4bz8x4oq 

 

https://padlet.com/hannawilk/ooyjrx8u32hhihmh 

 

 

 Na zajęciach rozwijających z języka polskiego klasa 8a wykonała lapbooki dotyczące 

domu, przy okazji uczniowie przypomnieli sobie listę lektur obowiązkowych, utwory 

https://padlet.com/hannawilk/xwvbmwga4bz8x4oq
https://padlet.com/hannawilk/ooyjrx8u32hhihmh
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poetyckie i literackie, w których jest przedstawiony motyw domu. Nie zabrakło również 

gramatyki i słowotwórstwa – deklinacja, rodzina wyrazów, synonimy. 

 

 

 


