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 okazji Światowego Dnia Poezji uczniowie 21 marca pisali wiersze o wiośnie. Bardzo się 

zaangażowali, czego przykładem są poniższe utwory. 

Wiosna 

21 marca - 

Żywioły idą do garnca, 

i wiosna się zaczyna. 

Drozdy śpiewają, 

dzięcioły stukają, 

kwiaty rozkwitają, 

a bociany żaby wyławiają. 

Cały świat rozkwita, 

a wraz z nim ja, 

bo wiosna taka piękna. 

Och, ach, och, ach! 

Natalia W. kl. 4b 
 

 
*** 

Ławeczka z kwiatów tysiąca, 

piękna, kwitnąca, pachnąca, 

to są pierwsze oznaki, że wiosna 

przyszła do nas właśnie dziś. 

 

Julia T. kl. 5a 

 

 

Wiosna jest wśród nas 

Wiosna, wiosna ciepła i radosna. 

Po zimie wita nas. 

Zawsze jest wśród Was. 

Gdy wiosna się zbliża, 

Cały świat rozkwita 

i śpiewem ptaków wszystkich 

wita. 

Laura D.,  Agata M. , Lena B. kl. 

5c 

 

 

Wiosna 

Wiosna taka piękna nasza, 

zagościła w polskich progach. 

Dziś witamy ją serdecznie z 

uśmiechem szczerym, takim. 

Zima już odeszła, pożegnała nas, 

bo już wiosna wita nas.Sto 

bocianów przylatuje, 

kwitną piękne kwiaty, bo to nasza 

wiosna piękna. 

Piękna jak ten nasz świat. 

 

Anna S. kl. 4b 

 

 
*** 

Wiosna już idzie, 

więc witamy się z nią. 

Już za chwilę przyjdzie, 

więc cieszmy się nią. 

Czekajmy, bo zapuka i do tych 

drzwi. 

Nie mogę się doczekać tych 

pięknych, wiosennych chwil. 

Cieszę się ja i ty, 

bo wiemy, że dojdzie w mig. 

Już słyszę tupot jej nóg, 

i widzę, że jest tu już. 

Hej! Wiosno! Czekaliśmy! 

 

Ksawery D. kl. 5a 

 

 
 Wiosna tuż, tuż 
Kiedy kwitną kwiaty, 

skowronki śpiewają, 

to są pierwsze oznaki, 

że wiosna przyszła już. 

Przebiśniegi wychodzą spod 

śniegu, 

a krokusy kwitną wszędzie 

gdzie się da, 

ludzie wychodzą na ulicę, 

wymieniając ze sobą kilka 

zdań. 

 

Julia M., Eliza Z.  kl. 5a 

 

Wiosna  wierszem 

Ach wiosno, ach wiosno 

jesteś tak piękna, że 

piękniejsza nie będziesz . 

Ach wiosno, ach wiosno 

wszystkie ptaki się rodzą. 
Ach wiosno, ach wiosno 

niech cię lubią wszystkie 

dzieci. 

 Ach wiosno, ach wiosno 

jesteś jak obraz malowany. 

 Ach wiosno, ach wiosno 

jesteś jak złoto, a nawet 

lepsza. 

 

 

Ach wiosno, ach wiosno ty 

jesteś miła dla nas ludzi, a 

my dla ciebie nie, bo my 

palimy twoje skromne 

progi. 

 

Bartosz M.  kl. 5a 

 

Wiosenna zagadka 
Kiedy śniegi topnieją, 

ptaki śpiewają, 

znaczki się kleją, 

bo ludzie się zapraszają… 

 

Będą mazurki, makowce, 

pisanki, kraszanki 

oraz kakaowce, 

może też trzy baranki. 

 

Ludzie do kościoła 

z palmami biegają, 

bo wodę święconą 

z daleka odczuwają. 

 

Kiedy z niego wracają, 

na przybycie rodziny czekają, 

różne rzeczy sobie opowiadają 

i w różne psikusy grają. 

 

Dzieci z pokoju wybiegają 

z koszyczkami w ręku, 

kolorowych jajek szukają 

w złotku lub w sreberku. 

 

A gdy znajdą kilka, 

do pokoju biegają. 

Zjadają jajka Milka, 

a zajączki kicają. 

 

Zgadnij, co to za święto. 

Wiosenne jest, 

tylko raz w roku 

może zdarzyć się… 

 

Aleksandra J., Julia M. kl. 

5a 

 

 

Z 
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egoroczny konkurs frazeologiczny ma na celu skupić uwagę uczniów na używaniu 

frazeologizmów w sytuacjach codziennych. Jednym z zadań podczas cyklu konkursów 

było napisanie opowiadania z użyciem frazeologizmów  mitologicznych czy 

historycznych. Przed nami kilka ciekawych przykładów. 

 

 

Wakacje Łukasza 

 Była dwudziesta. Mama powiedziała, żebym nie jadł ciastek. Dodała też, że są dla mnie 

zakazanym owocem. Następnego dnia przyjechała babcia, dziadek i wujek. Podczas gry w 

„Pędzące żółwie” okazało się, że są one piętą Achillesa dziadka.  Po południu przyjechała ciocia z 

moimi kuzynkami, bawiliśmy się świetnie, lecz nie poznałem swojego pokoju – był istną stajnią 

Augiasza. 

 

Klara P. kl. 5a 

 

 

 

 

Niewierny Tomasz 

 Dawno temu, za górami, za lasami. Nie. Dokładnie tuż za rogiem mieszkał chłopak o 

imieniu Tomasz. W sumie to imię do niego pasowało, bo nikomu nie wierzył i nikomu nie ufał jak 

niewierny Tomasz. 

 Pewnego dnia, gdy słońce strasznie grzało, mama kazała mu posprzątać ogród, a musicie 

wiedzieć, że był brudny jak stajnia Augiasza. Kiedy udało się ogarnąć przestrzeń, Tomasz 

postanowił pójść do kolegi. Po drodze ujrzał drzewo owocowe, a na nim napis „zakazany owoc”. 

Chłopiec nie przejął się i zerwał owoc. Nagle zapanowały ciemności egipskie i Tomka ogarnął 

paniczny strach… 

 

Aleksandra J. kl. 5a 

 

 

 

 

Praca bez końca 

 Około dwadzieścia lat temu żył sobie Syzyf. W wieku 14 lat zjadł zakazany owoc. Po 

pewnym czasie jego ojciec się o tym dowiedział i postanowił ukarać syna. Syzyf miał do końca 

swoich dni wtaczać kamień do góry – miała to być nie lada syzyfowa praca. 

 Sprytny syn chcąc uniknąć kary, chciał wynająć do tego karkołomnego zadania inną osobę. 

Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie pewien niewierny Tomasz, który przeczuł plan Syzyfa.   

 

Paweł K. kl. 6b 
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Święta, święta i po świętach 
Czas Bożego Narodzenia już dawno za nami, ferie także przeminęły z wiatrem, jednak 

dzięki osobom z kółka „Młody redaktor” przypominamy sobie ten magiczny czas. 

Uczniowie z klas czwartych i piątych opowiadają w swoich pracach o przeżyciach 

świątecznych i noworocznych. 

 

 

 

Świąteczna parodia 

W Święta Bożego Narodzenia Jacek z Małgosią pojechali do dziadków na wigilię.  Zajechali 

do nich autem, a tu ich nie było, tylko karteczka z napisem ,, Nie ma nas, kuzynka dziadka złamała 

nogę, więc musicie się zaopiekować naszym domem’’. 

- Nie zostaniemy tutaj – powiedziała mama. 

- Dlaczego? – zapytały dzieci. 

- Przecież to frajda dla dzieci być w innym miejscu – skierował słowa tata do mamy. 

- No dobra, jak dzieci będą się cieszyć, to możemy zostać– odpowiedziała mama. 

Więc zostali u dziadków, dzieci się bardzo cieszyły. Następnego dnia po jednej nocy przespanej u 

dziadków, wszyscy wstali i poszli do kuchni, a tu się okazało, że nie ma jedzenia. 

W drugi dzień świąt przecież nie ma otwartych sklepów. Więc musimy wziąć te rzeczy z auta, które 

ze sobą zabraliśmy. Poszli do auta i przynieśli jajka, sałatę, parówki i chleb. 

  Dzieci zrobiły wymarzone śniadanie dla wszystkich z rodziny. Następnego dnia wszyscy wstali o 

godzinie 8
00

. Zjedli śniadanie, bo wystarczyło im jeszcze na następny posiłek  i poszli na rynek. Na 

rynku zobaczyli: ,,Smoka Wawelskiego”. I podeszli do niego zrobić sobie zdjęcie. O godzinie 14
00

 

wrócili do domu. W kolejnym dniu nadszedł czas wyjazdu. Spakowali się i powiedzieli ,,To 

jedziemy”. No i pojechali. W aucie dzieci powiedziały: 

– Rodzice, fajnie, że byliśmy u dziadków w święta. 

– No my też się cieszymy. 

No i tak opowieść się skończyła... 

 

 

 

Sylwestrowe ciasto 

   Miał być huczny sylwester, a okazało się, że moja rodzina nie przyjedzie. Zrobiło mi się strasznie 

przykro , mama zauważyła mój smutek i postanowiła, że upiecze dodatkowe ciasto, które ja tak 

lubię. Ale, cóż! Okazało się, że braknie jajek do upieczenia ciasta. Postanowiłem pójść do sklepu. 

-Mamo daj mi  pieniądze, kupię jajka –powiedziałem. 

-Dobra! Masz 20zł i idź- odparła. 

5 minut później 

-Jestem! Kupiłem 20 jajek-odezwałem się do mamy . 

-Ok! To z reszty jajek zrobimy super sałatkę -  to mówiąc, mama  wzięła się do pracy. 

-Kuba! Choć mi pomóż - krzyknęła mama. 

-Idę ! Tylko umyję ręce i jestem gotowy-odparłem z łazienki. 

-Co mam robić? – zapytałem mamy. 

- Miksuj ciasto- powiedziała mama. 

-Kiedy dosypać kakao? –zapytałem. 

-Ja już dosypię, a ty dalej miksuj-odparła. 

10minut później 

-Ok! Wstawiamy do pieca- powiedziała mama. 

-Kuba! Ustaw temperaturę 185 stopni i czas na 45minut-dyrygowała moja mama. 

Po dwóch godzinach ciasto i sałatka były gotowe. Tacie i nam wszystko smakowało, szaleliśmy z 

balonami. Sylwester był fajny, tylko szkoda, że nie przyjechała rodzinka, aby popróbować ciasta, 

które upiekłem z mamą. Mam nadzieję , że będzie okazja, aby upiec ciasto jeszcze raz. 
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Jakub Ś. kl. 5a 

 

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 

W całym domu pachniało świątecznymi potrawami. Święta zaczęliśmy od ozdabiania 

choinki, nakrywania do stołu dla 4 osób i dla jednego zbłąkanego wędrowca. Uroczystą kolację 

zaczęliśmy od łamania się opłatkiem. Pierwszą potrawą był barszcz z uszkami. Na naszym stole 

było 12 potraw. Po kolacji poszliśmy do pokoju dziadka i wypatrywaliśmy pierwszej gwiazdki. Pięć 

minut później poszliśmy zobaczyć czy pod choinką są prezenty. O północy wybraliśmy się na 

pasterkę. Na następny dzień pojechaliśmy do dziadków.  Byli tam moi kuzyni, z którymi się 

bawiłam. Później byłam u kuzyna. Bawiłam się tam wspaniale. Jeździłam na kładzie zostawiając 

ciotecznego brata bez pojazdu. Po trzech dniach  pojechałam do domu. Tak  kończą się święta 

Bożego Narodzenia. 

 

SYLWESTER 2018/ 19 

Sylwester 2018 był bardzo udany. O ósmej rano poszłam do sklepu z mamą i bratem. Po 

udanych zakupach przygotowaliśmy  pokój. Było pięknie,  o 19:00 naszykowałam sobie strój, była 

to krótka bluzka i spódniczka. Bawiłam się do 12:00, wypiliśmy szampana i zaczął się Nowy Rok 

2019. Poszłam spać o  drugiej w nocy. Będę pamiętać tego Sylwestra do końca życia. 

 

Amelia G. kl. 4a 

 

 

Opowieść Świąteczna 

 

 Kilka lat temu, za ulicami, za miastami mieszkał chłopczyk i dziewczynka. Byli 

rodzeństwem. Mimo że dziewczynka była o rok starsza, to i tak bawiła się z nim jak z rówieśnikiem. 

Urodzili się w bardzo niezwykłe dni: chłopczyk w Sylwestra- 31 grudnia 2009 r., a dziewczynka w 

Wigilię- 24 grudnia 2008. Kiedy przyszli na świat, ich rodzice świętowali, ale nie tylko to, że się 

urodzili, ale też święta, które się rozpoczęły. 

 Gdy pewnego razu dziewczynka pokłóciła się z bratem, zapytała się go: 

-Jak masz na imię? Tata ani Mama mi nigdy tego nie mówili.-powiedziała 

-Ja też nie wiem jak się nazywasz.- odpowiedział jej młodszy brat, który właśnie wiązał buty. 

-Ja nazywam się...- i nie dokończyła, bo uświadomiła sobie, że nie zna swojego imienia. 

-Świetnie, sami nie wiemy jak się nazywamy- powiedział chłopak i pacnął się ręką w czoło. 

-No to pójdźmy do rodziców…-i nie zdążyła dokończyć, bo brat wszedł jej w zdanie. 

-Nie powiedzą nam! 

-… żeby powiedzieli nam gdzie mieszka babcia Helenka, bo ona jest zawsze z nami szczera. 

-Aaaaaaaa… po co odwiedzać? Zadzwońmy! 

-To dobry pomysł. Masz numer?- zapytała z wielką nadzieją. 

-Tak, już dzwonię-powiedział. 

Dryn… Dryn… Dryn… Dryn… Dryn…- rozległ się dźwięk w słuchawce. 

-Hallo?- usłyszały dzieci, ale dziewczynka wolała milczeć. 

-Cześć, babciu. Rodzice nie chcą nam powiedzieć jak mamy na imię…- i na te słowa dziewczynce 

opadła szczęka, bo nie pytali się jeszcze rodziców o to i jej brat w ogóle nie wie jak zaczynać 

rozmowę telefoniczną z prośbą. 

-Oj, oj, oj… Ty jesteś Sylwester, a twoja siostra to Gwiazdka.- powiedziała. Muszę kończyć, pa- i 

się rozłączyła. 

Zaszumiało, zawiało i wiatr porwał dzieci. Krzyczały, wołały, ale to na nic. Rodzice wiedzieli, że 

tak to się skończy… Płakali za swoimi dziećmi miesiącami 

 A wiecie co się z dziećmi stało??? Siedzą obok Mikołaja i są jego doradcami. Decydują o 

kolorze, kształcie i wiele, innych rzeczach dotyczących zabawek. Cieszą się i śmieją, ale tęsknią za 

rodzicami. Kto wie? Może teraz patrzą na Ciebie i już obmyślają kolory twoich prezentów na ten 
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rok. 

Koniec… 

Aleksandra J. kl.5a 

 

MOJA WIGILIA                             

 

   -Dziś  wigilia! -wykrzyknęłam, bo nie mogłam się doczekać właśnie tego dnia. 

Jak zapewne wiecie, wigilia zawsze jest wyjątkowa. Ale w tym roku miała być naprawdę 

niesamowita. Między innymi dlatego, że przyjeżdża tam moja kuzynka z jej mamą i tatą. 

     - Kochanie jesteś już gotowa?- zapytała mnie mama. 

-Jeszcze nie mamo - odpowiedziałam, choć wiedziałam, że zaraz możemy już jechać... 

Gdy nagle zadzwonił telefon mamy. 

-Tak, słucham?- zapytała mama. 

Po chwili jednak dało się słyszeć niepewne dobrze będziemy, ale dlaczego tak późno?- 

zapytała mama. 

Gdy mama skończyła rozmawiać, zapytałam się jej kto dzwonił, a mama powiedziała, że dziadek i 

przyjedzie po nas później. Bardzo to mnie zdziwiło, ponieważ zorientowałam się, że będziemy 

jeszcze długo czekać. 

     Po paru godzinach dziadek po nas przyjechał, później odwiedziła nas moja kuzynka. 

Gdy już wszyscy byli przy stole, babcia przyniosła barszcz oraz grzybową. Ja oczywiście wzięłam 

barszcz. Potem były ryby, ja wzięłam rybę, której nazwy nie pamiętam. Gdy już wszyscy zjedli, 

poszliśmy do małego pokoju i zaczęliśmy śpiewać rożne kolędy. Nagle ja i moja kuzynka 

usłyszałyśmy dzwonek. Pobiegłyśmy więc czym prędzej do dużego pokoju. 

-Jak tu dużo prezentów!- wykrzyknęłam. 

-Które są dla mnie?- zapytała moja kuzynka. 

-Spokojnie-odrzekła moja ciocia. 

       Gdy już otwarłyśmy prezenty była wielka zabawa. Później okazało się, że w moim domu też są 

prezenty dla mnie. 

 

 

 

KONIEC 

                                                                                         Ola R.  kl. 4b 


