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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. Zamieszczamy tu także prace uczniów 

biorących udział w poetyckim konkursie całorocznym. ZAPRASZAMY… 

 

 

1. Marzec minął pod hasłem „Dbajmy o wodę”. Uczniowie z okazji Światowego 

Dnia Wody, przypadającego na 22 marca ułożyli teksty poetyckie. 

 

Przestroga o wodzie 

Wody nigdy się nie marnuje, 

każdą kropelkę się szanuje! 

Rozsądnie z niej, więc korzystajcie 

i krany szczelnie zakręcajcie. 

Można w morzu się nią pochlapać 

albo z dachy deszczówkę złapać. 

Oczywiście, każdy potrzebuje wody, 

by zadbać o swą urodę. 

Lecz mało wody jest na świecie, 

więc jej nie marnujcie, dzieci! 

                             I.O., z kl. 4a 

 

*** 

Woda – źródlana, morska, mineralna, gazowana. 

Woda – codziennie rano do szklanek lana. 

Woda – życie daje na całej planecie. 

I te fakty wszyscy wiecie. 
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Ryby na co dzień w wodzie dom mają, 

chętnie w niej szybko i żwawo pływają. 

Nawet złe dziki rano wodę piją, 

później za jedzeniem ogródki nam ryją. 

 

Każdy z nas wody raz spróbował 

I nigdy tego czynu nie żałował. 

Każdy z nas składa się po części z wody, 

ale pijemy ją też dla ochłody. 

A.J., z kl. 8a 

     

Światowy Dzień Wody 

Krople wody drążą skałę, 

one wielką mają moc. 

Tak jak w łuku napnę strzałę, 

w piękną, bezchmurną noc. 

 

Woda jest potrzebna światu. 

Bez niej nic by nie istniało. 

Nie byłoby ani śladu, 

można by powiedzieć „smutno”. 

 

Chronimy wodę ponad wszystko, 

by płynęła wartkim nurtem. 

Bo to nasza gra o wszystko, 

by nie stracić życia hurtem. 

J.M., z kl. 7b 
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2. Marzec to także wizyty w Muzeum Śląskim klas 4a, 4b i 5b. W ramach 

godzinnych zajęć edukacyjnych uczniowie wędrowali po wszystkich kontynentach wraz 

z Tomkiem Wilmowskim i byli „na tropie”... 
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Kwartalnik Siedemnastka                                      Marzec 2022 

 

3. W styczniu uczniowie dedykowali swoje piosenki dziadkom. 

 

Dla moich dziadków 

Babcia przyszła dzisiaj do mnie, 

ucieszyła się ogromnie, 

bo ja miałam niespodziankę, 

upieczoną przez siebie jagodziankę. 

 

Ref. Babciu moja ukochana, 

jesteś zawsze tak wspaniała. 

Babciu wpadam w twe ramiona, 

zawsze kiedy jestem zmartwiona. 

 

Dziadek kibicuje mi codziennie, 

trzyma kciuki bardzo dzielnie, 

bo on najlepiej wie, 

kim ja zostać w przyszłości chce. 

K.M., z kl. 4a 

 

*** 

Kochani Babciu i Dziadku, 

uwielbiam spacery z Wami, 

bajki wieczorami, 

wspólne wakacje,  

na powietrzu wariacje. 
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Ref. Droga Babciu, Drogi Dziadku 

czy Wy wiecie, że kocham Was najbardziej na świecie. 

 

Kochani Babciu i Dziadku, 

uwielbiam wspólne, długie rozmowy, 

na karuzelach zawroty głowy. 

Zimą wspólne na śniegu zabawy, 

z Wami odchodzą wszystkie obawy. 

H.K., z kl. 5b 

 

*** 

Kochana Babciu, Kochany Dziadku, 

oby Wam życie kwitło w dostatku. 

Dziś Wasze święto, my o tym wiemy, 

moc szczerych życzeń zaraz zerwiemy. 

 

Ref. Niech Wam pięknie słonko świeci, 

od śląskiej ziemi po ujście Noteci! 

Zdrowia, zdrówka i zdróweczka, 

a w Waszych portfelach pokaźna gotóweczka! 

 

Babciu, Dziadku, Kochamy Was! 

Każda chwila z Wami to magiczny czas. 

Uwielbiamy nasze wspólne zabawy i psoty. 

Zapamiętamy wszystkie wspólne wyjazdy. 

N.P., z kl. 5b  


