TOMIK I

Zbiorek twórczości literackiej dzieci i młodzieży
Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Wł. Broniewskiego
w Białymstoku

„Jest taka magiczna przestrzeń poezji,
której nie jest w stanie zgłębić nawet krytyka …
To dusza muzy”
Seneka
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu tomik poezji autorskiej
uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Białymstoku powstały w ramach projektu edukacyjnowychowawczego „Miłośnicy literatury” wdrażanego w szkole w roku
2013/14.
Celem głównym projektu było rozbudzanie zainteresowań uczniów
literaturą oraz przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze, obcowania z liryką, epiką, dramatem i sztuką.
Poezja uczniów zawarta w tym tomiku, stworzona w języku polskim,
angielskim i niemieckim, pozwoli Państwu zauważyć, że niezależnie
od wieku twórców, liryka porusza się w kręgu niezmiennych emocji.
Serdeczne podziękowania składamy pani Agnieszce Korytkowskiej–
Mazur dyrektor Teatru Dramatycznego w Białymstoku za objęcie
honorowym patronatem projektu „Miłośnicy literatury”, panu Bogdanowi Wróblowi dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 5 w Białymstoku za
wsparcie oraz wszystkim zaangażowanym w powstanie tego tomiku
wierszy.
Koordynatorki projektu:
Aneta Michalczuk, Teresa Walczuk, Anna Rynkiewicz, Ewa Puchalska, Elwira Bazyluk, Agnieszka Iwanicka, Barbara Twarowska,
Emilia Walczuk, Monika Serokin, Elżbieta Sorkowska
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Maria Pańkowska IV b

Jest na świecie taki kraj,
w którym ciągle mają maj.
Kwiaty, drzewa, leśne życie
w nieustannym są rozkwicie.
Wszędzie słońca jasne promyki,
rześkie i czyste płyną strumyki.
Weseli ludzie, liczne uśmiechy,
mnóstwo zabawy, same uciechy.
Gdzie kraj ten leży? – pyta ciekawy.
Znajdzie go każdy – bez obawy.
Wystarczy wyobraźnia mały smyku,
aby odwiedzić pięknych miejsc bez liku.

W MAGICZNEJ KRAINIE WYOBRAŹNI ...

Szczęśliwy kraj
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Damian Łokieć V e

Stanisław Breczko V a

Świeci słońce radośnie,
mówi nam o wiośnie.
Trawa się zieleni,
jezioro się mieni.
Będzie dużo ładniej
i poczujemy się raźniej.
Lato wkrótce nas uraduje
i energią nas naładuje.

Szkoło moja kochana,
myślę o tobie od rana,
kiedy jem śniadanie,
przypominam sobie, co zadane.
Szybciutko siadam za biurkiem,
odkładam kanapkę z ogórkiem,
chwytam moje pióro
i gryzmolę coś ponuro.
A potem nauczyciel narzeka,
że piszę jak kaleka,
ale to nie moja wina,
tylko inna przyczyna.

W MAGICZNEJ KRAINIE WYOBRAŹNI ...

Wkrótce lato
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Jakub Masłowski V d

Szkoło moja ukochana,
myślę o tobie od rana.
Gdy tylko otwieram oczy,
już myślę, że szóstka mi wskoczy.
Po dwóch godzinach myślenia,
przydałoby się coś do zjedzenia,
Sięgam do mego plecaka,
a tu nic nie ma.
Draka!
Na szczęście będzie przyroda,
ta lekcja to dla mnie przygoda.
Testy, kartkówki, klasówki...
Lubię te łamigłówki.
Reszta to dla mnie zabawa,
a potem przyjemna do domu wyprawa.
Ledwo do domu wróciłem,
i już za tobą tęskniłem!
Nauczę się tu wielu rzeczy,
i temu nikt nie zaprzeczy.

Uczucia
Kocham morze, kocham góry,
chętnie jadę na Mazury.
Lubię pływać, szaleć w wodzie.
Kocham wszystko, co w przyrodzie.
Lubię sporty, grać na flecie,
chciałbym pierwszy być na mecie.
Stara babcia miłość budzi,
lecz najbardziej w świecie
kocham dwoje ludzi.
Czy wiecie już kogo?
Na pewno zgadniecie –
- to moi rodzice najwspanialsi w świecie!

W MAGICZNEJ KRAINIE WYOBRAŹNI ...

Piątka na 5

Marek Tomaszewski IV b
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Gabriela Bialous IV c

Halo! Halo! Co się dzieje?
Czemu wszystko się zieleni?
Skąd na drzewach pąki?
Skąd uśmiech na twarzy?
Drzewa, kwiaty, zieleń wszędzie!
Czemu jest przyjemnie, ciepło?
Ptaki przylatują,
wylęgają się pisklęta.
O co chodzi?
Nagle … przypomniałam sobie!
Przecież to wiosna radosna!

Kilka słów o szkole
W szkole zawsze fajnie jest,
tam kolegów masa.
Łukasz, Stasiek, Seba, Zbycho
to jest niezłe towarzycho.
Przerwa humor nam poprawia,
nigdy dość jest nam biegania.
W piłkę, kosza, siatkę gramy
i muzyki też słuchamy.
Przerwa krótka jednak jest
i na lekcje trzeba biec.
Panie bardzo się starają
do nauki zachęcają.
Piątek, szóstek nie żałują,
ale czasem karzą dwóją.
Pisać, czytać i rachować tego uczy nas ta szkoła.
Żeby w życiu dojść na szczyt,
trzeba w szkole pilnym być.

W MAGICZNEJ KRAINIE WYOBRAŹNI ...

Wiosna

Wojciech Ładysz V a
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Eryk Waszkiewicz V d

Szkolny Rap

Wiosna
Wiosna to czas, kiedy budzi się życie.
Pachnie łąka zielenią obficie.
Białych odcieni nabierają chmury.
Dzień nie jest już bardzo ponury.
Słońce promykami nas ogrzewa.
Wietrzyk ciepły i miły powiewa.
Kwiaty kwitną, ich zapach się unosi.
By wyjść na dwór świat cały się prosi.
To wiosna się zbliża, to ona przychodzi!
Upragniona, wyczekana, zimne dni nam wynagrodzi!

Julia Chomańczuk V c

Wiosna rozkwita,
wesoło nas wita.
Z uśmiechem na twarzy
o słońcu pomarzy,
o trawce zielonej,
zabawie szalonej,
o ptakach na drzewach,
sarnach i mewach.
I w mieście i we wsi
życie polepszy!

W MAGICZNEJ KRAINIE WYOBRAŹNI ...

Do przedszkola poszedłem,
a to było za mało.
Szkoła – to słowo, które mi się podobało.
Nie wiedziałem, nie czułem, co oznacza to zdanie.
Czas już wstawać do szkoły!
To pierwsze zadanie.
Potem dzwonek w mych uszach
i wiedza od rana,
jak pyszne śniadanie na talerzu podana
Piątki same od rana chciałoby się zdobywać
i dobrze w szkole się zachowywać
To wszystko jest ważne,
lecz sami to wiecie bez fajnych kolesi źle jest na świecie.
A dla mnie szkoła to przyjaźń i praca.
To życie moje bardzo wzbogaca.

Maciej Mila V c
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Amelia Leoniuk IV c

Damian Kacejko V d

Drzewa się zielenią
pąki rosną w nich,
kwiaty pięknie pachną,
ptaki śpiewają dla nich.

Wiosna przyszła już kolego,
ptaszek śpiewa do drugiego,
ryby grają w chowanego,
bobry tamę swą budują,
a bociany przylatują.

Choć nie diamentowa,
choć nie brylantowa,
to my ją lubimy
i zawsze cenimy.

Tak jednoznacznie określić trudno,
że w szkole super mi lub... że nudno.
Jest czas na zabawę i są koledzy,
ale jest również ocean wiedzy.
Czasem ciekawej, fascynującej,
tyle, że potem tekstów tysiące,
Prace domowe, sprawdziany pisemne,
kartkówki, oceny, punkty ujemne:
za brzydkie pismo, za brak ćwiczenia,
za mamrotanie i za spóźnienia.
Policzyć, napisać, wykonać, połączyć,
przeczytać, utworzyć, wymienić, dokończyć.
Armia poleceń i tłok w plecakach.
Szkoła przy takich ustawia się znakach
System jednak też ma dobre strony,
Gdy są wakacje, jestem zadowolony!

W MAGICZNEJ KRAINIE WYOBRAŹNI ...

Szkoła
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Hubert Wysocki V e

Aniela Redler IV a

Wiosna

Może nie jest nowoczesna.
Może nie jest całkiem nowa.
Jest na pewno odlotowa!
Jest to szkoła nr 5.
Tam na naukę zawsze masz chęć!
Zajęć oferuje wiele, każdy jest tam przyjacielem!
Uśmiech i pomocna dłoń – tam na pewno znajdziesz to!
Nauczyciel ci pomoże,
w każdy dzień, o każdej porze!
My, uczniowie, ją tworzymy
i sukcesy odnosimy!
Tańcząc, skacząc i biegając,
fantastycznie w piłkę grając!
Omnibusy zwyciężamy!
Olimpiady oblegamy!
Być jej uczniem to nagroda,
i niekończąca się przygoda!

Przyszła do nas piękna wiosna
zielona i radosna.
Przyroda budzi się do życia,
a jeżyk wygląda z ukrycia.
Mchem porasta cały las,
a ptaszeczki budzą nas.
Kwiaty kwitną kolorowe:
białe, żółte, fioletowe.
Drzewa pięknie się zielenieją,
wszystkim buzie promienieją.
Cieszy się wokoło świat,
bo to najpiękniejszy czas.

W MAGICZNEJ KRAINIE WYOBRAŹNI ...

Na Podlasiu hen daleko gdzieś za Białą małą rzeką,
stoi szkoła.
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Hubert Wysocki V e

Karolina Hołowienko V c

Przyszła wiosna

Zatrzymała się na łące
i już rosną kwiaty pachnące.
Pszczoły wielce się radują,
że już kwiaty im kiełkują.
A motyle i biedronki
są wesołe jak skowronki.

Ludzie też się ucieszyli,
bo za wiosną już tęsknili.
Wyciągnęli swe rowery,
no i chodzą na spacery.
A do tego jest tak miło,
bo im serca mocniej biją.

In Podlasie far away
Upon White, small river, on the way
there is a school.
Maybe it isn’t very modern
Maybe it isn’t very new
but for sure it’s cool!
In this school number 5.
You always have a study drive.
Everyone here is a friend,
And it offers activities to a large extent.
Helping hand and a smile,
You will find it here with the style!
Classrooms, gyms and football pitchPupils can feel very rich.
Any time, any dayTeachers help you with essays!
We pupils make this school great Winning in every way,
Dancing, jumping, running
And fantastic football playing!
Winning Omnibus contests
And surrounding Olympiads events!
Studying here it’s an award
And an endless adventure as a reward!

W MAGICZNEJ KRAINIE WYOBRAŹNI ...

Szła raz sobie dróżką wiosna
taka piękna i radosna.
Jej sukienka świeci w blasku
porannego słońca brzasku.
Pięknym śpiewem woła ptaki
jaskółki, bociany i szpaki.

School

12
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Paweł Pacewicz V d

My school is cool
I like my school
Our five “D” class
Is fun for us!
Every day I learn and play
But I can’t wait for a holiday!

Wiersz o wiośnie
Wiosna wszystko zmienia.
Świat wychodzi z cienia.
Budzą się zwierzęta.
Spełniają się marzenia.
Każdy kwiat rozkwita,
kiedy wiosnę wita.
Słońce mocniej grzeje,
cały świat się śmieje.
Bociany wracają,
wiosnę ogłaszają.
Koty, myszy oraz psy
są wesołe tak jak my.

W MAGICZNEJ KRAINIE WYOBRAŹNI ...

Poem about school

Zuzanna RoszkowskaV c
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Wiktoria Klimczuk IV c

My lovely guinea pig

Amelia Leoniuk IV c

My family
My family is great.
Mum is thin, beautiful and nice.
Dad is tall, strong and very funny too.
My grandma and grandpa live in the village.
I love my family.
It is my best friend!

My school

My school is awesome,
my school is great.
I’m not alone here,
I have a lot of friends.
My teacher is a great man
and a trainer as well.
He shows us how to play
and always reminds how to behave.
We like to play football
and we do it well.
But we never forget
about very good grades!

W MAGICZNEJ KRAINIE WYOBRAŹNI ...

This is my guinea pig
It is very, very big
It can swim and can jump
It likes sport and fun
I think it loves me to touch
I love my pet very, very much!

Szymon Hołowacz V d
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Jessica Bier IVc

My school

Marek Tomaszewski

School
School is like a family.
I know and like every person in there.
School is like a shop.
I can buy a lot of knowledge every day.
School is like a rollercoaster.
Fast and crazy.
School is like a garden.
Every students is a flower.
School is my life.
I can’t live without it …

I love my family
I love my mum very much.
I love my dad very much.
I love my brother very much, too.
What about you ?
I love my grandparents.
They love each other.
My uncle loves my aunt very much.
Uncle Mikołaj is my favourite uncle.
My best friend Rafał loves,
My best friend Ania.
I love my big family very much!
Everybody loves each other.

W MAGICZNEJ KRAINIE WYOBRAŹNI ...

My school is very nice,
My school is full of surprise.
Every day is different,
Every day is fun.
Being in my school is like
Having a wonderful time!

Aleksandra Sajewicz IV c
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Tomasz Półkosznik VI b

My family is awesome, my family is the best.
My mum always helps me, even when she’s stressed.
I love to play with my twin sister,
And our favourite game is twister.
When I have a bad day and I feel sad.
I go to talk about it with my dad.
I’ve got a dog, she knows a lot of tricks.
Her name is Poli, she likes to chew sticks.

Daily conversation
after school
I like my school,
Because it’s cool!
I go there every day,
In the same, funny way.
My parents take me there,
By the family, black car.
But when I come out of school today,
I know what my mum is going to say:
How was at school?
What did you do?
What was for lunch?
A match? – Who is the winner?
How did you get that bruise on your knee?
Please tell me!
And I know what I’m going to say:
Hey my lovely mother, hey
What a sunny day!

W MAGICZNEJ KRAINIE WYOBRAŹNI ...

My family

Emilia Reducha V e
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Patrycja Niewińska VI b

O bibliotece

Na półeczkach książek stos,
od każdej czuję tajemną moc.
Bajki, baśnie, kryminały...
To co chciałam, wszystko miałam.
Świat przyrody i nauki,
wciąż przysłania myśli me.
Ich tajemnic nowych wiele,
bardzo chętnie poznam je.
Czy do szkoły, czy do domu informację znajdę tu.
To, co muszę i co chcę...
Wszystkie razem czytam je.

My family
I trust my mother
She is good and caring
Just like father.
They’re always worried about us.
I enjoy spending time with my grandparents
My grandmother is loving and nice
My grandfather is helpful for us
My little sister is very charming
She is so important to me!
I love my family
No matter where, no matter how
We will love each other
then and now!

W MAGICZNEJ KRAINIE WYOBRAŹNI ...

Kiedy dzisiaj rano wstałam,
do biblioteki biec już chciałam.
Wnet o książce pomyślałam,
do czytelni się zerwałam.

Weronika Michniewicz IV c
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Aleksandra Wysocka IV c

I love my parents
I love my grandparents
I love my family
I like my pet
But I don’t love it
I love my family
My family is the world for me!

Schule

Ich mag Technik
Ich hasse Musik.
Ich mag Freitag.
Ich hasse Montag.
Ich habe Sport am Dienstag.
Du hast Sport am Donnerstag.
Ich habe ein Mäppchen.
Du hast einen Taschenrechner.

W MAGICZNEJ KRAINIE WYOBRAŹNI ...

My family

Sara Dziemiańczyk VI b
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Monika Skurska VI a

Ich mag Mathematik.
Ich hasse Informatik.
Ich mag Freitag.
Ich hasse Dienstag.
Ich habe Musik am Montag.
Du hast Technik am Freitag.
Ich habe den Füller.
Du hast den Kopfhörer.

I tripped.
Something scattered.
Buzzing.
I don’t It believe!
It’s a pot of gold.
After all it’s the truth!
I hear this strange sound!
I feel somebody tugs me! And says my name!
It’s my mother!!!
The morning has come.
And my dream ended.

W MAGICZNEJ KRAINIE WYOBRAŹNI ...

Meine Schule

38

19
Zespół Szkół Nr 5 w Białymstoku

Hubert Wysocki IV c

The dream

The Moon sparkles in the sky.
The stars twinkle friendly.
What am I doing here?
Am I lost?
Am I running away?
Maybe, it isn’t me?
I see something for away.
Should I go or not?
I don’t know.
I am alone,
But I’m not afraid !
I’m going.
What is that ?
The rainbow ?!
So colourful !

In der Schule

Ich mag Musik
Ich hasse Technik.
Ich mag Sonntag.
Ich hasse Montag.
Ich habe Mathematik am Montag.
Du hast Mathematik am Freitag.
Ich habe den Zirkel.
Du hast das Lineal.

W MAGICZNEJ KRAINIE WYOBRAŹNI ...

I am alone.
Perhaps it’s the forest.
The darkness surrounds me.

Karolina Milewska V I a
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Julia Murza VI b

Przyjaźń

Kuba Lemański V e

Opadły z drzew liście.
Za oknem mgła mieni się srebrzyście
Pies zwinięty w kłębek mruczy sennie.
Promień świec mruga nam przyjemnie.

My lovely family
I have got a mother
I have got a father
I have got a brother, too
What about you?
My mum’s name is Jola
My dad’s name is Mirek
My brother’s name is Michał
Our family name is Sajewicz!
My mum is short and she has got a beautiful face
My dad is tall and he has got short hair
My brother is thin and he has got blue eyes
I love my family very much!

W MAGICZNEJ KRAINIE WYOBRAŹNI ...

Znaleźć prawdziwego przyjaciela to sztuka.
Możemy go szukać i nie znaleźć,
możemy go znaleźć, nie szukając.
Lecz kiedy już go odnajdziemy, nie
odlatujmy jak ptaki.
Prawdziwy przyjaciel będzie z nami do końca.
Szkoła... Praca... Śmierć...
Nawet, gdy odejdzie, będę go odwiedzać
i z nim rozmawiać.

Aleksandra Sajewicz IV c
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Sara Dziemiańczyk VI b

Moja rodzina

A najbardziej kocham wszystkich za to,
że po prostu są!

Okruchy
Kończący się listopad
samotny ogród
porzucony przez odchodzącą jesień.
Ostatnie liście wirują na wietrze
i pędzą, pędzą ku zimie...
Jesienne drzewa są jak ludzie,
których bliscy odchodzą
samotne i opuszczone przez wszystkich...

Wśród deszczu i wiatru
listopada ostatków przyroda zasypia.

Meine Familie
Ich liebe meine Familie sehr
Meine Schwester lacht viel
Papa – hilft mir beim Lernen
Muti – ist immer da
Großväter – denn er Geheimnisse hält
Oma – denn sie ein gutes Rührei macht.
Und ich liebe sie vor allem dafür.
Dass sie einfach sind!

Ludzie przed kominkiem
piją herbatę, spotykają się czasem,
by pogawędzić o jesiennych smutkach
i ogrzać się przed zimą
ostatnim oddechem jesieni.

W MAGICZNEJ KRAINIE WYOBRAŹNI ...

Bardzo kocham moją rodzinę:
Siostrę – bo zawsze wesołą ma minę
Tatę – bo w lekcjach mi pomoże
Mamę – bo pocieszy w każdej porze
Dziadka – bo zachowa każdą tajemnicę
Babcię – bo robi dobrą jajecznicę.

Elżbieta Kaliszewska V e
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Darek Kozaczuk V e

Tomasz Półkosznik VI b

Jesień

My family is very nice
Every day we smile
Sometimes we go on trips
But we never eat chips.
So we are healthy and strong
And we will live very long.

Sara Dziemiańczyk VI b

Listopad
Początek listopada wszystkim smutki przypomina.
Same przykre myśli, niewesoła mina.
Na cmentarze całymi rodzinami chodzimy.
Nikomu nie do śmiechu, wszyscy dziś milczymy.
Znicze na grobach zmarłych stawiamy.
Chcemy ich pamiętać, lecz wciąż zapominamy.

My little sister is sweet
She gets more and more fit.
My mum is very busy

Her life is not easy.
But we help each other
And I like my father!

W MAGICZNEJ KRAINIE WYOBRAŹNI ...

Jesień – nostalgia, smutek,
chryzantemy, lampki, wspomnienia.
Szelest suchych liści pod stopami
i pierwszy szron na trawie.
Szarość za oknem, wiatr i
spływające po szybie krople tęsknoty.
Pomiędzy nimi twarze tych, co odeszli.
Pustka, zaduma, wspomnienie...

My family is the best
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Weronika Michniewicz V c

Sara Dziemiańczyk VI b

November

I love my small sister,
But sometimes she is like a twister,
She paints beautifully and tries to write letters,
She can say one world in English ,, butter”,
My sister loves watching cartoons,
We like playing peek-a-boo,
Sometimes she is very nasty,
But I love her very much.

Karolina Milewska VI a

Samotne, złe dni...
Żal, smutek, samotne złe dni,
każdemu się zdarza, z pewnością i ci.
Lecz jaka rada? Gdy serce płacze?
Gdy szczęście ci do serca kołacze?

A ty otworzyć nie potrafisz,
bo ci się coś przykrego przytrafi.
Gdy smutek zajmuje twe serce
i rozmyślania nad sensem życia je brudzą,
wiedz, że to prawda: nikt nie żyje wiecznie,
a ludzie myślący tak niepotrzebnie się łudzą.

W MAGICZNEJ KRAINIE WYOBRAŹNI ...

My family

Am Anfang November bin ich traurig.
Mein Gesicht ist ruhig alle unzufrieden.
Wir gehen auf den Friedhof mi unseren Familien.
Niemand lacht, alle still.
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Julia Pytel V e

Smutek jest jak szczęście,
czasem jest, czasem go nie ma.
Często wprowadza nas w stan zamyślenia.
Wracają wtedy nasze troski, nasze wspomnienia.
Nikną wszystkie najskrytsze marzenia.
I dopiero wtedy człowiek naprawdę docenia,
że samotność w życiu tak wiele zmienia.
Tyle myśli wije się w naszej głowie...
Dlaczego ich po prostu komuś nie powiesz?

Pogoda uczuć
Człowiek jest jak pogoda,
zmienny każdego dnia.
A wszystko zależy od tego,
jakie uczucia dziś ma.
Gdy człowiek się zakocha...
To dopiero szał!
Chodzi jakiś nieprzytomny,
jakby jeszcze spał.
Czasem to uczucie przychodzi powoli.
Potem się rozwija
Dobrze, gdy nie boli.

Często jednak miłość nagle wybucha,
szybko nas ogarnia, niczego nie słucha,
a odwzajemniona nie ma równych sobie.
Człowiek jest w euforii, fruwa niczym ptak
Jest zdolny do czynów, których innym brak.
Wokół nich energia pozytywna wiruje,
która również na innych oddziaływuje.
Uczuć jest lista cała, które nami władają:
jedne są przyjemne, dobroć i radość dają.
Ale zdarza się też stan dla nas niemiły uczucie bezradności, bólu, buntu,
brak siły, obawa, przerażenie, porażka, przygnębienie.
Kto z nas nie doświadczył tych zmian pogody ducha!
Gdy świat ma inne kolory, serca rozum nie słucha!

W MAGICZNEJ KRAINIE WYOBRAŹNI ...

Smutek

Emilia Paprocka V b
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Weronika Darda V e

Samotność

Ludzie chcą sławy i pieniędzy,
tego pragną do szczęścia.
Lecz to jest im niepotrzebne.
Powinni otworzyć się na innych.

Smutny jest człowiek samotny.
Nawet w wielkim mieście,
nie pogodzi się nigdy,
bo smutek widzi wszędzie.

Bo żeby być szczęśliwym,
trzeba mieć przyjaciół, rodzinę i miłość.

Milczą telefony!
Ciemność go ogarnia,
dusza milczy, a
noc się rozpada.

Kto nie zwraca na to uwagi,
będzie zawsze sam,
a kto będzie sam,
ten nie będzie szczęśliwy.

Nagle dzwonek do drzwi...
Myśli krążą w głowie...
Czy to sen, czy jawa?
Kto mi dziś odpowie?

W MAGICZNEJ KRAINIE WYOBRAŹNI ...

Otwórz się na innych

Kacper Kropiewnicki VI b
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Julia Jurkowska V e

Piotr Rygorowicz VI b

Moja kochana
Bardzo łatwo jest rozpoznać, kto dziś nie w humorze,
lepiej więc mu nie przeszkadzać, zwłaszcza o tej porze.
Każdy człowiek, choć nie lubi, musi się posmucić,
choćby po to, by z innymi ludźmi się nie kłócić.
Jeśli jednak ty nie lubisz siedzieć w samotności,
może zaproś dziś na obiad bardzo miłych gości.
Każdy może mieć w swym życiu trudnie sytuacje,
lecz nie zapomnijmy, zostaną nam wakacje,
czas radości i zabawy,
jeszcze przyjdą trudne sprawy.

Gdy jesteś i gdy Cię nie ma,
ciągle mam Cię w sercu.
Gdy się śmiejesz, gdy łzy lejesz,
jesteś najcudowniejsza.
Gdy rozmawiamy i gdy czytamy,
zawsze jesteś blisko …
Moja Mamusiu!

Darek Kozaczuk V e

Jestem jak wiosenny liść
niesiony przez wiatr.
Moje myśli unoszą się
jak samolot do chmur
W deszczowy dzień
widzę setki szarych parasoli
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Samotność
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Jakub Sak IV c

A little love

Maybe it’s silly
maybe it’s funny
but when I see you
each day is sunny!

Zapomnieć nie mogę...
Szumi woda, wieje wiatr,
ktoś mi nagle Ciebie skradł.
Miesiące mijają, tygodnie, godziny…
Ty ze mną byłaś zawsze, bez przyczyny.
Kocham Cię bardzo i myślę o Tobie,
choć już Cię nie ma, zapomnieć nie mogę …
Byłaś tak blisko, a teraz nie.
Czemu tak stać musiało się?

Tomasz Półkosznik VI b

… nie tylko fiołki
Miłość to nie tylko fiołki i róże,
serca malowane na czerwono.
Miłość to również ciernie małe i duże.
To być dla kogoś podporą i obroną.

Kiedyś odpowiesz mi na te pytania,
lecz teraz wysilić muszę starania,
by zadbać o to, co w tej chwili mam.
Bo to właśnie ważne jest, powiem wam.
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I like your eyes
I like your smile
I like your hair
I don’t know why?

Zofia Bocianowska VI b
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Dominik Łapiński VI b

Mój cel to nie słowa, nie pieniądze,
lecz Ty, największe moje słońce.
Miłość jest piękna,
czasem zdradliwa,
ktoś Ciebie kocha,
lecz to ukrywa.

Love
You Like my eyes
I like y Our nose
You giVe me a kiss
I givE you a rose

You like apples
I like mangos
Can I ask you
To dance a Tango?
We can dance
We can talk
Take my hand
Let’s go for a walk!

W MAGICZNEJ KRAINIE WYOBRAŹNI ...

Miłość

Oskar Dworakowski IV c

