Wschód słońca
Za oknami szelest trawy
Lekki słońca blask
Spadające listki drobne jak szept
W obrazie jesieni:
Złote jej spodnie
A za oknem ślepy uśmiech drzew
Rzeka szepcze ptakom w ucho,
A one dalej tajemnicę ślą.
Wiktoria Pytel
kl. VI

Ogród
W ogrodzie kwiaty:
Róża… płacząca
Tulipan… kwitnący
Kaktus jak groźny zwierz!
Irys który się śmieje
Konwalia bardzo bieleje
A w powietrzu wycie wiatru.
Nad kwiatami
Na gałęziach drzew
ptaków śpiew
Ćwir… Ćwir… Ćwir…
Ilona Luty
kl. VI

Chmury
Kiedy w mglistym jak woda niebie zapadnie cisza
To tylko słychać tyci, tyci...RYK!
Kiedy artystycznie chmury zaczną śpiewać operę
I kłócić się
To chyba każda mała, maleńka istota
Schowa się pod ciepłe, ciepluteńkie fioletowe krzesełko.
(Krzesło tycie jak mrówka)
Katarzyna Osiecka, Monika Bolibrzuch
kl. VI

Refleksje
Kiedy ludzie umierają…
Kiedy się …poniewierają…
Zaczynają rozumieć,
że mogli się całe życie
- wspierać.
Kacper Moskwa
klasa VI

Jesienią
Gdy liście spadają,
gdy zwierzęta leśne
do snu się układają.
Starsi się kochają.
A młodsi?
W parku
na rampach
się poznają!
Kacper Moskwa
klasa VI

PATRYK - jest kolegą Ilonki
bardzo lubi biedronki
MONIKA - to ogrodniczka
w jej pokoju stoi doniczka
WIKTORIA - książki to jej świat
i bardzo lubi spędzać z nimi czas
ILONKA - zawsze uśmiechnięta
lubi z rodziną spęczać święta
KAROLINA - rozbrykana
każda jej mina jest zawsze udana
KACPER - wszyscy darzą go sympatią
KASIA - wiersze pięknie recytuje
uśmiechem nas czaruje

AGNIESZKA - zawsze coś miłego powie
wszystkiego się od nas dowie.
MATEUSZ - zawsze wszystkim pomocny,
w nauce nie jest zbyt mocny.
WIKTORIA - w jej rękach są czary,
nigdy nie sięgnie po browary.
KACPER - trochę jest nieśmiały
przy Bartku zawsze roześmiany.
KACPER - z matmy dobry jest
daje dobry gest.
BARTEK - zawsze nas pocieszy
swoimi żartami ucieszy.
JASIU - mądry jest
i powie ci co chcesz.
WIKTORIA - jak chce to się nauczy,
ma krótkie włosy i długie uszy.

Marta Biernat
Nikola Krawiec
klasa VI

