Święta Wielkanocne
Idą Wielkanocne święta.
Każda mama jest zajęta,
pierze, prasuje, dużo sprząta
i po kuchni wciąż się krząta.
Zaraz koszyczek przystroi dookoła,
aby zanieść do kościoła.
Wkłada ciasto i baranka,
obok chleba jest pisanka,
którą dzieci malowały
siedząc w domu przez dzień cały.
Prezent za to przyniesie im zając
cichutko za sobą drzwi zamykając.
I spojrzy tylko sobie z daleka
na błogi uśmiech małego człowieka.
My też pamiętamy, są święta.
Niech każda twarz będzie uśmiechnięta.
A gdy siądziemy przy białym obrusie
pamiętajmy o Zmartwychwstałym Chrystusie.
Podzielmy się jajkiem, sobie życzenia
i niech nam się spełnią wielkanocne marzenia.
Kasia Rzepiel

kl V

Wiosna
Wiosna jest bardzo radosna ,
Idzie sobie po mrozach
Ozdabiając ziemię krokusami,
Sieje życie pośród roślin
Cieszmy się nią wraz z kwiatami
I witajmy ją radośnie
Justyn Lentas kl V
Wiosna?
Zima się kończy, a co po niej będzie?
Babcia mi mówi, że ciepło będzie wszędzie!
Może lato po zimie nadchodzi?
Trochę odpoczynku nam nie zaszkodzi!
Nie! Czy ja czegoś nie ominęłam?
Bo bezmyślnie mówić zaczęłam.
Przecież po zimie lata nie ma!
To chyba jest jakaś ściema!
W zimie ferie i nagle wakacje ?
To nie jest prawda przyznacie mi rację?
Spytam Adama, on może coś wie!
Naprawdę bardzo wiedzieć chce.
A może po zimie wiosna przybędzie?
Tak! I wtedy Wielkanoc będzie!
Natalia Kojs kl VI
Wiosna
Wiosną zawsze bywa pięknie.
Przebiśniegi,
Krokusy
I inne kwiaty rosną na wiosnę.
Wiosną można chodzić na spacery,
Przyroda już do życia wyrasta,
A z nią siostra kanciasta.

Słońce daje nam blask,
Ludzie są uśmiechnięci
A z nimi ich dzieci.
Wiosna jest najpiękniejsza,
To pora roku przecudna
Nie jak zima marudna.
Wiedz bracie i siostro,
Że wszystko
Wraca do życia
Z radością.
Olga Majewska kl V

Wiersz Bożonarodzeniowy

Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy,
że każdy wszystko usłyszy:
I sanie w obłokach mknące,
I gwiazdy na dach spadające,
A wszędzie to ufne czekanie?
Czekajmy-dziś cud się stanie!
Wesołych Świąt !
Katarzyna Rzepiel kl V

Mikołaj
Wchodzi przez komin
w czerwień ubrany
z siwą brodą
Mikołaj kochany!
Rozdaje prezenty
wszystkim dzieciakom
z wielkim uśmiechem
i puchatą czapką.
Ma sanie ogromne
z reniferami
i mnóstwo karzełków
zwanych elfami.
Budzisz się rano
i widzisz prezenty
to przyniósł ci on:
Mikołaj Święty
Natalia Kojs kl VI
Nadchodzi…
Nadchodzi
Boże Narodzenie,
Do naszych serduszek
Wszedł Bóg.
Dzieci zjeżdżają na sankach
I radośnie się bawią,
Kiedy zapadnie wieczór
Zjemy kolację wigilijną,
Podzielimy się opłatkami
I w ten właśnie wieczór
Będzie radośnie…..
Olga Majewska kl V

Nadchodzą Święta

Nadchodzą już Święta
Bożego Narodzenia.
Dzieci i dorośli
Nie mogą się doczekać,
Kiedy wreszcie usiądą
Przy stole
I zjedzą posiłek wigilijny,
Zaśpiewają kolędy
I wszyscy właśnie tej nocy
Będą uradowani.
Olga Majewska kl V

Zima…
Zima idzie tuż, tuż
Na polu jest straszna wichura
Brakuje mi słońca w chmurach
Płatki wolno spadają na ziemię
Za parę chwil zrobi się biało
Dzieci z górki będą zjeżdżać śmiało
I będą dobrze się przy tym bawić
Nie będą się bały śnieżycy

Nie będą się bały wichury
Cudownie jest zimą na śniegu
Choć zimno wszędzie i słota
Wspaniała jest taka pogoda!
Olga Majewska kl V

FERIE
Biała pora roku, to mroźne poranki,
I ferie zimowe , moje ulubione,
Zostawiam zeszyty i wszelkie czytanki,
Narty już gotowe, łyżwy naostrzone.
Zawsze korzystam z uroków zimy,
A moja cera rumieńców nabiera,
Na czas ferii z tęsknotą liczymy,
I niech czas wolny nigdy nie umiera.
Kasia Rzepiel kl V
Piękna Zima
Kocham zimę najbardziej na świecie,
mimo tego, że urodziny mam w lecie.
Bo w porze tej pięknej, o której mowa,
na śniegu jest zawsze zabawa odlotowa!
W zimie też czas na ferie przychodzi
nauka i szkoła to wszystko odchodzi!

Natalia Kojs kl VI
ZIMA
Przyszła zima, śniegiem nasypała,
kwiaty na szybach mrozem wymalowała.
Pokryła świat warstwa białego puszku
i zimnem, by każdy najchętniej siedział w łóżku.
I jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.

Nikt nie mógł się oderwać od swej poduszki.
W taki ziąb zimowy najlepiej ulepić bałwana.
Albo rzucać się śnieżkami do białego rana.
Zima, zima biała zima.
Śnieżek prószy z chmurki.
Dzieci prędko wyruszają,
zjeżdżać z dużej górki.
Choinka ubrana,
mama przygotowana.
Karp na stole leży,
z za oknem śnieży.
Na sanki wybrać można się,
bo jest od tego śnieg.
Zima to czas świąteczny,
więc zabawić można się
dzieci dostają prezenty,
a rodziny spotykają się.
Karolina Mróz kl V

