
Dzień Pisania Wierszy  

Wiersze uczniów  
Klasa 1c 

 
W naszej klasie 1c 
wszyscy pilnie uczą się. 
Grzecznie, prosto w ławkach siedzą 
i śniadania zdrowe jedzą. 
Na wuefie się starają, 
więc kondycję dobrą mają. 
Lubią śmiać się i rysować, 
skakać, biegać i figlować. 
Ćwiczą pamięć i czytanie, 
obliczanie, kodowanie. 
Ptaki i zwierzęta znają, 
o zasadach pamiętają. 
Każdy chętnie uczy się 
w naszej klasie 1c. 

 

Wiersze klasy 2a 

 

Napisałam wierszyk krótki, 

taki na dwie szybkie nutki. 

 

Lepiej dziś poetą zostać 
niż cebulą w oczy dostać! 

 

Prędzej w kosmos dziś polecę 

niż pierogi sam tu sklecę. 

 

Szybciej dziś zobaczę duszka 

niż w tym barszczu zjem te uszka! 

 

Zjem dziś prędko te cukierki, 

Aż zostaną same bąbelki. 

 



Prędzej zjem wszystkie cukierki,  

niż nauczę się czytać literki. 

 

Prędzej zjem cukierki, 

niż dostanę kinderki. 

 

Gdy zobaczę kurę, 

pójdę z nią na chmurę. 

 

Mam brata,  

co za kotem lata. 

 

Dziś poety jest dzień, 

Więc z lodówki wszystko zjem! 

 

Prędzej dostanę młotka 

niż upiekę z ciasta kotka! 

 

Mam brata, 

który za chipsami lata. 

 

Prędko wejdę dziś na niebo, 

gdy dostanę klocki LEGO. 

 

Jakub Ślesarczyk 4b 

Trzeci grudnia 

 

Dzisiaj trzeci grudnia, 

dzień taki zimowy, 

pogoda taka nijaka, 

więc ja w roli brata 



piekę z siostrą kruche ciastka. 

I od razu lepiej mi w brzuszku 

po takim kruchym serduszku. 

 
                               
Paweł Kasza 4A   
 
Przyszła sroga zima,  
a tu śniegu nie ma.  
Wiewiórka na drzewie szuka orzechów  
schowanych w pośpiechu.   
Przyjdź, wiewióreczko, nakarmię ja Ciebie,   
byś się poczuła jak w siódmym niebie.   
                                                                   
 

Emilia Szaton 4a 

Mój świat 

Jestem na świecie już kilka lat. 
Wciąż szukam i pytam, potykam się ciągle, 
szukam swej ścieżki życia nadanej. 
Kroczę po świecie swoimi mapami, 
bo szukam rozwiązań całymi latami. 
 
Dążę do celu , popełniam błędy  
to czego pragnę kiedyś się spełni. 
Moje marzenia nie zawsze realne,  
tylko przez życie kroczę realnie. 
 
Płaczę czasami krokodylimi łzami, 
nie znaczy to, że jestem słaba! 
Nikt i nic nie zniszczy podejścia mojego 
do bycia i życia całego. 
Do przodu naprzeciw losowi staję, 
miłości do życia zawsze dostaję. 
 
 

 

 

 

 



Magdalena Darul 6a 

Świąteczne wyczekiwanie 

Już się zbliża czas świąteczny i wielkie wyczekiwanie; 

Od popołudnia pierwszej Gwiazdy na niebie szukanie. 

Zasiądziemy wszyscy do stołu wigilijnego; 

Za oknem oczekując puchu białego. 

Tego dnia przy choince nasze wszystkie marzenia; 

Będą gotowe od rana do spełnienia. 

Będziemy z naszymi bliskimi, osobami, które kochamy; 

To najważniejsze w te Święta, że z wszystkimi się spotkamy. 

Z tej okazji życzymy Wszystkim samych radości; 

Przez cały rok niekończącej się miłości; 

Niech się spełnią Wasze plany i życzenia; 

Odetchnijcie na chwilkę od codzienności i ciągłego gonienia! 

 
 
JACEK JEZIORSKI 
Jest rano  
zimno mi jest  
będę siedział pod kołdrą  
o szkoły mi się nie chce iść 
 

 

Mateusz Magnucki 

Mieszkałem, żyłem i byłem w Katowicach,  
teraz mieszkam już w Wadowicach.  
Rodzice chcieli, abym był lekarzem,  
a ja stwierdziłem, że będę piekarzem.  
  
Kilka dni temu ciepło się zrobiło,  
lecz nastał grudzień, wszystko się zmieniło.  
Spadł śnieg i zaskoczył drogowców,  
jak Tytanika jeden z lodowców.  
 

Kwarantanna trwa już pół roku,  
Nauki zdalnej jeszcze nie widać końca.  
 



Maciej Darul 7b  

Wirus 

 

Takie mamy dziwne czasy, 

Że robimy cały czas zapasy; 

Nie znamy dnia ani godziny, 

Kiedy się obudzimy 

I wszystko będzie zamknięte, 

A siedzenie na kwarantannie rozpoczęte. 

W domu z rodzinami dużo czasu spędzamy 

I wciąż się zastanawiamy; 

Kiedy wrócimy do życia, jakie było dawniej; 

Wtedy było lepiej i żyło się barwniej. 

Teraz doceniamy spacer i wyjście do kina, 

Kiedy możemy gdzieś wyjechać, szczęśliwa nasza mina. 

Życzę Wam wszystkim szybkiego powrotu do normalności! 

I zamknięcia rozdziału z tej dziwnej rzeczywistości! 

 

Yeva Pikulina 

Jest mi dzisiaj bardzo zimno,  
Wiec pod kołdrą siedzę.  
Dziś przenieśli mi niemiecki - 
do późna posiedzę.  
Muszę dużo nadrobić prac,  
A czasu brak. 
 

Błażej Dzwonkowicz 8b  
  
Karuzela życia  
  
Pory roku się zmieniają,  
Lata ciągle nas mijają,   
Wiosna, zima, znowu lato…  
Kolejna zmiana daty- i co ty na to?  
Jesień liściem do nas mruga,   



Czas ciągle biegnie, więc nie jest długa.  
Styczeń, luty… znowu wrzesień…  
Co nowy rok szkolny nam przyniesie? 
Rok za rokiem biegnie nieubłaganie,  
Wpływu na to nie mamy, panowie i panie,  
Więc korzystaj z dnia każdego,  
Bo nie wiadomo, kiedy twe życie przebiegnie, kolego.  
  
Życie ucznia  
  
Ciągle brakuje nam ochoty,  
bo mamy za dużo do roboty.  
Polski, matma, gegra, fiza,  
już powoli lekka schiza,  
że się czegoś zapomniało,  
choć się do późna nad tym siedziało.  
Złe oceny się zdobędzie,   
znowu w domu wykład będzie.  
Bunt młodzieńczy nie pomaga,   
każdy od nas wciąż wymaga.  
Egzaminy się zbliżają,  
a z innych przedmiotów nie odpuszczają.  
Toteż prośba do Was taka,  
Popatrzcie przychylnym okiem czasem na uczniaka.  
  
Okruch  
Jeśli Ci się nic nie chce,   
to chciej chcieć.  
 

 

ANTONI DĄBROWSKI 
Mikołaju Święty, 
 daj mi dziś prezenty,  
obiecuje być grzeczny  
i w szkole bardziej skuteczny! 
 

Julia Taracha 

Moje marzenie 

Spacer z koleżanką 

Dziś nierealne 

 

Spacer z psem 

Wiatr porywa parasol 

Mokre skarpety 



Robert Brychsy 
O lodzie 
 
Kiedy usiadłem na lodzie, 
Długopis pojawił się na miodzie. 
Lód to niebezpieczny gość, 
Może ze mnie zrobić kość! 
Ja się nie nadaję na to, 
By kość ze mnie zrobić w lato. 
Lód ten szybciej się roztopił, 
I z tira auto zrobił. 
 
 
MAJA NIEMIEC 
 
Patrzę przez okno,  
wszystko białe,  
oczy trochę zamazane.  
Słyszę dziwny dźwięk od kościoła,  
coraz bardziej boli głowa. 
 
 MAJA NIEMIEC 
 
Siedzę teraz na pagórku, 
myśląc sobie o mundurku, 
w którym wczoraj w szkole byłam.  
Zaplamiłam i nie zmyłam,  
ale mama kupi nowy,  
teraz mam już problem z głowy 
 

Adam Szwarc 
Dziś pochmurna jest pogoda,  
mróz w powietrzu, 
 szadź na drzewach,  
choć to dla mnie niewygoda  
wyjść na spacer trzeba  
w wysokich cholewach.  
Gołębie to dzieci szatana.  
Bo robią szambo  
na okiennych ramach.  
 

 
PIOTR BŁASZCZYK 

Lepiej przysiądź się, kolego, 

I zjedz z nami schabowego. 



  
Paweł Piela  
 
Wyścig  

  
Za czym wszyscy tak gonią?  
Za czym wszyscy tak biegną?  
Przewracając się ,  
Depcząc  innych,  
Czy to wyścig szczurów?  
Po co?  
Dla kogo?  
Komu dzisiaj się trzeba przypodobać?  
Czy to jest naprawdę mi potrzebne?  

  
Czy nie lepiej przystanąć…?  

  
Złapać oddech,  
Spojrzeć w niebo,   
Obejrzeć zachód słońca,   
Jaskółkę w locie,  
Dostrzec  gwiazdy,  
Zerknąć pod nogi  
i może raz nie rozdeptać tej mrówki…  
I choć trochę…  
Na chwilę odpocząć.  
Zastanowić się nad życiem.  
Tego życzę   
Wam,  
Sobie  
i Wszystkim ,,Sprinterom".  
 

 

 Tomek Brom 4a  
 

Dzisiaj jest dzień pisania wierszy?  
Więc napiszę wiersz: to mój wiersz pierwszy.  
A dodatkowo uczciwość wymaga,  
żeby przyznać, że w pracy mi tata pomaga.  
Przed obiadem wiersza pisać się nie chciało  
i teraz już nam czasu bardzo mało zostało.  



Od pomysłów głowa też raczej nie pęka,  
więc zamiast głowy musi wystarczyć ręka.   
Po klawiaturze palce płynnie śmigają,  
choć do napisania zbyt wiele nie mają.  
I chociaż poeta żaden ze mnie sławny,  
może pani z polskiego uzna wiersz za zabawny...  
 
Maja Ciuk 
Chłopak, ulica  
Niewidoma dziewczyna  
Pomoc w jego dłoni  
  
Szkoła, zadanie  
Zmęczona mama  
Jedyna taka ona  
  
Wieczór, łóżeczko  
Niezrobione zadanie  
Chyba czas na sen  
  
----------------------------------------------  
  
Niebo, motyle  
Ulotna chwila ta  
Wolność zagęszczona  
  
Wakacje, słońce  
Piękno w dłoni  
Mija bezszelestnie  
  
Dom, blokowisko  
Szarość codzienności  
Powrót do szkoły  

 

Natalia Róg 7c  

Gruby mopsik zbliża się do miseczki 

Oblizuje języczkiem pyszczek  

Karma czeka na zniknięcie.  

Mały króliczek widzi wilka  

Wilk ma wielkie zęby  

Króliczek wyobraża sobie najgorsze.  



 

LAURA RUSECKA  

Wsiadam na konia, 

Mego pięknego, 

Odjeżdżam galopując. 

Wiatr pcha mnie do przodu, 

Jak najdalej stąd, 

Jak najdalej od tego wszystkiego. 

 
Zuzanna Traczuk. 
 
ciemno wszędzie 
światła latarni świecą 
strach czeka   
śnieg pada 
biały śnieg 
uważaj nie poślizgnij się 
 


