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Laura Bilska 

Owady 

 

Latały owady po łące, 

kłaniały się pani biedronce. 

A pani biedronka mówiła: 

„Witajcie, pszczółki miłe”. 

 

Chodziła stonoga po polu, 

szukała pomidorów. 

Spotkała pana ślimaka 

i rzekła: „ Chodź na burgera do Mac’a”. 

 

Siedzieli razem przy stoliku, 

Zamówili po szaszłyku. 

Później wszyscy się spotkali  

i fryteczki zajadali. 

 

Dzień Owada uczcili, 

shake’a zamówili. 

O niezdrowym jedzeniu nie mówili nikomu, 

kiedy wrócili z bólem brzuchów do domu. 

 

Jakub Bury 

Lato 

 

Wcześnie słońce zaświeci 

i ptaki znów śpiewają. 

Znamy to uczucie: 



ptaki lato zapowiadają. 

Wtedy często chodzimy  na plażę, 

choć pogoda nie zawsze sprzyja, 

ale my się nie nudzimy, 

nową przygodą się cieszymy. 

 

Kiedy lato na świecie panuje, 

różnobarwne pejzaże  maluje. 

Widzę i podziwiam je. 

Niech lato nigdy nie kończy się! 

 

Maciej Janocha 

Męska wyprawa 

 

Najbardziej w roku lubię lato, 

bo jadę na wakacje z tatą. 

Do domku na wsi, na męską przygodę, 

Zbierać jagody, podziwiać przyrodę. 

Wieczorem tata rozpala ognisko 

i opowiada mi chyba wszystko: 

o swoim życiu i ważnych sprawach, 

bo to jest nasza męska wyprawa. 

 

Natalia Janocha 

Wakacje 2022 

 

Na wakacjach nie można płakać, 

lepiej już po drzewach skakać. 

Można spalić kalorie 

i wypić słodkie napoje. 

 



Można się wspinać na skałki 

i zjadać najpyszniejsze chałki. 

Chciałabym też pojechać do Francji 

i poszukać w Paryżu pięknych kreacji. 

 

To są właśnie moje wakacyjne marzenia 

i nie mogę się doczekać ich spełnienia. 

Mam nadzieję, że te wakacje będą bardzo wesołe, 

a we wrześniu radośnie przywitam moją szkołę. 

 

Nikodem Kaliński 

Wakacje? 

 

Zbliżają się wakacje, 

każdy na ten czas  czeka: 

już myślami są na plaży 

Antek, Zosia i Tereska. 

Maciek znów pojedzie w góry, 

nowe szlaki go wzywają, 

a kąpielą w rześkich rzekach 

cieszyć się będą Michał z Hania. 

A tymczasem pani Zosia nie odpuszcza, 

wiersze każe klasie pisać,  

aby w nas poetów odkryć 

i móc więcej ocen wpisać. 

 

Dominik Kowalicki 

Wiersz dla mamy 

 

Z baloników kolorowych 

Zrobię mamie piękny bukiet. 

Na czerwonym znak napiszę,  



duże serce, co oznacza, 

że najlepsza jest na świecie. 

Potem skradnę jej całusa 

I przytulę mocno się. 

Mamo, mamo, kocham Cię! 

 

Szymon Łukasik 

Wiosna 

 

W pierwszych pąkach, 

promieniach słońca 

wiosna już wita nas. 

Śniegi dawno już stopniały, 

bałwana minął czas, 

ciepłe szale, rękawiczki  

już schowane głęboko. 

Do słońca wystawiam twarz. 

 

Julia Morawska  

Gdzieś w ogrodzie 
 

W ogrodzie gdzieś na kwiatku 

 para pszczółek zbiera nektar  

i coś bzyczy tam do siebie  

czy plotkują  

tego nie wiem. 

A tam w trawie kilka mrówek  

ciężko tu pracują  

do mrowiska  

materiały dzielnie eksportują. 

Na gałęzi mały pająk z elegancją muchę żuje.  

A ten ślimak koło mnie  



czuwa już tu cały dzień 

 w muszli schował się maluszek  

chyba burczy mu tu brzuszek. 

A tu dzięcioł bardzo jęczy  

bo go pierze bardzo swędzi  

 na muszkę też  zrzędzi  

bo mu przyczepiła się do gałęzi. 

 

Piotr Neffe 

Balonik 

 

Niebieski balonik 

maleńki jak mysz 

lubił skakać i bawić się 

jak dziki zwierz 

i latać wciąż wzwyż. 

 

Gdy rozległ się głośny trzask 

Zapomniał o skrzydłach wraz 

i runął w dół 

Nikt go nie oswoi już. 

 

Szymon Neukirch 

Pani Zosia 

 

Pani Zosia uczy mnie,  

codziennie miło uśmiecha się, 

często pisze nam uwagi, 

mało do domu daje pracy. 

Języka polskiego uczy od wielu lat 

i wielu uczniów pokochało literatury świat. 

Choć pani Zosia humor ma kiepski, 



to uśmiecha się na każdej lekcji. 

Mimo że polskiego nie lubię, 

z radością i uśmiechem się go uczę. 

 

Alicja Operhalska 

Wiosenna łąka 

 

Na łące dużo motyli lata, 

a dziewczynka warkocze zaplata. 

Kapelusz zakłada  

i na łąkę wybiega. 

 

Dzieci bawią się na łące, 

opala ich twarze słońce gorące. 

Ptaki śpiewają 

i gniazda swoje zakładają. 

 

A zające?  

Też są na łące! 

Owady latają, 

kwiaty piękne zapylają: 

stokrotki, jaskry, chabry. 

W taką pogodę nie jeździ się na narty! 

 

Matylda Palka 

Wiosenne marzenia 

 

Wiosna, wiosna jest nareszcie.  

Nie mogłam się jej doczekać, wierzcie. 

Będę galopować na koniu przez pole, 

ćwiczyłam to długo w mozole. 



Choć lubię zimę i jesień, 

do wiosny aż biec chce się. 

Kwiatki, rabatki i ptaszki. 

Zimo, pakuj swe fatałaszki! 

 

Milena Rybak 

Wakacje 

 

W ostatnie wakacje  

zwiedzałam słoneczną Chorwację . 

Słońce, plaża, ciepła woda - 

wracać do domu było szkoda. 

I gdy wakacje kończą się,         

smutek w sercu pojawia się. 

Wakacje odlatują jak jaskółki , 

ale za to w szkole witają mnie przyjaciółki . 

 

Karol Szcześniak 

Dzień Mamy 

 

Kiedy rano dzisiaj wstałem, 

to o mamie pomyślałem: 

„Święto Mamy! Co ja zrobię?” 

 

Bardzo szybko się ubrałem  

I do Lidla pognałem.  

W sklepie tłok i zamieszanie, 

każdy chce coś kupić mamie. 

 

Ja wybrałem mamie kwiatki – 

bukiet róż i czekoladki. 



Wiersz ten krótki napisałem 

i z tęsknotą na mamę czekałem. 

 

Hanna Szlachta 

Wakacje 

 

Słoneczka na niebie mocno świeci 

i coraz bardziej cieszą się dzieci. 

Już niedługo zaczną się wakacje 

- obozy, kolonie i inne atrakcje. 

 

O szkole na dwa miesiące zapomnimy 

i miłymi rzeczami ten czas zapełnimy. 

Będziemy pływać w morzu i chodzić po górach, 

jeździć na rowerze i bujać w chmurach. 

 

Chodzić na wycieczki, dużo podróżować, 

poznawać nowych ludzi, nowe dania smakować. 

A kiedy leniuchowaniem się zmęczymy, 

do szkolnych ławek we wrześniu z radością powrócimy! 

 

Emilia Witek 

Na wakacjach 

 

Na wakacjach się nie nudzę 

i zawsze późno się budzę. 

Pływam, skaczę i nurkuję, 

chętnie sobie maluję. 

 

Może na jakiś obóz pojadę 

 i świetnie się pobawię. 

Każdy tańczy i śpiewa,  



kiedy tylko jest impreza. 

Potem wszyscy są śpiochami, 

więc pozwólmy im spać i marzyć. 

 

Wakacje się kończą i wszyscy płaczą.  

My jednak wiemy, że będą za rok 

i już je planujemy.  

Jeszcze dziś koncert, więc się radujemy 

i kończymy naszą wielką przygodę. 

 

Kamila Żmija 

Dzień Mamy 

 

Moja mama jest kochana,  

lubi tańczyć aż do rana.  

I chociaż kotlety przypala,  

jest najładniejsza i jedyna. 

Pomysły ma wspaniałe, 

zawsze ją za to chwalę. 

Wyjść z nią na spacer to miła rzecz, 

wtedy jest frajda, smutków kres. 


