
Rozstrzygnięcie konkursu „Szkoła poezją pisana”: 
I miejsce Klaudia Warchoł (kl.IV) 

II miejsce Angelika Masiarz (kl.V) 

III miejsce Julia Kubies (kl.IV) 

wyróżnienie Natalia Stanios (kl.IGB) 

 
 

 
Nasza szkoła 

 
Szkoła nasza – miła, mała 

mamę, tatę wychowała. 

Teraz nas uczy o przeszłości, 

o bitwach, wojnach, Dniu Niepodległości, 

o krajach, górach i morzach, 

o lecie, zimie i polarnych zorzach. 

My ją za to bardzo kochamy 

i chlubę przynieść jej zamierzamy, 

bo ona tęskni w lecie za nami, 

Za naszymi malutkimi głupstwami. 

Uczy nas jak być dobrymi ludźmi 

WIĘC JEJ ZA TO PODZIĘKUJMY!!! 

 

Klaudia Warchoł  

Klasa IV 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Nasza szkoła 
Nasza szkoła jest wesoła! 

Jest nauka i zabawy kupa. 

Nauczyciele często się uśmiechają 

i dużo pracy domowej zadają. 

Uczniowie grzeczni i mili, 

ale nie w każdej chwili, 

czasem głupawka ich łapie 

i lądują u psycholog na kanapie. 

Nasze sale są ponure, 

nawet pająk ucieka w szarą dziurę. 

Każda sala tematyczna, 

a najlepsza gimnastyczna! 

Pan Leon w kotłowni króluje 

i ciepełka nam pilnuje. 

Wokół szkoły wiele drzew i krzaków, 

z których słychać śpiew ptaków. 

Możecie wierzyć lub nie 

DO TAKIEJ SZKOŁY CHODZIĆ SIĘ CHCE!!!! 

 

Julia Kubies  

klasa IV 
 

 



Nasza szkoła 
 

Jedna, jedyna na całym świecie, 

pewnie dobrze o tym wiecie. 

Tutaj spełniają się marzenia,  

nasza szkoła ludzi odmienia. 

Uczy, odmienia  

i w Sienkiewiczów nas przemienia. 

Skoro już o tej postaci mowa,  

to tak jak wszyscy mamy patrona. 

Henryk godnie nas reprezentuje 

oraz wyróżnienia obiecuje. 

Każdy uczeń dba o porządek, 

czy to wtorek, środa, czy piątek. 

Panie woźne się nie przemęczają, 

bo pomocników wiernych mają. 

To miejsce wita nas uśmiechem. 

Tutaj poeci, malarze i piosenkarze 

uczą się pilnie, by w życiu zasłynąć. 

Może i ty w tej szkole spróbujesz? 

Będzie cudownie! Nie pożałujesz! 

I bez obaw mój kolego, 

zyskasz wtedy coś dobrego. 

Angelika Masiarz 

Klasa V 



Szkoła… 

 
Jest ich wiele… 

Lecz tylko jedna wyjątkowa. 

To w niej uczymy się czegoś więcej 

niż matematyki i historii. 

To tu poznajemy przyjaciół, 

tych którzy są z nami do końca. 

To w niej znajomy dzwonek 

na przerwy woła i lekcje ogłasza. 

To ona jedyna i wyjątkowa 

NASZA SZKOŁA… 

 

Natalia Stanios 

Klasa IB gimnazjum 

 

 

 
 


