Kornel Makuszyński
"Koziołek"
Ola Szulejko
Szedł Koziołek Matołek
Przez zielony las.
Spojrzał w górę i powiedział:
Dzieci bardzo lubię was!
Wyznam szczerze,
Nie pracuje już tak sprawnie,
Moja głowa, mowa, A nawet podkowa .
Więc pomóżcie i powiedzcie,
Jak dostać się do Pacanowa?

"Dużo wiemy"
Paweł Kępiński
Teraz mamy nowego całkiem
niezłego Makuszyńskiego.
Dużo o nim wiemy
i Koziołka Matołka,
w swoich domach utrzymujemy.
A jak czytać nie chcemy,
to po poradę do biblioteki idziemy.
Gdy do domu czytać biegniemy,
to z radości, aż podskakujemy!

"Kiedy Kornel był malutki"
Paulina Sobieraj
Kiedy Kornel był malutki,
to napisał wierszyk krótki.
Gdy zaś Kornel był dorosły,
to napisał książek stosy.
W każdej książce nasi przyjaciele,
co przeżyli przygód wiele.
Jak Matołek – mądra głowa,
co chciał dojść do Pacanowa.

Mała małpka Fiki – Miki,
co wymyśla różne swe wybryki.
Smok wawelski, co ogniem bucha,
przegania z Krakowa każdego zucha.
Jest też mała Basia,
„Panna z mokrą głową”,
„Szatan z siódmej klasy”
i inne ananasy.
Książkowych bohaterów jest wiele,
lecz Kornel Makuszyński
dla nas też jest bohaterem!

"Kornel M."
Marta Szulejko
Jest Patronem naszej szkoły,
każdy jego utwór jest bardzo wesoły.
O koziołku, o Basieńce i o małpce Fiki – Miki.
Wy nie wiecie, kto to taki ?
A ja wiem.
To pan Kornel M.

"Nasz Patron"
Natalia Junicka
Kornel Makuszyński – każdy go zna.
Każde dziecko – nawet i ja.
Teraz jest każdy bardzo wesoły,
bo Kornel Makuszyński – to Patron naszej szkoły.
Będzie już teraz zawsze z nami,
z każdym uczniem i nauczycielami.

"Koziołek Matołek"
Olga Żołnierowicz
Dziękuję Ci koziołku,
że jesteś, że byłeś,
że mi zimowe wieczory
pięknie umiliłeś.
Twoja miła postać
zawsze i wszędzie,
tylko dobre chwile

przypominać mi będzie!

"Optymista"
Mateusz Żarski
Idzie Makuszyński
główką sobie kiwa,
jest szczęśliwy dzisiaj,
w ręku forsę trzyma.
Choć tęga jest zima,
choć śnieg ciągle pada,
nie martwi to pana,
bo jest na to rada.
Głęboko nad książką,
codziennie rozmyśla,
troszcząc się o młodzież,
w swym kraju ojczystym.

"Pan od uśmiechu"
Natasza Bernatowicz
Pan ten zwał się Makuszyński,
co Pacanów nam rozsławił,
o przygodach kozła pisał
i nas do śmiechu doprowadził.
Ta szalona panna Ewa,
co przygody przeżywała,
o Basieńce pisał też
i rozbawił nas do łez.

"Patron szkoły"
Patrycja Radziejewska
Maszeruje Kornel do szkoły,
by nam pokazać świat wesoły.
Małpkę Fiki Miki,
która wyczynia różne wybryki.
Przygody Koziołka Matołka,
który nie może wyjść z dołka.
Różne bajki Kornela już znamy,
ale te najbardziej kochamy.

"Przyjaciel dzieci"
Ewelina Wieczorek
Kornel Makuszyński – poeta doskonały,
napisał utwory, godne ludzkiej chwały.
Wszyscy kochają prozę jego,
jest on wspaniałym dzieci kolegą.
„Bezgrzeszne lata”, „Perły i wieprze”,
to książki uwielbiane i najlepsze.
Niedługie bajki bardzo ciekawe,
gwarantują zawsze dobrą zabawę.
Każdy czyta jego lektury,
bo to poeta wesoły – nie ponury.
„Koziołek Matołek”, by się zdziwił,
jak Makuszyński dzieci ożywił.

"W naszej bibliotece"
Dawid Sobieraj
W naszej bibliotece jest książek wiele,
a w nich mieszkają nasi przyjaciele.
Lecz nie zawsze chętnie je czytamy,
nawet ilustracji nie oglądamy.
Ale, gdy z okładki Matołek spogląda,
to ta książka na ciekawą wygląda.
Jest też małpka Fiki – Miki,
która wymyśla ciągle swe wybryki.
Więc patrzymy z ciekawości,
kto wymyślił te mądrości?
I, gdy teraz już widzimy na okładce to nazwisko,
to czytamy od deski do deski, czyli wszystko.
A, gdy jeszcze jakaś gapa nie wie,
kto jest naszym przyjacielem,
to ja powiem, to nazwisko
- Kornel Makuszyńskiot to wszystko !

"Wielki poeta"
Paulina Wędzonka
Kornel Makuszyński jest wielkim poetą.

Jego książki rozweselą każdego smutnego.
Pisał on książki dla dzieci
i młodzieży z wyobraźnią .
Każdy człowiek duży i mały
czyta je z pasją.
Książki ma piękne i radosne
jak słońce na wiosnę.
Dorośli, gdy je czytają,
do dzieciństwa powracają.

"Wesoły poeta"
Sylwia Kowalska
Nowego Patrona mamy,
wesołym poetą go nazywamy.
Jego słynna małpka Fiki – Miki,
w głowie ma tylko psoty i wybryki.
Jest też Koziołek Matołek,
co do Pacanowa niesie swój tobołek.
Wiersze i opowiadania jego,
śmieszą treścią każdego :
małego i dużego.

"Wspaniały gość"
Mateusz Kulka
Kornel Makuszyński to wspaniały gość.
Ciągle pisał wiersze, aż nie było dość.
Przesiadywał w swym fotelu i przelewał myśli swe,
na stronice swoich ksiąg.

"Znam"
Damian Czerwiński
Ja Kornela Makuszyńskiego dobrze znam,
bo jego książki bardzo lubię i czytam.
Znam psotną małpkę Fiki - Miki
i Koziołka Matołka co ciągle wędruje,
bo Pacanowa poszukuje.
I małą Basię, co swego ojca szuka
oraz innych psotnych bohaterów,
których poznać i polubić to żadna sztuka.

"Kornelowskie wyliczanki"
Adrianna Libertowska kl.VIe
Iga Michalak kl.VIe
Monika Frankowska kl.VIe

Makuszyński postać znana,
już w historię zapisana.
Pisał wiersze i wierszyki,
o wybrykach Fiki - Miki.
Poznaliśmy Matołeczka,
który zdążał do miasteczka.
Zachwyciła nas osobą,
nawet panna z mokrą głową.
Awanturę - tę o Basię,
także znamy w całej klasie.
Bo nasz Kornel, bo nasz Kornel ciągle górą.
Wciąż zachwyca wszystkich swą lekturą.

"Koziołeczek"
Dominika Goszcz
Koziołeczek sprytna głowa,
ruszył w dal do Pacanowa,
a że nic mu się nie udaje,
zaczął odwiedzać inne kraje.
Lecz w podróży był on miły
i dlatego wszystkie dzieci go lubiły.

"Patron"
Amanda Krężel kl.VIf
Martyna Jałowiecka kl.VIf
Kornel Makuszyński naszym Patronem jest,
już każdy o tym wie
i wyraża swój szczęśliwy gest.
Cieszą się wszyscy bez względu na płeć
i cała Dwunastka łapie się w poetycką sieć,
więc nie czekaj dłużej, pospiesz się,
jesteś mały czy duży, w Jego ślady leć.
Pisz, pisz, bo czasu mało, układaj wiersze,
by ich było coraz najwięcej.
On na pewno się ucieszy, bo też dzieckiem był
i też w swojej głowie różne wiersze rył.

"Drogi Kornelu"
Wioletta Bąk kl.VIe
Paulina Chojwa kl.VIe
Nasz Kornelu,
nasz milutki,
żywot Twój,
był bardzo krótki.
Dużo książek napisałeś,
sławę szybko tym zyskałeś.
Twoje książki wszyscy znamy
i je bardzo podziwiamy.
O koziołku z Pacanowa,
wie już nawet mała głowa.
I, że małpka Fiki – Miki,
robi wszędzie swe wybryki.
Awantura się o Basię toczy,
każdy dzieciak się z nią droczy.
A wawelski smok z Krakowa,
w swej jaskini dziś się chowa.
Wszyscy książki Twe czytamy
i naprawdę podziwiamy.

"Kornel Makuszyński"
Patrycja Kopa
Kiedy szkoła na Patrona Go wybierała,
cała młodzież w salach się zebrała.
Zaraz wzięli się do pracy,
dziewczyny i chłopacy.
Swą postawą nas zadziwił.
I Pannę z mokrą głową ożywił.
O szatanie też wspominając,
który z siódmej klasy był.
O tym na przerwach gadając.
Wiecie, kto to taki był?
Jeśli o Kornela chodzi,
nie gniewajcie się.
Dlaczego?
Bo Patrona można mieć,
zawsze tylko jednego!

"Kornelek"
Klaudia Kromer
Nasz Kornelek,
ten malutki,
pisze tomy wierszy.
Kombinuje tam, wariuje
i na naszej liście,
wciąż jest Pierwszy!

"Nasz koziołeczek"
Katarzyna Hendrykowska
Makuszyński tęga głowa
wysłał kozła w kraj daleki,
poprzez góry, poprzez rzeki.
Koziołeczek nasz kochany,
kraj przemierzał swój nieznany.
Przygód przy tym miał bez liku,
to co przeżył i co widział,
opisał w swym pamiętniku.
Dzieci bardzo lubią kozła,
bohatera wspaniałego,
który przykład daje co dnia
i przyciąga więc każdego
swoim wdziękiem, animuszem,
kozią bródką, kapeluszem,
pomysłami ciekawymi,
przygodami szalonymi.

"Bohaterowie książek Makuszyńskiego"
Ola Gronowska
Na kwiecistej łące,
koziołeczek bryka,
w Afryce na drzewie,
Fiki - Miki fika.
Panna z mokrą głową,
siedzi w cieniu drzewa,
czyta sobie książkę,
Różne myśli miewa.
Szatan z siódmej klasy
odpoczywa w ciszy,
szum rzeki, szmer liści,

śpiew ptaków słyszy.
Kornel Makuszyński,
siedzi gdzieś tam w górze,
trzyma w ręce pióro,
w drugiej zaś – różę.

"Czy wiesz, że..."
Dominika Goszcz
Kornel Makuszyński
niezłe wiersze umie pisać,
Fiki - Miki małpkę opisać.
Napisał książek wiele,
znają go wszyscy przyjaciele.
Historyjki fajne pisał,
wiele przygód w nich opisał.
Czytają je wszystkie dzieci,
przy tym czas im przyjemnie leci.

"Dla Kornela"
Monika Chojwa
Nasz Kornelu, nasz kochany,
wszyscy już cię dobrze znamy.
Piękne książki napisałeś
i o każdym pomyślałeś.
O Koziołku mądrej głowie
i o małpce Fiki - Miki,
co wciąż robi swe wybryki.
Z Jackiem, Plackiem się już znamy
i na księżyc spoglądamy.
Każdy czyta książki Twe,
bo każdemu podobają się.

"Dobre książki"
Mateusz Tomczyk
Kornel Makuszyński napisał
książeczkę o Koziołku Matołku.
Kto jej jeszcze nie przeczytał,
niech to powie swej mamusi,

bo książeczkę tę prześliczną,
każde dziecko poznać musi.
Pisał o śmiesznej małpce Fiki - Miki,
o Basieńce blondyneczce,
która miała dobre serce.
Książki czytają mali oraz duzi.
I nikomu się nie nudzi.

"O Kornelu Makuszyńskim"
Patrycja Bernas
Kornel Makuszyński jest postacią bardzo znaną,
A przez wszystkie dzieci bardzo podziwianą.
Dzięki niemu poznaliśmy sympatycznego koziołka,
Który ze względu na swą nieporadność zyskał miano „Matołka”.
Długo błądził wędrując do Pacanowa,
A wszystkim niepowodzeniom winna była „pusta głowa”.
Zasmuciła nas historyjka małej dziewczynki-Basi Bzowskiej,
O którą awanturę słychać było , aż na Marszałkowskiej.
Poznaliśmy również głębokie serce półsieroty,
Która na początku sprawiała same kłopoty.
Powiadano o niej „Panna z mokrą głową”,
I choć figlarna, osobą była wyjątkową.
Wszyscy uczniowie z zapałem książki Kornela czytają,
Bo są nie tylko wesołe, ale i nas pouczają.
Nic więc dziwnego, że Kornel Patronem „Dwunastki” zostaje,
Bo ta wybitna postać zaszczytu naszej szkole dodaje.

"Ojciec milusińskich"
Kinga Lec
Chyba każde dziecko wie,
jak ten słynny pisarz się zwie.
Jego książki bawią, uczą i wzruszają,
serca wszystkich dzieci poruszają.
Kto go nie za,
ten biedny jest.
Bo bez niego,
smutne dzieciństwo jest!
To wielki przyjaciel
każdego z nas,
on potrafi
zrozumieć nas!
Chcę przedstawić pisarza
wspaniałego,

jeśli nie poznał go ktoś jeszcze
od małego.
Proszę oto „Ojciec wszystkich
milusińskich”
- to pan Kornel Makuszyński!

