Pory roku
„Zima” - Wiktoria Wężyk Kl. IIIe
Za górami, za lasami
żyła sobie zima,
Która jak co roku
Po świecie chodziła.
Śnieg nad miastem z nieba leci,
Cieszą się od rana dzieci.
W kłębach śniegu słychać głosik,
Który o jedzenie prosi.
Zając szarak stawia uszy,
I futerko mu się puszy.
Jeleń stoi osłupiały,
Sarny jakby zbaraniały.
Dzieci troszkę pomyślały,
Do karmnika ziarna dały.
Cóż to! – myśli Felek.
Przydałby się kartofelek!
Małej Ewce śmieją się oczęta,
Co by nie zapomnieć o zwierzętach.
Kochane dzieciaki!
Morał z tego taki:
„Dokarmiajmy wszystkie zwierzaki!”

„Zima” - Wiktoria Dederska kl. IIId
Dzisiaj rano zasypało,
Dookoła jest już biało.
Mróz w uszy szczypie,
A śnieg dalej sypie i sypie.
Lubię się bawić na dworze,
A jak zmarznę zakładam ocieplane kalosze.
W domu noszę puszyste bambosze.
Białe pola, białe lasy
Toną w białym cichym śnie.
Pędzą konie, dzwonią sanki,
Kulig drogą szybko mknie.
Zima to słodka pora roku,
Tak jak jesienią
Na dworze można fajnie bawić się.

„Zima” - Roksana Grygiel kl. IIIe
Zimo, bardzo cię kochamy,

Lecz na sankach nie zjeżdżamy.
Śniegu, daj nam choć troszeczkę.
By ulepić choć gałeczkę.
Nie leż zimo pod pierzynką,
Sypnij nam choć odrobinką.
Biały puch niech zleci z nieba,
Wiele wcale nam nie trzeba.
Niech pokryje pola, lasy,
Całe miasta i tarasy.
Niech nam sypnie biały puch,
To saneczki pójdą w ruch.
Dzięki zimo ukochana.
Śnieżek sypie dziś od rana.
Na saneczkach dzieci rój,
I gałeczki poszły w bój.

„Zima” - Patryk Kuśmierek
Świat dookoła biały,
Już nie taki kolorowy.
Choć nie ma barw tęczy
Niesie nastrój świąteczny.
Zima, zima niby zła,
Ale piękne chwile ma.

„Zima” - Patryk Wysmyk kl.IId
Ulepić bałwana
Fajna sprawa.
Bawmy się na śniegu
Od samego rana.
Ferie się zbliżają
Niech śnieżki w górę latają

„Wesoła zima” - Oliwia Bąkowicz kl Ig.
Zima biała, śnieżna wszystko zasypała
Dzieci są szczęśliwe skaczą jak piłeczki
I lepią równiutkie śniegowe kuleczki
W szkole też wesoło, dzisiaj nie ma lekcji
Całą klasą pierwszą g. Z naszą panią Kasią
Biegniemy na górkę razem bawić się

"Wiosna"

Anita Michalska, Weronika Mazerska, Ada Kowalska, Kasia Dąbrowska

Przyszła wiosna,
Piękna i radosna,
Najpiękniejsza pora roku
Zawitała nam w tym roku.
Promykami słońca życie oświeciła,
A golutkie drzewa pąkami ozdobiła.
Wszystkie zwierzęta ze snu się wybudzają,
A szczęśliwe ptaki ćwierkaniem nas witają.
Pierwsze kwiaty już śnieg przebiły
I początek wiosny nam umiliły.
Kiedy mrozy już od nas odejdą,
Ogrodnicy nasiona siać będą.

"Wiosna"
Mariola Pirek

Wiosną wszystko budzi się ze snu,
Mówi się nawet, że „jedna jaskółka wiosny nie czyni”
Ale ona ją czyni,
I czyni ją każdy kwiat,
Każda zakwitła gałąź:
Jabłoni, wiśni czy gruszy,
Czyni ją także każde zwierzę i każdy ptak,
Który wraca po zimie z ciepłych krajów,
Wiosna to coś wspaniałego,
To najpiękniejsza pora roku,
Najpiękniejszy moment roku.

"Wiosna"
Agnieszka Frądczak

Wiosna piękna i radosna
Wszystko się zieleni
A słońce mieni.
Kwiatki kwitną
W tej radości.
Wiosna przyszła

I radość tutaj niesie.

"Pani Wiosna"
Mariola Pirek

Co można o niej powiedzieć?
Jak można ją nazwać?
Piękna pani, przywdziana płaszczem ziemi.
Pani Wiosna?
Piękny wielobarwny motyl,
Kwiat przecudnie barwiony,
Drzewo ze złocistej barwy,
zielenią ubogacone.
Do czego można ją porównać?
Z czym może rywalizować?
Jak można ją oceniać?
Piękny ptak, który przyciąga spojrzenie,
Niebiański zapach róż, lilii i fiołków,
Rozkosz wywoływana każdym spojrzeniem.
Czy to pani Wiosna?
Czy to ona przynosi każdy płomyk słonka,
Czy to ona wzbogaca roślinność?
Czy ona budzi zwierzęta?
Czy to jej zasługa?
Tak to ona, pani Wiosna,
W jej dłoniach ogromna moc spoczywa,
Wiej spojrzeniu jasność nieba bywa.
To ona dzień pochmurny zamienia w słońce,
To ona puste drzewa okrywa liściem,
To ona budzi niedźwiadka,
To ona wypuszcza przebiśniegi,
To naprawdę ona!
Pamiętaj ! Co roku przychodzi 21 marca.

"Przedwiośnie"
Monika Niedzielska, Patrycja Gołdyn, Julita Śnioch

Wiosna się zbliża wielkimi krokami,
A zima odejdzie i będzie za nami.
Dzieci się smucą, bo śnieg topnieje,
Ponieważ słonko mocniej grzeje.

Wiosna będzie wspaniałym gościem,
Każdemu przyniesie wiele przyjemności.
Kwiaty przyjdą razem z wiosną,
Bo ten czas jest porą radosną.

"Jesienne rozważania"
Daria Fałek

Przez cały chaos w moim życiu,
zamknięta w sobie jestem,
Patrzę na świat z ukrycia,
zastanawiam się nad sensem życia.
Spoglądam w oko - widzę jeśeń,
szarą smugę na niebie,
Złociste liście,
i jest tak ponuro i mgliście.
Można tak usiąść,tak poprostu,
i zastanowić się,czy warto,
Czy radzić sobie ze zmartwieniami,
czy nadal walczyć z problemami.
Listopadowy chłód przypomina oziębłość, oziębłość okazaną przez ludzi,
Jesienne liście przypominają łzy,
łzy potoki łez, które tłumiły gdzieś w sobie.
Czasemsię łudzę - może będzie lepiej, czasem się pocieszam,
lecz nie potrafię,
Wytrącona z dawnej równowagi, dalej żyję marzeniami...

"Jesienny spacer"
Daria Fałek

Idę chodnikiem jesienną porą,
otchłań liści rozstępuje się
jak Morze Czerwone,
Słońce oblewa promieniami drzewa,
Wrześniowy wiatr jeszcze powiewa,
Tworzą się wiry złoto-brązowych płatków,
Ptaki chcą uciec stąd, przed mrozem i chłodem,
A ludzie siedzą tylko w domach, pracują,
Czasem leżą w łóżkach, bo chorują,
Piją napary, książki czytają,
A ja tak idę chodnikiem jesienną porą,
Podziwiam świat, pogrążona w swych myślach,
Nie licząc lat.

"Jesienna burza"
Paulina Skalik

Za oknami pada deszcz.
Czy Ty widzisz też?
Smutno i ponuro jest,
Ale wystarczy jeden gest,
I pomyśl, że ten jesienny deszcz to oranżada,
Która z nieba spada.
Że kałuża, to taka duża sadzawka,
A w niej pływa mała żabka,
Rozmawia z koleżankami i na sernik żabi
Dzieli się przepisami.
Rynna to wielka zjeżdżalnia,
Właśnie zjeżdża pajączek.
A w lesie chowa się zajączek.
Pajęczyna wygląda jak wielka trampolina,
Na której mucha się wygina.
Piorun błysł i czar prysł,
Ale nie martw się kochanie,
Kolejną jesienną bajkę opowiem Ci, gdy będzie śniadanie.

"Jesień"
Oliwia Drogosz

Jesienią milkną ptaków głosy.
Jesienią pachną słodko wrzosy.
Jesienią oblatują kasztany,
a my je potem zbieramy.
Jesienią promyk słońca,
maluje kropki biedronce.
Jesienią spadają jabłuszka
i odlatuje jemiołuszka.
Jesienią mgła się unosi
i kot myszki przynosi.
Jesienią liść się rumieni
i pięknie jest w tej jesieni.

"Jesień i jej dary"
Olga Kuna

Chodzi jesień
i dary niesie.
Liście, kasztany,
a my w obłokach bujamy.
Co jesień nam jeszcze niesie?
Do lasu grzybki nam przyniosła.
Ta pora roku jest bardzo radosna.
Maliny, jeżyny żegnają się z nami
i mówią-będziemy tęsknić za wami.
Za rok znowu się spotkamy,
obsypiemy was kolorowymi owocami.
Zwierzęta przygotowują się na zimę,
wiedzą, o której to ma być godzinie.
Co jesień nam niesie?
Kasztany, żołędzie, orzechy.
Oj, dużo będzie z nich pociechy!

"Jesień"
Oliwia Drogosz

Jesienią jest kolorowo
jabłkami odżywiamy się zdrowo.
Jesienią zbieramy kasztany
i cieplej się ubieramy.
Przyjemnie nam było latem,
lecz do szkoły idziemy zatem.
Wiatr porywa nam kapelusze
i świszczy w gołe uszy.
Pachnie skoszona trawa
i zaczęła się w liściach zabawa.
Jest przyjemnie, kolorowo
mglisto i czasem deszczowo.

"Zima z wiosną, a potem...lato"
Daria Gawrosińska

Raz wiosna wymówki czyniła zimie:
pytała, kiedy wreszcie jej czas minie,
świat już by chciał od niej odpocząć

i nowe- wiosenne życie rozpocząć.
Dość już zimna i ciągłych zamieci,
trzeba słońca, co mocniej zaświeci,
Zwierzęta trzeba ze snu obudzić,
bo las bez nich się za bardzo nudzi.
Rzeka kry rozpuścić musi,
a tu jeszcze zima śnieżnymi grami kusi.
Zima tych gróźb się wcale nie lęka:
-słuchać tej wiosny to prawdziwa udręka
co poczną dzieci gdy śniegu zabraknie,
w kąt pójdą narty łyżwy i sanie.
Będą kolejny czekać rok cały
na śnieżne zabawy i białe bałwany?
Nie dam tak szybko wiośnie za wygraną!
Wiosna krzyczy- trzeba przepędzić tę zimę bladą!
Od tej kłótni aż w uszach mocno huczało,
nawet nie dostrzegły, jak lato nastało,
by ostatecznie położyć kres tym sporom
i zwrócić świat ku własnym urokom.

"Jesień"
Daria Gawrosińska

Jesień, jesień chodzi po świecie,
rękę ku słońcu wzniesie,
by zostało trochę dłużej.
Czy uda jej się?
Jesień, jesień chodzi po świecie
za nią obraz maluje się
pełen żółci i czerwieni
czasem złoci się.
Jesień, jesień chodzi po świecie,
wiatr drzewa kołysze,
mały borsuk w ciepłej norze
do snu układa sie.
Jesień, jesień chodzi po świecie,
kosz pełen darów niesie:
jabłuszek rumianych i gruszek.
Oj! Zje je się, zje się!

"W grudniu"
Mateusz Greszko

W grudniu święta są wspaniałe,
W grudniu można spotkać się ze Świętym Mikołajem,
W grudniu dzielimy się opłatkiem,
W grudniu stoły zastawione są pod dostatkiem,
W grudniu choinka stoi ubrana,
W grudniu lepimy śniegowego bałwana,
W grudniu sypie śnieg bielutki,
W grudniu zakładamy ciepłe butki,
W grudniu są długie noce,
W grudniu leżymy w domu pod kocem,
W grudniu kończy się rok,
W grudniu szybko zapada zmrok.

"Cztery pory roku"
Olga Kuna

Mamy cztery pory roku,
wiosna, lato, jesień, zima.
Wiosna ciepła i słoneczna,
bardzo ładna i konieczna.
No, a latem słońce jest gorące,
można zrywać piękne kwiaty na łące.
Jesień pełno liści nam niesie,
każdemu dziecku pełny koszyk przyniesie.
Zimą zjeżdżamy z górki,
robimy śmieszne figurki.
Lepimy białego bałwana,
Wtedy cała dziatwa jest radosna i zgrana.

"Witajcie wakacje"
Oliwia Drogosz

Lekcje skończyły się już,
morze i góry tuż, tuż.
W wakacje odpoczywamy,
a w szkole pracujemy.
I za tę ciężką pracę,
pani dziękujemy.
Więc ciepło żegnamy panią
z wakacyjnym uśmiechem,
niech z innych klas,
także ma uciechę.

Będziemy też pamiętać
o naszych szkolnych kolegach,
którzy podczas przerwy
lubią po korytarzu biegać.
Będziemy pamiętać książki,
też je pożegnamy.
Będziemy dobrze pamiętać
o dobroci naszej pani.
Lecz już ciepłe wakacje
czekają i wołają.

"Szare dni"
Marta Gołębiowska, Monika Bauer

Czasem dni są szare, smutne
i wieczory bardzo nudne.
Nic się wokół nie układa,
jaka wówczas na to rada?
Jest jedyna i skuteczna,
to maksyma, ta odwieczna.
Babcia moja to odmieni,
każdy smutek w radość zmieni.
Poprzytula, łzy osuszy,
lżej ci zaraz jest na duszy.
Za to wszystko babciu droga,
szczęścia życzę ci od Boga.

"Piękne pory roku"
Karolina Parzybut

Wiosna, lato, jesień, zima,
te pory-rok nam przypomina.
Wiosna wita pierwiosnkami,
lato kolorowymi kwiatami.
Jesień złote liście przynosi nam w darze,
zima zimnem słodziutko nas ukarze.
Wiosna, lato, jesień, zima,
te pory-rok nam przypomina.

"Pory roku"
Mateusz Greszko

Cztery pory roku są,
wiosna, lato, jesień, zima.
Każda z nich miły dzień przypomina.
Wiosna ciepła i radosna,
Lato lśniące i gorące,
można zrywać kwiaty na łące.
No, a panią jesień,
rozpoczyna kolorowy wrzesień.
Zimą lepimy śmiesznego bałwana.
To naprawdę niesamowita zabawa.

