Wiersze o naszej szkole napisane na konkurs

„Moja szkoła”
Nasza szkoła
Moja szkoła

Tuż przed szkołą na ulicy
pani „Stopka” głośno krzyczy:
„Auta stop, dzieci hop!”
Tak ulicę pokonamy
i na lekcję szybko gnamy.
już od progu, już od rana,
słychać dzwonek, ponaglania.
Pani woźna drzwi otwiera
i zaprasza jak premiera.
Wszyscy biegną, wszyscy krzyczą,
a niektórzy nawet ryczą.
Język polski to nauka,
którą zgłębić wielka sztuka.
Matma przedmiot to lubiany,
choć dla wielu „bicie piany”.
A historia i przyroda
to dla wszystkich jest przeszkoda.
Na religii i angielskim
ciągle słychać głos anielski.
Na technikę i na sztukę,
zachodzimy z wielkim hukiem.
A na WF-ie moi mili,
wszyscy dobrze się bawili.

Nasza szkoła w Nowej Wsi
Bardzo odpowiada mi.
Atmosfera tu wspaniała,
Doborowa, doskonała!
Nauczyciele są bardzo mili,
Byśmy chętnie się uczyli.
W naszej szkole znajdziesz
wszystko:
Sale, hale i boisko.
Każdy chłopak i dziewczyna
Co dzień tutaj się rozwija.
Poznajemy wciąż świat cały
I nie w głowie nam wagary.
Pani od wf-u fajna jest,
Organizuje nam SKS.
Na stołówce pyszne obiady dają,
Już panie kucharki się o to starają.
Biblioteka też tu jest.
Nasza szkoła jest the best!
II miejsce
Maciej Gawryś kl. IV b

Nasza szkoła

Szkoła

Szkoła pięknie jest uszyta.
Rano budzi się do życia.
W szatniach zawsze wielki tłok.
Urwis ciągnie dziewczynkę za kok.
Pierwsza lekcja, klasa w mękach.
Każdy kredę ma już w rękach.
Znowu sprawdzian i kartkówka.
Nas od tego boli główka.
Nasza przyszłość też jest pewna.
Wiedza, którą mamy, cenna.
To zasługa naszych pań.
One mają cechy nań.
III miejsce
Patrycja Niebrzydowska kl. VI a

W Nowej Wsi Ełckiej jest szkoła
od samego rana będzie wesoła.
Chodzą do niej mądre dzieci,
Każdy naszą szkołę ceni
z ust im zawsze rym leci.
od soboty do niedzieli.
Bo ta szkoła ma patrona,
Myślisz o nie bez negacji
który wierszem wszystkich pokona.
w czasie ferii i wakacji.
Gdy ją wspomnisz, wspomnij mile – Jan Brzechwa twarda sztuka,
z nim łatwiejsza jest nauka.
boś w niej spędził piękne chwile.
I miejsce Wszyscy go kochają
Jakub Wojnowski kl. V b
Szkolny poranek
i w sercu mają.
Dziś o świcie się zaśmiało.
wyróżnienie
Słonko szkołę powitało.
Konrad Dybowski kl. V b
Nasza szkoła
Szkoła wstawać jeszcze nie chce.
Szkoła uczy nas, wpływa na życie.
Ławki mają z rana dreszcze.
O tym zawsze myślę skrycie.
Zaraz krzyki, wrzaski, hałas.
Przyrodę poznajemy.
Kredę biorą wszyscy naraz.
Świat piórem malujemy.
Dryn, dryn dzwonek.
Nasze panie mądre, piękne.
Już pod salą jest ogonek.
A sprzątaczki uśmiechnięte.
Pani woła nas do klasy.
Chce z nas zrobić same asy.
Ucz się pilnie chwacie mały.
wyróżnienie
Byś mógł poznać życia dary!
Monika Kowalewska kl. VI a
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wyróżnienie
Marta Olszewska kl. VI a

Wspaniała szkoła

Moja szkoła
Nasza szkoła miła i wesoła,
Roztacza ciepło dookoła.
Dzieci uczy, by mądre były
i w życiu sobie poradziły.
Rozweseli i pocieszy.
Nauczyciele dobrze wychowują
I czasami też żartują.
Pani dyrektor o szkołę dba.
Woźne starają się, by szkoła lśniła
i najpiękniejsza na świecie była.
Dużą salę gimnastyczną mamy
i ja uwielbiamy.
Liczne sukcesy szkoła ma
i każdemu wiedzę da.
Szkoła wesoła
Gdy dobrze się zachowujemy,
Nasza szkoła jest wesoła,
same plusy dostajemy.
co dzień rano budzi się
Ewelina Jankowska kl. VI a
i wesoło się uśmiecha
do mnie i do ciebie też.
W szatni pełno jest kolegów,
a po dzwonku wszyscy razem
Wesoła szkoła
zaczynamy szkolną pracę.
Nasza szkoła jest wesoła,
Dziś czytamy i piszemy.
Co dzień dzieci uczą się.
Jutro sprawdzian i dyktando.
suną do niej jak wąż boa
Czasem dobrze, czasem źle.
I pobytem cieszą się.
w szkole wszyscy lubimy się.

Szkoła nasza wszystkie dzieci zaprasza,
by wiedzę miały i do wszystkich się uśmiechały.
Zawsze mądrością zadziwiały i wszystkich pocieszały.
Każdy uczeń za dobre czytanie nagrodę dostaje.
Z każdego przedmiotu uczniowie dobre oceny mają,
bo zaraz wszystkie przeszkody pokonają.
Z komputerów korzystamy,
kiedy odpowiednią lekcję mamy.
Wszyscy są uspokojeni i zadowoleni.
Kiedy gości mamy, serdecznie ich witamy.
Wszyscy tu przyjaciół mają
i się z nimi wygłupiają.
Gdy dzieciaki wolną chwilkę mają,
to na plac zabaw się wybierają.

Ewelina Jankowska kl. VI a

Wierszyk o szkole
Nasza szkoła jest wesoła.
Wszyscy bardzo ją lubimy.
Gdy tu rano przychodzimy,
Ważne wieści wynosimy.
Tutaj dobrze się bawimy,
W domu zawsze się nudzimy.
Nasza szkoła jest udana,
Skacze, biega już od rana.
A gdy dzwonek usłyszymy,
Pani woła nas do klasy,
By z nas zrobić same „asy”.

Monika Kowalewska kl. VI a

Szkoło radosna! Szkoło moja!
Biegnę do ciebie i jestem wesoła.
Uczysz mnie liczyć, pisać i z wiekiem
Staję się lepszym człowiekiem.
Marlena Gutowska kl. VI a

Joanna Gałaszewska kl. VI b

Moja szkoła
W Nowej Wsi Ełckiej jest szkoła,
szkoła podstawowa.
Chodzą do niej dzieci,
bardzo grzeczne dzieci.

Szkoła marzeń
Nasza szkoła kolorowa
i przed nikim się nie chowa.
Wszystkie dzieci do siebie woła.
Lekcji nie zacznie, gdy wszystkich nie zwoła.
Uczniowie dobrych nauczycieli uwielbiają,
a przed złymi się chowają.
Gdy zbliża się wywiadówka
wszyscy znają dobre słówka.
Kiedy złe oceny mają
zawsze wszystko poprawiają.
Przed klasą ładnie się ustawiają
i po cichu rozmawiają.
Wszystko na lekcje mają.
Do odpowiedzi się zgłaszają.
Ewelina Jankowska kl. VI a

Bo patrona mają,
Jana Brzechwę znają.
On pisarzem wielkim był.
Każdy maluch poznałby,
że to właśnie on.
A na zewnątrz zawsze słychać
odgłos wron.
Tam radośnie i pogodnie,
co dzień lekcje odbywają się.
Razem dbają o historię szkoły tej.
Na Orliku mecze rozgrywają się,
a na placu zabaw dzieci bawią się.

Weronika Wachowska kl. V b
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