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Wiosna 

 
Jak co roku w marcu, 
kiedy śnieg nam ginie 
już najwyższa pora zapomnieć o zimie. 
 
To panienka wiosna nieśmiało się skrada, 
zamiast śniegu tylko deszczyk pada. 
 
 
Słychać śpiew skowronka i słowicze trele 
Nawet czas zmieniamy w najbliższą niedzielę. 
Wszystkie te zdarzenia, dziatwo moja miła 
Oznajmiają jedno – Wiosna nam wróciła! 
 
 

                                                      Katarzyna Narojczyk 
                                                          uczennica kl. V 
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Wiosna 
 
Wiosna już radosna i rozkoszna. 
Wiosną są rabatki, czyli kwiatki. 
Dzieci tańczą na wietrze krótko i cichutko. 
Barwna dama wśród dzieci śpiewa 
jak szumią drzewa. 
 
Jest kałuża, ale nie burza, 
bo dla dzieci słońce świeci. 
Wszystkie bazie się kłaniają wiośnie, 
pięknie i radośnie. 
Już wiatr nie wieje, bo słońce daje nadzieję. 
 
Przeszły już zawieje i biały śnieg topnieje. 
Lód na rzekach pęka, ale to nie udręka. 
Wiosna, wiosna to z pewnością  
Pora radosna! 
 
 
 

                                         Patrycja Pomarańska 
                                                 uczennica kl. V 
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Wiosna 
  
Ciepła kurtka już jest zdjęta 
ciepłe buty też, 
piękna wiosna się zaczęła, 
kwitnie krokus i pachnący bez. 
 
 
Dzieci chodzą już na spacer 
i spędzają miło czas, 
bo piękna i kolorowa wiosna  
zawitała u nas. 
 
 

                                Magda Jabłońska 
                            uczennica kl. VI 
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Wiosna 

 
Malowniczy krajobraz wita Cię, 
za oknem wiosna rozpoczyna się. 
Kwiaty kwitną, trawa się zieleni, 
już się nie bieli. 
 
Kwiaty kwitnące, 
piękne słońce, 
pachną bzy,  
nie ma kry. 
 
Tam, daleko wierzby płaczą, 
A gdzieś blisko dzieci skaczą. 
Gdzieś ze strumyka woda tryska, 
a od słońca się cos błyska. 
 

                               Sylwia Kocyk 
                                   uczennica kl. VI 
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Wiosna 

 
Tuż za płotem 
obok domu 
wychylają po kryjomu 
trzy krokusy fioletowe, 
miny mają  zaś różowe. 
 
Bo wesolutką minę mają 
jak na świat patrzą, 
gdy dokoła kolorowo i zielono 
jaskółeczki, skowroneczki 
zaczynają swe piosneczki. 
 
Kiedy słońce 
w marcu świeci 
bocian zaraz 
do Polski przyleci. 
 

                                           Agnieszka Stańczyk 
                                                   uczennica kl. V 
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Wiosna 
 
 
 Nadchodzi wiosna 
 Pełna życia, zielona, radosna. 
 Kwiaty ma w koszyku 
 I rozrzuca je bez liku. 
 
Ptaki zza morza powracają, 
Swoje gniazdka odnawiają. 
W polu słychać śpiew skowronka 
Zielenieją drzewa, zielenieje łąka. 
 
Rolnicy w pole wyruszają, 
Bo pracy dużo mają. 
Wesołe jest życie rolnika, 
Któremu po polu dzik bryka. 
 
Jakże pięknie i wesoło, 
Kiedy wiosna jest wokoło. 
Dni są dłuższe i cieplejsze 
Ja o tobie wiosno piszę wiersze. 
 
  

                                      Mateusz Szczepaniak 
                                               uczeń kl. VI 
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