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CięŜkie Ŝycie 

Nasza szkoła wci ąŜ nas woła. 

Nasza szkoła niewesoła –  

nie ma spania i gadania, 

wiercenia, popychania i po ławkach malowania. 

Bo to nie dzieci ęcy Ŝart, 

tylko w dojrzało ści start. 
 

Szkoła uczy, wychowuje, 

by mie ć piątki, a nie dwóje. 

No i  tyle wiadomo ści: DEKANTACJA, SORBCJA, 
SAPROBIONTY i PROTISTY, MEGALITY czy PROCARZE. 

Skąd wzi ąć w sobie ducha walki i przetrwania, 

Aby sprosta ć te wyzwania ? 

 

Filip  Frelek   1a 



Szkolny  regulamin  według  uczniów 

Dziś na przerwie usiedli śmy, 

Regulamin stworzyli śmy. 

Będziemy uczy ć się tylko w środy 

Lecz zale Ŝnie od pogody. 

Gdy będzie pada ć – lekcji nie b ędzie, 

Bo du Ŝo kału Ŝ jest wtedy wsz ędzie. 

Gdy śnieg poprószy, mróz szczypie uszy, 

Nikt z ciepłego domu nas nie ruszy. 

A gdy sło ńce nam zaświeci 

To si ę ciesz ą wszystkie dzieci 

I nad wod ę zaginaj ą. 

Kąpielówki zakładaj ą. 

Jeszcze jedna wa Ŝna sprawa 

Jak ubiera ć się wypada. 

Oczywi ście zawsze modnie, 

Kolorowo i wygodnie. 

Ładne szpilki dla dziewczynki, 

Dla chłopaka mokasynki. 

DuŜy dekolt i makija Ŝ. 

I na przerwach ju Ŝ wywijasz. 

Wtedy szkoła byłaby wspaniała, 

KaŜda z twarzy roze śmiana. 

KaŜdy z uczniów miałby racj ę 

I czekał tylko na wakacje. 

Ewelina  Wesołowska  2 h 



W szkole uczy ć się musimy, 

Nawet, gdy oto nie prosimy. 

Jedynki na fizyce wpadaj ą co chwila, 

Nie zdąŜysz nawet powiedzie ć „mila”. 

Nauczyciele nam Ŝyć nie daj ą 

I cenny czas zabieraj ą. 

Gdy nadchodzi lekcja matematyki, 

Zaczynaj ą się wybryki. 

Pani Barbara o ostrosłupach uczy, 

AŜ nam w głowach od nauki huczy. 

śycie ucznia to ci ęŜka sprawa i za to 

Dla nas wielkie brawa. 

 

Paweł  Tyszkowski  3c 



Nowa  Szkoła 

Nowy wrzesie ń, nowa szkoła – 

czas rozejrze ć się dokoła. 

Trzeba sprawdzi ć, co tu grozi, 

kto mnie tutaj wzrokiem zmrozi? 

 

Z kim tu trzyma ć, kogo zgubi ć? 

Który belfer da si ę lubi ć? 

Czy wagary wchodz ą w gr ę? 

Da się ściągać, czy te Ŝ nie? 

 

Towarzystwo te Ŝ jest wa Ŝne, 

więc rozejrz ę się uwaŜnie. 

Zacznę chyba od płci pi ęknej: 

raz spojrzałem  i … „wymi ękłem”. 

 

Teraz wiem ju Ŝ:  FAJNA  SZKOŁA ! 

Tyle pi ękna dookoła. 

Tyle wiedzy do zgł ębienia. 

śyczcie wi ęc mi  POWODZENIA !!! 

 

Karol  Piełuć  1c 



W  moim  gimnazjum 

To gimnazjum bardzo lubi ę, 

chocia Ŝ często si ę tu gubi ę. 

Jestem w szkole od miesi ąca, 

a klas tutaj z pół tysi ąca ! 

Wychowawca – fajna pani, 

bo na razie nas nie gani. 

Lekcji du Ŝo nie zadaj ą, 

ale za to nas pytaj ą. 

I przedmioty nowe mamy –  

chemii, fizy nie kochamy. 

Bardzo lubi ę z matmy lekcje,  

no i z kosza moj ą sekcj ę. 

Trener m ęczy nas biegami, 

teraz nikt nie wygra z nami. 

To pocz ątek jest w tej szkole, 

mam nadziej ę, Ŝe wydol ę. 

Szybko min ą lata trzy 

i nie b ędzie to czas zły. 

 

 

Michał  Wroński   1c 



Szkoła  w  krzywym  zwierciadle 

Moja szkoła – cho ć niemała,  

wcale nie jest doskonała. 

Na lekcji siedzimy cicho jak myszy, 

Ŝadnych krzyków i pisków dyrektor nie słyszy, 

a gdy tylko zadzwoni dzwonek ma przerw ę, 

uwalniamy szale ńczą rezerw ę. 

Wszyscy krzycz ą i biegaj ą, 

nogi sobie podstawiaj ą 

i śpiewaj ą, tańczą, skacz ą, 

zdarza si ę, Ŝe nawet płacz ą. 

Ale kiedy pani wróci 

i do klasy drzwi otworzy, 

jak kto ś nie odrobił lekcji, 

to nastaje chwila grozy. 

 Kamil  Łapacz   1a 



Szkoła to pi ękna rzecz, 

idę do niej, a nie na mecz. 

W szkole czyli w budzie, 

nie zaradzisz ci ągłej nudzie. 

 

Wiem, co epitet, jaki obwód ma koło, 

a to wszystko dzi ęki tobie kochana szkoło ! 

Kiedy co dzie ń rano wstaj ę zaspany, 

czuj ę się jak przez TIR – a przejechany. 

Jednak zaraz na duchu ta my śl mnie podnosi: 

cały dzie ń kułem – na „pi ąteczk ę” si ę zanosi. 

Wiem, kto Mickiewicz, Rej i Słowacki, 

czym si ę zazwyczaj Ŝywi ą nietoperze „gacki”. 
 

JeŜeli chcesz mie ć taki klucz, 

co szcz ęście Ci otworzy, 

to ksi ąŜki bierz i ucz si ę, ucz. 

Ksi ąŜki to najlepsi Twoi przyjaciele: 

nie wy śmiej ą, nie zdradz ą, a naucz ą wiele. 

 

 

 

Miłosz  Król  3 d 



Idę do szkoły z min ą wesoł ą 

Ze szkoły wracam z głow ą spuszczon ą 

Jutro b ędzie dzie ń lepszy 

Mój stopie ń się polepszy 

 

Choć przyjaciół mi nie brakuje 

Ja na lekcjach ci ągle kuj ę 

Czytam, pisz ę,  i obserwuj ę 

Łapię czwórki, tróje, dwóje 

I niczego mi nie brakuje 
 

Uwag Ŝadnych nie dostaj ę 

Bo ja kocham swoje panie 

Nauczycielka to rzecz święta 

Zawsze chodzi u śmiechni ęta 

 

Joanna  Przepiórska   3 d 



Szkoła to miejsce wspaniałe, 

choć kaŜdy ma zmartwienie niemałe. 

Mimo wielu zmaga ń i trudów, 

nikt nie umiera tutaj z nudów. 

 

Są tu nasi przyjaciele. 

KaŜdy z nas ma ich tu wiele. 

Są rozterki i miło ści. 

U kaŜdego co ś w sercu go ści. 

 

Ale szkoła to te Ŝ nauka, 

wiedza, m ądrość i rozs ądek, 

duŜo pracy, wytrwało ści. 

Warto  by ć kim ś wielkim w przyszło ści. 

 

Jakub  Murawski  3 d 



„Szkoła, szkoła, szkoła …” 

Szkoła,  

Powinna by ć wesoła. 

Czy jest ? 

Czasami fest. 

Choć nie my ślcie, Ŝe nie ma wyj ątku. 

Wtedy ? Byle do pi ątku. 

 

Nauczyciele, wymagaj ą wiele. 

Spokój ? 

Tylko w soboty i niedziele. 

 

MoŜna by jeszcze pomarudzi ć. 

Ale, po co si ę trudzi ć ? 

Do szkoły chodzi ć to mus. 

Lubisz ? To luz. 

 

Narzekanie, narzekaniem. 

Ale pami ętać musimy, 

śe jeszcze zat ęsknimy. 

Bo przecie Ŝ nie przesadzajmy, 

Dzień w szkole mo Ŝe być fajny. 



A po szkole? Ju Ŝ tylko praca, 

Ten czas nie powraca. 

 

Teraz? Małe troski i zmartwienia, 

Nie kaŜdy to docenia. 

A zacząć czas najwy Ŝszy, 

Więc ? 

CIESZMY  SIĘ   WSZYSCY. 

     

 

Tola  Barganowska   3 d 


