KsiąŜeczka
Anna Witkowska 3b

Kiedy stoi na półce,
jest smutna, markotna.
Weź ją więc do ręki,
a pokaŜe ci swoje wdzięki.
Ma teksty, obrazki,
Wy, małe głuptaski.
KsiąŜka to skarbnica,
o której wie kaŜdy uczeń i uczennica.
w bibliotece kaŜdy bywa- jest ona jak rzeka,
na kaŜdego ucznia ksiąŜka tutaj czeka...
Gdy dzieci ksiąŜki czytają, na dyktandach nie narzekają,
bo w ksiąŜkach drzemie taka siła,
która do mądrości wielu doprowadziła.
Nie niszcz ksiąŜek,
kartek nie wydzieraj,
wiedzę w nich zawartą zawsze doceniaj.

Kinga Łukaszewska 5a

Czy to jesień, czy to zima,
ksiąŜka mnie przy Ŝyciu trzyma.
Król Maciuś i Pinokio często nocą pukają w me okno.
Mikołajek i inne chłopaki oczko do mnie puszczają
i w świat fantastyczny mnie wprowadzają...
Tomek Sawyer to chłopiec na schwał,
a Tajemniczy ogród to nasz drugi raj.
KsięŜniczka na ziarnku grochu plecy swe masuje,
A ja się bardzo relaksuję.
Kocham czytać ksiąŜki, z całego serca,
bo przy nich czuję się mądrzejsza i spokojniejsza.
W świat magii mnie przenoszą i o nic nie proszą.
Czytajcie więc wszyscy, ile się da,
a swoje Ŝycie uwolnicie od zła.

Jesienne krople
Agata Bylicka 3a
Gdy siedzę w fotelu i pada deszcz,
to z chęcią przeczytam wiersz.
Biorę ksiąŜkę z biblioteczki swej
i wybieram wiersz.
Tutaj Tuwim, a tam Brzechwa
jest ciekawszy niŜ Violetta.
Deszcz o szyby stuka,
a ja rymów w wierszu szukam.
Przeczytałam kilka wierszy,
no i humor mam juŜ lepszy.
Odrzuciłam wszystkie smutki,
załoŜyłam płaszczyk krótki,
no i moje małe butki.
A deszcz pada wciąŜ na dworze,
wezmę parasol i go rozłoŜę.
Krople o parasolkę uderzają
i do napisania wiersza wzywają.
Więc wracam szybko do domu swego,
by stworzyć coś nadzwyczajnego.
Rymowany wiersz stworzyłam
i deszczowy dzień zakończyłam.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Jesień
Wiktoria Roznowska 1f
Od dzisiaj jesień
idzie po lesie.
Układa kolory
w prześliczne wzory.
JuŜ pod nogami szurają barwne liście,
A dzieci bawią się nimi – oczywiście.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Czytam, bo lubię
Aleksandra Nagłowska 4a
Lubię czytać ksiąŜki, kaŜdy to wie.
Czasami czytam jedną lub dwie.
Ze sto tysięcy albo i dwieście,
tyle tych ksiąŜek jest w moim mieście.
Tyle wyborów… Sama juŜ nie wiem,
KaŜda z tych ksiąŜek jest bardzo ciekawa,
O róŜnych historiach nam opowiada.
Jedna jest cienka, a druga gruba.
WaŜne, Ŝe Ŝadna na pewno nie jest nudna!

Jesienne czytanie
Matylda Szlacheta 4f
Jesień nastraja do czytania.
Gdy wieczory coraz dłuŜsze,
mam dla Ciebie propozycję.
Usiądź wygodnie, okryj się kocem
i zanurz w ksiąŜkę.
I czytaj bajki, legendy,
wiersze, powieści i przypowieści.
KsiąŜka pomoŜe Ci zrozumieć innych,
Nauczy Cię wyraŜać myśli,
Rozszerzy Ci Twój świat.
KsiąŜka jest dobra na wszystko.

Kolorowe liście
Adam Wójcik 1f
JuŜ nadeszła jesień
I zmieniła wszystko w lesie.
Liście złote i czerwone lecą
Wiatrem uniesione
I kasztany, i Ŝołędzie
Rozsypuje jesień wszędzie.
Listki czerwone jak malowane
LeŜą pod klonem i pod kasztanem.
Serduszka złote spadają z brzozy,
Mam ochotę w bukiet je włoŜyć.
Gdy ten jesienny bukiet stanie na stole,
Ozdobi ładnie całą moją szkołę.

Pani Jesień
Lena Chlebowska 1f
Przyszła Jesień szybkim krokiem,
pokonała góry, morza, lasy.
Popatrzyła swoim okiem, weszła teŜ do naszej klasy.
Rozejrzała się wokoło
i uśmiech nam posłała.
Zatańczyła wesoło
i na palcach zagwizdała.
Chodźcie do mnie dzieci, poczytajmy razem.
Słoneczko zaraz zaświeci,
radosne będą Wasze twarze.
Przywitaliśmy Panią Jesień,
trochę z nami zostanie.
Pełną kasztanów mamy kieszeń,
lecz wkrótce Pani Zima nas zastanie.

Jesienne przygody
Zuzanna Baczyńska 1f
Przyszła juŜ jesień.
Kolorowe liście z drzew spadają,
a dzieci wieczorem chętniej
do ksiąŜek zaglądają.
Dziewczynki o księŜniczkach bajki czytają,
chłopcy w lekturze o rycerzach
i smokach się zagłębiają.
A gdy noc nadchodzi
i sen ich pochłania,
Ze snu księŜniczka i smok się wyłania.
Wtedy te bajki stają się Ŝywe,
a dzieci przeŜywają je jak prawdziwe.

Jesienne czytanie
Agata Bylicka 3a
Choć jestem nieduŜa
i mam niewiele lat,
to przeczytam ksiąŜkę
w ten jesienny czas.
O tej porze roku wszystko jest brązowe,
Liście złote… kolorowe.
Taką porę roku w ksiąŜkach spotkać moŜna.
Kolorowa ksiąŜka to jesienna pani,
która nam opowie ten ponury czas.
Kolorowe kartki jak jesienne liście,
pokaŜą nam wszystko –
drzewa, chmury
i słońce
oraz ptaki odlatujące.
Lekki wiatr powiewa, kartki w ksiąŜce zmienia,
na pogodę mglistą
no i dŜdŜystą.
To jest właśnie jesień, taka pora roku,
z którą czytać warto w dzień oraz o zmroku.

Jesień
Agata Bylicka 3a
Jesień jest piękna i kolorowa,
jesień to pora październikowa.
JuŜ puste pola i ogródki,
dzień staje się krótki.
Lecz to nie przeszkadza nikomu,
by poczytać sobie w domu,
o liściach, które z drzew spadają
i piękne melodie grają.
O ptakach, które odleciały
i jesieni przywitać nie chciały.
Choć wiatr wieje do ucha
i szepcze, Ŝe to plucha.
Nie smuć się więc czytelniku,
idź do parku zbierać liście.
Gdy je pozbieramy,
bukiet z nich poukładamy.
Taki piękny bukiet moŜesz dać kaŜdemu,
kto chce wiedzieć o tej porze
jak jest cudnie na dworze.

