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WIOSENNE ZAKOCHANIE 

WIOSNA 

Wiosna jest to jedyna z czterech pór roku. Zaczyna się 21 marca i tego dnia zgodnie z tradycją 

topimy lup palimy Marzannę. Jest to Dzień Wagarowicza. 

Topnieją śniegi, słońce jest coraz wyżej i mocniej przygrzewa. Pierwszymi zwiastunami  wiosny 

są przebiśniegi, wierzby i leszczyny. Przyroda  budzi się  do życia. Z zimowego snu budzą się jeże, 

zaskrońce,  niedźwiedzie i inne zwierzaki. Z nastaniem wiosny dziki spacerują  już z młodymi. Przy 

wyjątkowo ciepłej  pogodzie pszczoły w ulach zaczynają  chodzić, a mrówki odbudowywać  znisz-

czone w zimie mrowiska. Ptaki coraz weselej śpiewają i powracają do gniazd te które odleciały do 

ciepłych krajów na niebie coraz częściej pojawiają się klucze dzikich gęsi kaczek  żurawi i łabedzi. 

Na gałęziach drzew i krzewów pojawiają się pierwsze pąki zieleni się trawa a z ziemi nieśmiało wy-

stają kolorowe krokusy oraz wynurzają się  tulipany i żonkile.  

Uważam, że wiosna jest piękną porą roku i mimo kapryśnej pogody bardzo ję lubię. 
Joanna Gąciarz kl. Ia 
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  Odeszła zima a wraz z nią wszystkie nasze niepowodze-
nia, smutki, nieszczęścia problemy. Wraz z wiosną rozkwi-
tają pąki  na gałęziach drzew. W   tym roku nasza wiosna 
jest ciepła, radosna przynosi wiele szczęścia. Ludzie  wy-
chodzą na spacer, aby pokazać się całemu światu. 
Wraz z wiosną odwiedziła nas miłość. Chce nam się żyć, 
mamy wspólne plany i marzenia. Widać radość i zakochane 
oczy. Trzymając się za ręce i patrząc sobie głęboko  w oczy 
spacerują po ulicach. 
Pamiętajcie: MIŁOŚĆ  TO  NIE  TYLKO  DAWAĆ, ALE TEŻ 
PRZYJMOWAĆ 

Patrycja Hinz kl. Ia 
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Wiosna 
 

Każdego roku, 

Dwudziestego pierwszego marca,  

Przychodzi do nas, 

Krok po kroku. 

 

Piękna, 

Radosna, 

Któż to 

Jak nie wiosna!? 

 

Pełna uśmiechu, 

Przynosi bukiety kwiatów, 

Ze śpiewem na ustach. 

 

W tym czasie 

Świat się budzi, 

Rozpromienione Słońce, 

Wyprowadza na dwór ludzi. 

 

Są żywsi, weselsi, 

Po prostu tryskają życiem, 

Budzą się także zwierzęta, 

Które spały pod zimowym okry-

ciem. 
Joanna Ladach 

WIOSNA 

 
Wiosna zaskoczyła mnie, 

bardzo ucieszyłam się. 

Jest tak pięknie, ciepło, miło, 

jakby coś się narodziło. 

Słońce grzeje, słońce świeci, 

z czego cieszą się już dzieci. 

Pozostanie z nami tak, 

Choćby miał się walić świat. 

Beata Plichta 
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Kocham Cię 
 

Kocham Cię jak dzień słońca promienie, 

Kocham Cię jak artysta swe natchnienie. 

Kocham Cię jak morze pływy fal, 

Kocham Cię jak ścigany siną dal. 

Kocham Cię jak przepaść most zwodzony, 

Kocham Cię jak władca blask korony. 

Kocham Cię jak spragniony krople wody, 

Kocham Cię jak podróżnik świat przyrody. 

Kocham Cię jak przepowiednia wypełnienie, 

Kocham Cię jak największe swe marzenie. 

Kocham Cię jak kocha się tylko raz, 

Kocham Cię przez cały życia czas. 

 

XXX 

Miłość 

 

Moja miłość jest szalona, 

Nikt jej nigdy nie pokona. 

Jest w mym sercu nieugięta. 

Kocham cię sercem mym, 

O Tobie są me wszystkie sny. 

Marzę, tęsknię, kocham szcze-

rze, 

Bo ja w taką miłość wierzę. 

Taka jest tu między nami, 

Taka tkwi między wami. 

Chcę marzyć o Tobie i o Tobie 

śnić, 

Ciągle być z Tobą i z Tobą żyć. 
Beata Plichta 2b 

Miłość 

 

Miłość- to znaczy nie mówić prze-

praszam. 

Miłość- jest najpiękniejsza realiza-

cją możliwości, które tkwią w  

człowieku. 

Miłość- jest darem dostrzegania 

drugiej osoby, darem gwarancji, że 

druga  

osoba istnieje. 

Miłość- to pragnienie dobra dla 

drugiej osoby. 

Miłość- to działanie, a nie bierne 

doznawanie. 

Miłość- to coś pięknego. 
Iwona Filipów 2b 

Wiosenna miłość 
Działo się to 1993 roku pierwszego dnia wiosny. Ubrałem się i wyszedłem z moim psem 
Maksem na spacer. Na ulicy ujrzałem piękną dziewczynę, idącą do parku. Poszedłem za 
nią. Nieznajoma dziewczyna usiadła na ławce, przy której rosły krokusy i przebiśniegi. 
Usiadłem przy niej i zacząłem rozmawiać. Miała na imię Alicja. Rozmawialiśmy długo. 
Okazało się, że mamy dużo wspólnych zainteresowań. Alicja oczarowała mnie. Od tego 
dnia zaczęła się nasza wiosenna miłość i trwa ona do dzisiaj. 

Piotr  Peplinski Ia 
 

Spacer 
Spacerowałam nad brzegiem morza, 
Byłeś obok mnie 
Mówiłeś do mnie czule, 
Delikatnie przytulałeś mnie. 
 
Myślałam,że tak będzie zawsze, 
że nasza miłość nie skończy się, 
Będziemy razem do końca naszych dni, 
A to był tylko sen. 

Patrycja Radomska IIc 
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POZDROWIENIA  POZDROWIENIA  POZDROWIENIA  POZDROWIENIA 

W dniu Twoich urodzin, oprócz życzeń 

jakie zwykle składają ludzie:  

zdrowia, szczęścia, pomyślności życzymy 

Ci abyś miała jak najwięcej dni w życiu, w 

których powiesz: „Jestem szczęśliwa” 

 

dla Gochy od koleżanek z klasy 2c 

Takie ton szczere, proste ży-

czenie składamy Ci w dniu 

Twojego urodzenia:  

wiele uśmiechów a mało zło-

ści, dobrego zdrowia i pomyśl-

ności. Jak  

najmniej smutków, dużo rado-

ści, dużo przygód, morze wra-

żeń, moc słodyczy  

nic goryczy, Tego tobie Elka 

życzą koleżanki z 2c 

Miłość 
 

Miłość to uczucie, które spłata 

Ze sobą dwie różne dłonie. 

Nikt z nas nie wie jednak 

Kiedy zapłonie. Ni z tego ni 

Z owego, serce Ci łopoce 

Pragnie widzieć tego, kochanego 

Ta osoba dotąd Ci nieznana, 

Jest ci teraz najbliższa ukochana. 

Poświęcasz jej wszystkie chwile, 

Bo jest Ci z nią wspaniale i mile. 

Bez słów się rozumiecie i 

Wspólne plany na przyszłość snuje-

cie. 

Rośnie w nas adrenalina, odwiecz-

na 

Miłość siła. Nie straszne są teraz 

Trwogi, bo mamy oparcie kochanej 

osoby. 

Nie liczą się lata, miłość 

Wszystkich splata. Czy jesteś 

Stary, czy młody żyjesz 

Dla tej drugiej osoby. 
Magda Borska kl.2b 

Jestem 

Jestem tylko kroplą wody 

W toni nieśmiertelnych dusz. 

Fotografią zapomnianą,  

Którą dawno okrył kurz. 

  

Jestem gwiazdą co na niebie 

Białą kropką się wydaje. 

Ufnym dzieckiem, które widzi,  

Że nie wszystko się udaje. 

 

Jestem wiatrem, który niesie 

Echo słów niewykrzyczanych 

I talent co zostanie  

W cieniu innych bo poznanych. 

 

Jestem ziarnkiem piasku 

Tak bezradna i tak mała. 

Przepowiednią z lat poprzednich 

Gdy się faktem nagle stała. 

 

Jestem barwnym głośnym dźwię-

kiem 

W pieśni, którą każdy nuci 

I godzina co wybiła 

Ale nigdy już nie wróci. 

xxx 



Pozdrowienia dla Alicji Radom-

skiej od xxx 

 

Pozdrowionka dla Patrycji Ra-

domskiej od Mateusza 

 

Pozdrowienia dla Oli Marcinkie-

wicz, Jesteś super! Wpadnij kie-

dyś do mnie! Monika z 2d 

 

Pozdrowienia dla wszystkich 

dziewczyn z klasy 2a od chłopa-

ków 3f 

 

Pozdrowienia dla Kini i Madzi 

 

Pozdrowienia dla pani Karoliny 

Pyczki. Bardzo panią lubimy! 

Ale niech pani nas tylko nie mę-

czy! 

 

Pozdrowionka dla Andżeliki Me-

nard z klasy 1e od Artura Blizny i 

Orgiego 

 

Pozdrowienia dla p. Marii Kor-

kosz od dziewczyn z 3e 

 

Pozdrowienia dla mojej najlep-

szej koleżanki Jadzi Laddach  

od xxx 

 

Pozdrowienia dla chłopaków z 1d 

od dziewczyn z klasy 

 

Serdeczne pozdrowienia dla Ja-

nuszka z 3c od koleżanki Izy 

 

Pozdrówka dla Cymanki z 3b od 

kumpelek Wiolki i Madzi 

 

Pozdrowienia dla najszczęśliw-

szej pary z 2c od kogoś z klasy. 

Sami się domyślacie! 

 

Pozdrowienia dla chłopców z 2c 

za bardzo miły prezent na dzień  

kobiet DZIEWCZYNY 

 

Pozdrowienia dla najmilszej na-

uczycielki języka niemieckiego 

w naszej szkole p. Basi Niedbal-

skiej od Kariny i Klaudii z 2c 

 

Pozdrowienia dla sympatycznej 

koleżanki Marzeny od Magdy. 

( nie robię tego bezinteresownie) 

Proszę mów mniej!!! 

 

Serdeczne pozdrowienia dla p. 

Tempskiej od klasy 2b 

 

Pozdro dla Łukasza p. od dziew-

czyny z 2b! Jesteś extra!!! J 

 

Serdecznie pozdrawiam wszyst-

kie dziewczyny z klasy 2c od 

Aśki Walaszkowskiej (lubię was) 

 

Pozdrawiam Lucynę Szmidt. 

Malutka mam cię cały czas na 

oku! Cichy wielbiciel 

 

Pozdrowionka dla pani Asi Ko-

walewskiej od wychowanków, 

Jest pani THE BEST! 2c 

 

Grupie dziewcząt z klasy 2c; 

miłej, sympatycznej, chętnej do 

pracy na lekcjach (prawie zawsze 

J) składa nauczycielka języka 

niemieckiego 

 

Pozdro dla Asi od wiesz kogo 

 

Pozdrowienia dla wszystkich 

ziomków 2 d od prezesa J albo 

raczej prezeski 

 

Pozdrowienia dla chłopaków z 

2d za „wspaniały” prezent (nic), 

z którego nigdy nie zapomnimy 

(dziewczyny L ) 

Pozdrowienia, życzenia 
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Serdecznie pozdrawiam Martę. 

Kamil 

 

Pozdro dla Oli. Sylwek 

 

Dla najlepszych przyjaciółek od 

Croppa J 

 

Pozdrowienia dla p.Pyczki i 

dziewczyn z klasy 2a od chłopa-

ków (przede wszystkim od Kara-

sia) 

 

Pozdro dla Wydry od kumpeli 

 

Dla Agnieszki Plichta od Maćka 

Maleńczuka. Buziaki 

 

Dla przesympatycznej Tatiany P. 

od Daniela Nadolskiego 

 

Od zderzaka J dla Pięknej i Cu-

downej Izy. Buziaki!!! 

 

Pozdrowienia dla bardzo miłej i 

sympatycznej nauczycielki 

 j.niemieckiego p.Basi Niedbal-

skiej od CAŁEJ J klasy 2c 

 

Pozdrowienia dla ks. Mirka Kel-

mana od Asi J 

 

Dla wszystkich EXTRA lasek ze 

szkoły od LeYkA JJJ POZDRO 

 

Zbierała Klaudia Siwko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


