
II Szkolny Internetowy Konkurs Poetycki „Wiosna, ach to

ty”

Po raz drugi odbył się Szkolny Internetowy Konkurs Poetycki „Wiosna, ach to ty…”. Polegał on na napisaniu

wiersza o tematyce wiosennej i umieszczeniu go na tej stronie internetowej (zobacz niżej 26 zgłoszonych

wierszy). Udział m�gł wzią� każdy ucze� naszej szkoły. Konkurs trwał do 21 marca. Oto wyniki:

I miejsce – Wiktoria Jurczyk kl. VIIIb, Ksawery Kasprzyk kl. VId,

II miejsce – Nadia Czabaj kl. VIa, Roksana Sło�ska kl. VIa, 

III miejsce – Agata Chebdowska i Weronika Spaczy�ska kl. IVa, Iga Dykowska kl. VIa,

wyr�żnienia – Franciszek Duzinkiewicz kl. Ia, Wiktoria Gw��d� kl. IVa , 

Nina Karasiewicz kl. VId, Wiktoria Majewska kl. VId, Igor Wierzbicki kl. IVb.

Gratulujemy! Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

Prosimy nie wpisywa� się – konkurs zako�czony!

NASZA STRONA

TU UKAZUJĄ SIĘ NASZE TEKSTY

STRONA SZKOŁY II SZKOLNY INTERNETOWY KONKURS POETYCKI „WIOSNA, ACH TO TY”

III SZKOLNY INTERNETOWY KONKURS O JANIE PAWLE II
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» Umieść nowy wpis

Wpisz się...

x
Imię *

Wpis Księgi go�ci *

WYŚLIJ

* napisz, kto się wpisał... Pamiętaj o kulturze obowiązującej w Internecie...
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26 wpis�w.

Ksawery Kasprzyk VI d napisał/a 21 marca 2021 o 16:36:

„Czarodziejka Wiosna”

Wiosna zerka zza drzewa spokojnie

Z przyrodą zn�w �irt zaczyna,

by zaraz z wszystkich stron swym blaskiem ją otoczy�

Bałwany twarze od ciepłego wiatru chowają

w rozgrzaną jej spojrzeniem ziemię,

a Ona niczym wulkan zmierza wachlarzem

przemian �wiat zauroczy�

Przyszła wystrojona zaczarowa� urodą odległe zakątki

i przytuli� zmęczone ciężarem lodu pejzaże

Rozgląda się nieustraszona,

by smutną zimę daleko wyprawi�

Tymczasem sło�ce już obsypuje pola,

a drzewa rosochate korony posyłają w głąb nieba

Zwierzęta nakarmione czeszą swe futerka

Kwiaty rozczulają na łąkach zapachem,

kt�ry wiatr podchwycił i rozdaje chętnie po okolicy

A Wiosna czaruje wok�ł i �wiat pięknem częstuje

Zaprasza gestem ręki do �piewu ptaki

Miodem dla uszu zdaje się skowronka �wiergotanie

Biegnie z ochotą w stronę łąk, unosi listki ku promieniom,

poprawia nie�miałe gałązki, dotyka u�miechem nieba

Z buzią roze�mianą przemyka nad rzeką z motylem we włosach,

a trzepot skrzydeł w oddali wystukuje rytm

Zazdrosnym wzrokiem zza g�ry zima popatrzyła

http://my.sp2kwidzyn.iq.pl/szkolny-internetowy-konkurs-poetycki-wiosna-ach-to-ty/?pageNum=2
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Skuliła zmrożoną twarz w ramiona i żal �cisnął jej gardło

Nagle chwyciła swoje manatki i hycnęła przez wzg�rza,

bojąc się utraty grubego kożuszka

Ale Wio�nie nie w głowie zimowe rozterki

Maluje spojrzeniem kolejne krajobrazy

Jeszcze tylko zielonym brokatem lasy posypie 

i ol�ni bogactwem każdego

Zapięła wszystko na ostatni guzik i przystała na brzegu rzeki, 

podziwiając stworzone widoki

Westchnęła gło�no i szepnęła nieskromnie, 

że w tym roku sama podoba się sobie szczeg�lnie

Nina Karasiewicz VI d napisał/a 20 marca 2021 o 19:47:

Ptaszki się już uwijają

Gniazdka swoje wyplatają.

Sroki, wr�ble i szczygiełki

Polują na puszek wszelki.

Wiewi�reczka dziuplę sprząta

I wy�ciela we wszystkich kątach.

Krety ryją kretowiska - Wiosna bliska.

Skowronek - to zwiastun wiosny

Roz�piewał się radosny.

Owady się wybudziły - zaroiły i wybyły.

Wszędzie wielkie ożywienie.

Czas radosny,

Tchnienie wiosny.

Marcel Prządka napisał/a 16 marca 2021 o 08:03:

Gdy �nieg za oknem znika i ciepły wiatr powiewa. Przychodzi do nas wiosna Z u�miechem wita drzewa wnet

wszystko nam rozkwita zieleni się i kwitnie Z Afryki przylatują żurawie i bociany a my czcząc przodk�w

dzieje idziemy wszyscy gwarnie utopi� marzannę by siły witalne sło�ca wygrały z mrokiem zimy

Dżeskia Szostak 6d napisał/a 12 marca 2021 o 16:45:

"Wiosennym rankiem"

Wiosna, wiosna, pora piękna i radosna wszystko wok�ł nas zakwita i sło�ce zza okien nas co ranek wita.

Przebi�niegi, hiacynty, forsycje i krokusy rosną piękną wiosną radosną.

Słonko złote �wieci,

idzie piękna pani.

Puk, puk chod�cie dzieci

na wiosny dzie� zabawy.

Roksana Sło�ska VIa napisał/a 11 marca 2021 o 17:28:

,,Przyszła wiosna rankiem” 

Przyszła wiosna rankiem 

szarą kurtynę zasłoniła, 



a niebo niebieskie odkryła. 

Ż�łtą kulę do prądu podłączyła

i ptasie radio załączyła!

Kurtkę z futrem na lekki płaszczyk podmieniła 

buty z kożuchem na trampki zmieniła

Piękną pogodę dała

radosną minę pokazała!

I już wszyscy na podw�rku, 

rolki, rower na pag�rku.

Warto cieszy� się słoneczkiem 

jak maluch mamy mleczkiem.

Bo gdy ciepło jest na dworze 

Każdy bawi się jak może!

Iga Dykowska kl.6a napisał/a 7 marca 2021 o 15:38:

„Pędzlem malowana”

Wiosna pędzlem malowana,

tchnieniem rado�ci dzi� przybrana.

W Marcu zimnem opr�szona,

�piewem ptak�w obdarzona .

Gdy pierwiosnki zn�w zakwitną,

Gdy zawilce już przebłysną,

Nied�wied� wyjdzie ze swej nory,

Zając polem przemknie skory.

Wnet motyla zobaczymy,

W kwietnych ogrodach pajęczyny,

W lesie sowa nam zahuczy,

A na niebie żurawi kluczy.

A za nimi ciągną dzikie gęsi,

Czajki, zięby i jask�łki. 

Skowroneczki w dali słycha�,

Nowy dzie� będziemy wita�.



Wiosna miło�cią obdarzona,

Kroplą rosy ozdobiona,

Promieniami sło�ca o�wietlona,

Rwącym strumieniem rzeki ogłuszona.

Dzieci Marzannę już szykują,

szkolną kukłę podtapiają,

zimę zatem pożegnają,

bo już dosy� chłodu mają 

Cały �wiat już obudzony – bo to pierwsze wiosny plony...

Wiktoria Majewska kl. VID napisał/a 3 marca 2021 o 18:27:

Chociaż jeszcze sroga zima

nad przyrodą włada,

mały przebi�nieg nadej�cie

Wiosny zapowiada.

I jak co roku wita ją

�piew ptak�w radosny.

Wszyscy niecierpliwie nasłuchują

pierwszych krok�w Wiosny.

Trawy układają się w zielone dywany,

obsypane kolorowymi kwiatami,

po kt�rych stąpa� będzie

ta wyczekiwana Pani.

A każdy jej powiew budzi

nas do życia ze snu zimowego

i przynosi nadzieję

jutra lepszego ...

Bruno Czeszejko-Sochacki 4c Maksymilian Olczyk 4b napisał/a 2 marca 2021 o 19:15:

Sąsiedzi wiosną,

Gdy kwiaty urosną,

Przebi�niegi wyrosną.

Z domu wychodzą

Zdziwieni ile zieleni!!!

Zachwyca ich wiosna

Piękna i radosna,

Marzanna zwiastuje ,

że zima odlatuje.

Maria Balsam klasa 7a napisał/a 2 marca 2021 o 18:20:

Sło�ce promieniami zagląda nam w okna 

Trawa się zieleni bo przyszła wła�nie wiosna 

Szczę�liwa i radosna



Kwiaty wręcz rozkwitają

Bo piękne motyle na nie siadają 

Drzewa pąki wypuszczają 

I na swe owoce cierpliwie czekają

A na drzewach

Ptaki gniazda swe uwijają

Igor Wierzbicki kl.4b napisał/a 1 marca 2021 o 19:37:

Gdy za oknem słonko �wieci, 

wiosna cieszy się do dzieci,

Ptaki w lesie koncert dają 

i nam spacer umilają,

Kwiaty �cielą się po łąkach, 

cho� na drzewach wiosna w pąkach,

�nieg na polach już topnieje 

ukazując zieloną knieję,

Sarny wok�ł wciąż biegają 

z utęsknieniem na wiosnę czekają.

Witaj wiosno nam bogata 

zosta� z nami już do lata.

Maja Kaszecka kl.4a napisał/a 1 marca 2021 o 18:10:

"Wiosna wstała"

Wiosna, wiosna wstała,

Dłuższy dzie� nam podarowała,

Biały �nieżek schowała,

Słoneczko namalowała,

Deszczykiem dzieci pochlapała,

Trawce kwiatki przyodziała,

Biedronce kropki dała,

Z ptaszkami za�piewała,

Wiosna, wiosna wstała.

Nadia Czabaj kl.6A napisał/a 1 marca 2021 o 09:46:

"Wiosenne cuda"

Idzie wiosna w pięknej sukni z kwiat�w jabłoni

kwiatowe nasiona niesie na dłoni

Wypuszcza bociany ze swej torebki

Maluje piękne krajobrazy

robiąc pędzlem rozmaite mazy

Rado�nie �nieg topi

Zasadza �ołki i przebi�niegi

Budzi zwierzęta ze snu zimowego

by nie przegapiły ocieplenia wiosennego

Rozja�nia niebo

wydłuża dnie

Wszystko do życia budzi się

Piękne na polach maki



koło jeziora żabki

Rozmaite owady 

i drzewa ogrodowe

Coraz to cuda nowe

Więc wiosnę wszyscy kochamy 

i w zimie na nią czekamy.

Wiktoria Jurczyk 8B napisał/a 25 lutego 2021 o 21:49:

W poezji r�żnie bywa

Dzisiaj przyszedł czas wiosnę opisywa�

Pora pełna epitet�w

Pełna tego, czego co dzie� szukamy w po�piechu

Każdy ma jakie� oczekiwania

Jedni mają wyimaginowane przekonania

Na temat życia i naszego �wiata

Na temat tego, co zapisane w kartach…

Drudzy marzenia składają w barwach

Kt�ra pora roku, jak nie wiosna

Tym jakże prostym marzeniom sprosta?

Kolor�w ma setki, jasnych odcieni

Gdy się wsłuchasz w wiatru ton

Poczu� możesz kwiat�w wo�

Jednak pamiętaj, że często to jest to złudne

Wiosna jest porą nieobliczalną

Pierwszorzędną, idealną zarazem trudną, niesłychaną

Wiosno… kiedy zdołamy cię poją�?

Ile czasu zajmie zrozumienie…

Że najzwyczajniej w �wiecie…

Potrzebujemy do szczę�cia wła�nie ciebie…

Twojej gwaszy

Twojej niedorzecznej perfekcji

Twojej aluzji

Twojego akcentu i komentarza, na temat tego, co zapisane jest naprawdę w gwiazdach

Twojego nieszablonowego �wiata…

Twojego zwykłego, ale upragnionego „ja”…

W.J

Agata Chebdowska, Weronika Spaczy�ska kl. IVa napisał/a 25 lutego 2021 o 20:46:

"Witaj wiosno"

�wiat ogarnia moc rado�ci,

znowu wiosna u nas go�ci.

Jeszcze w polu �niegu sporo,

niczym gryka, jest wokoło.

Lecz zajączki już brykają,



wczesnej wiosny też szukają.

Kry na rzekach wciąż pękają,

rybki w wodzie zadziwiają.

Wychynęły głowy kwiatki

- Patrzcie to pierwiosnk�w płatki.

Już bociany przyleciały,

swoich gniazdek poszukały.

Dzieci chcą słoneczka z rana

jak spragniona deszczu kania.

Wszyscy wciąż czekają wiosny,

ciepłej, pięknej i radosnej.

Wojciech Gw��d� kl. I a napisał/a 25 lutego 2021 o 18:23:

"Przyszła Wiosna"

Przyszła wiosna pewnym krokiem,

zamrugała do nas okiem.

Sło�ce coraz mocniej �wieci,

tuż pod oknem biegają dzieci.

Każdy wiosny wyczekuj,

i już rower szykuje.

Na przejażdżkę przyszedł czas.

Nie sied� w domu!

Jed� już w las.

Tam wszystko jest zielone!

I do życia pobudzone. 

Aleksandra Balsam kl. 6d napisał/a 25 lutego 2021 o 16:30:

Już w podskokach wiosna leci

Bo ją kochają wszystkie dzieci 

Ciepłe kurtki już zrzucamy 

I na letnie przemieniamy

Słonce �wieci coraz mocniej

Aby grzało jak najmocniej

Ciepło grzeje cały dzie� 

I m�wimy jest ok.

Daria Schdowska 8b napisał/a 25 lutego 2021 o 16:07:

Wisno aż ty piętkna jest�, 

Twe promienia słonca budzą mnie.

Uczucie porannego wiatru budzi mnie ze snu zimowego,

Ptaszki �piewają melodie swą,

W sercu robi się weselej.

Na dworze robi się cudownie, za oknem coraz piękniej

Aż chce się oddycha� calym sercem.

W powietrzu czu� powiew, miłosnych ptak�w �piew.

W sercach ludzkich rodzi się miło��.

Paulina Gerlach Nadia Palczewska napisał/a 25 lutego 2021 o 14:05:



Wiosna, to pora doskonała, do zabawy i �więtowania,

topnieje �nieg i wszystko rozkwita.

Na nowo rodzi się zieleni czar,

wycieczki do lasu przyjemne są, gdy sło�ce �wieci wporst na mą dło�,

zwierzęta się budzą, kwiaty na łąkach i pąki na drzewach są, to piękne miesiące nadchodzą .trawa zielona

słoneczko praży dzieci się bawią Och wiosno wiosno z utęsknieniem na ciebie czekamy.

Dominika Jabło�ska kl VI C napisał/a 25 lutego 2021 o 11:52:

"Magiczny czas"

Dni coraz dłuższe,a noce kr�tsze.

Z białego puchu wyglądają przebi�niegi.

Wywołując u�miech na twarzach dzieci.

Zimowe kurtki się chowają, wiosenne płaszcze witają.

Magiczny czas nadchodzi pełnego sło�ca i rado�ci.

Wiktoria Gw��d� Michał Stefa�ski kl. 4 a napisał/a 25 lutego 2021 o 08:49:

"Piękna Wiosna"

Sło�ce �wieci, deszczyk pada

wczesną wiosnę zapowiada.

Czapki i szaliki chowamy,

a sukienki zakładamy.

Bzyczą pszczoły, już w okienku

nad panienką pełną wdzięku.

Gdy w ogr�dku sprzątamy,

to o piękną ziele� dbamy.

Skowronki na drzewa siadają

i wiosnę zapowiadają.

Drzewa pąki mają,

a sasanki zakwitają.

Żaby kumkają,

a bociany nad stawem latają.

Bo to przyszła do nas wiosna,

taka piękna i radosna.

Wtedy nadchodzi, ten czas 

i wiosna już wita nas.

Franciszek Duzinkiewicz I a napisał/a 24 lutego 2021 o 21:10:

„Wiosna, ach to ty”

Wiosno, wiosno już czekamy ,

Już za tobą wyglądamy.

Grube kurtki w myk �ciągamy

I n�żkami przebieramy.

Chcemy na dw�r wychodzi�,

By się bawi� , by się spoci�.

Już deska, rolki , rower czekają 

I chętnych do zabawy zapraszają.



A my zaproszenie przyjmujemy,

Wiosennym sło�cem się radujemy.

Hanna Kielar IV B napisał/a 24 lutego 2021 o 18:42:

W ko�cu Wiosna...

Wybudziła się Pani Wiosna,

ptaki �wierkają, kwiaty kwitną, słonko �wieci, 

a Pani Wiosna segreguje �mieci.

Spod �niegu wida� przebi�niegi,

więc z Panią Wiosną idziemy na biegi. 

Miło nam i rado�nie,

więc kłaniamy się Pani Wio�nie!!!

Dominika Falkiewicz 6D napisał/a 24 lutego 2021 o 16:27:

Piękna wiosna!

Taka piękna i radosna.

Ona wszystko pozmieniała, l�d na rzece roztopiła.

Zasiała piękne kwiaty na łące,

Zazieleniła trawę,

Ciepły wieje wiatr,

Wszystko kwitnie dookoła 

ludziom jest weselej.

Przyleciały z tak daleka ptaki,

Bociany oraz szpaki.

Wiktoria Jurczyk 8B napisał/a 24 lutego 2021 o 11:47:

"Wiosna...?"

Życie na poz�r szare ma barwy...

Lecz podczas wiosny zmienia swe plany...

Złotem się mieni

Srebrem wyka�cza

Krzewy i drzewa zaprasza do ta�ca

Umie, umie i radę sobie daje

Przystroi� wszystko i wszystkich idealnie 

Zwierzęta r�wnież mają swe role

Bawią się ciągle 

Rado�nie jakby w nowe życie zapędzone

Sło�ce delikatnie ogrzewa nam głowy

A wiatr budzi zaspane stwory 

Wiosna to pora wyjątkowa… 

I wątpię, że kto� się z tym nie zgodzi

Jakby ręcznie malowana…

Po prostu idealna…

Jedna i jedyna…



Wręcz nie powtarzalna.

Zawsze z nami...

Nawet na koniec �wiata... 

Była i będzie... wspaniała

W.J

Lena Marszałkowska 4b napisał/a 23 lutego 2021 o 19:11:

"Wiosna"

Wiosna budzi się do życia, 

kolorami nas zachwyca.

Trawa wszędzie się zieleni,

od barwnych motyli się mieni.

Pięknie robi się dookoła,

do zabawy nas zaraz zawoła.

Kwitną kwiaty pachnące,

miło�cią nas otulające.

Ptaszęta się wykluwają,

rodzinę swą powiększają.

W ogrodzie porządki robimy, 

za niedługo warzywa i owoce zasadzimy.

Sło�ce �wieci coraz mocniej,

wszystkim jest nam rado�niej.
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REGULAMIN

1. W konkursie biorą udział uczniowie naszej szkoły.

2. Udział w konkursie polega na napisaniu wiersza o tematyce wiosennej na specjalnie udostępnionej w tym

celu stronie internetowej. Utwory należy podpisa� własnym imieniem i nazwiskiem. Wpisanie wiersza na

forum jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację i wykorzystanie danych osobowych

uczestnika.

3. Uczestnik, kt�ry nie podpisał swojego utworu imieniem i nazwiskiem, może osobi�cie zgłosi� u

organizator�w chę� uczestnictwa w konkursie.

4. Ocenianiem wierszy zajmuje się specjalnie powołane jury. Najładniejsze utwory są nagradzane.

5. Oceniane są tylko utwory oryginalne, własnego pomysłu, kt�re wcze�niej nie były publikowane (nie są

oceniane teksty przepisane lub skopiowane z Internetu).

6. O terminie rozpoczęcia, zako�czenia i rozstrzygnięciu konkursu uczestnicy zostają poinformowani na

szkolnej stronie internetowej.

Organizatorzy: Michał Klain, Jolanta Ob�d i Magdalena Ruczko
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