
III Szkolny Internetowy Konkurs Poetycki „Wiosna, ach to

ty”

Po raz trzeci 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. Udział wzięło 15 uczni�w

naszej szkoły, kt�rzy napisali bardzo ładne wiersze (zobacz niżej wszystkie prace). Oto wyniki konkursu.

Nina Karasiewicz VIId – I miejsce

Ksawey Kasprzyk VIId – I miejsce

Agata Chebdowska Va – II miejsce

Nadia Czabaj VIIa – II miejsce

Wiktoria Majewska VIId – II miejsce

Franciszek Duzinkiewicz IIa – III miejsce

Maja Skibi�ska IIa – III miejsce

Wiktoria Gw��d� Va – wyr�żnienie

NASZA STRONA

TU UKAZUJĄ SIĘ NASZE PRACE

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

IV SZKOLNY INTERNETOWY KONKURS O JANIE PAWLE II
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Aleksandra Daniel IIa – wyr�żnienie

Lena Sitko Vb – wyr�żnienie.

Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział.

Gratulujemy!
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Prosimy nie wpisywa� się – konkurs zako�czony.

» Umieść nowy wpis

Wpisz się...

x
Imię *

Wpis Księgi go�ci *
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WYŚLIJ

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

16 wpis�w.

Nina Karasiewicz VIId napisał/a 21 marca 2022 o 19:49:

Zapach Wiosny

Pęk narcyz�w w wazoniku

stoi w kącie na stoliku.

A w ogrodzie w dzie� rozgrzany

rozkwitają tulipany.

Jakby tego było mało,

konwaliami zapachniało.

Kolorami cieszą kwiatki

niziute�kie, piękne bratki.

W trawkach gęstych

niby szczotki

rozwinęły się stokrotki.

No i także oczywi�cie,

bzu białego gęste ki�cie.

Wo� się snuje,

pachnie, nęci

Aż Cię czasem w nosie kręci

- Apsik!

Nadia Czabaj kl.7a napisał/a 20 marca 2022 o 19:36:

"Wiosenny powiew"

Lekki powiew wiatru przynosi wspomnienia,

zima już powoli w ciepłą wiosnę się zmienia.

Ptak�w klucze,jak klucze do szczę�cia bram,

przynoszą rado�� i nadzieję zn�w nam.

Kwiat�w wo� serca nasze rozgrzewa,

a w duszy piękna ballada rozbrzmiewa.

Cichy �wiergot ptak�w umila nam oczekiwanie,

wiemy,że nadchodzi wiosna- piękna, szczera i radosna.

Roztopi i �niegi i wszystkie serca,

więc cieszymy się na jej widok wielce.



Nadia Czabaj kl.7a napisał/a 20 marca 2022 o 19:31:

"Wiosna"

Na błękitnym �rmamencie,

sło�ce zza chmur już wyszło,

coraz cieplej znowu będzie,

cieszy� nam się z wiosny przyszło.

W harmonii ze �piewem ptak�w,

piękna pora roku wyszła,

po�r�d woni cudnych kwiat�w,

rado�cią swoją rozbłysła.

W lekkim wietrze tu przybyła,

poprowadziła do gniazd bociany,

resztki �niegu roztopiła,

bo ma w planie wielkie plany.

Wiktoria Gw��d� kl 5a napisał/a 20 marca 2022 o 12:28:

"Wiosno miła" ☺ 
Wiosno, wioso moja miła.

Ty� mi życie umiliła.

Cała trawa się zieleni.

Już są wszyscy rozbawieni.

Żonkile zapachniały w ogrodzie.

A żaby rechoczą na wodzie.

Wszystko obudziło się ze snu.

Nawet bociany lecą tu.

Skowronek melodie nuci.

I już się nikt nie smuci.

Dzieci zbierają sasanki.

I robią z nich piękne wianki.

Każdy jest u�miechnięty i radosny.

Bo cieszy się z nadchodzącej wiosny.

Wiktoria Majewska kl. VIID napisał/a 19 marca 2022 o 18:01:

Wiosno, odwieczna muzo poet�w i malarzy,

co roku przybywasz, by nas hojnie darami obdarzy�.

Karmisz każdy nasz zmysł ob�cie,

wnosząc rado�� i szczę�cie w życie.

Wzrok przykuwasz pięknem wiosennych widok�w,

dookoła roztaczając zapach rozkwitających kwiat�w.

Otulasz i muskasz delikatnym wiatru powiewem,

a słuch raczysz cudownym ptak�w �piewem.

Dajesz dłuższy dzie�, a skracasz noc,

jak bajkowa czarodziejka masz niezwykłą moc.

Twe odbicie każdy �wieży listek nosi,

i niezwykła Twa aura w powietrzu się unosi.



Przynie� wszystkim pok�j i szczę�cie,

szczeg�lnie tym, kt�rzy czekają na twe przyj�cie.

Aleksandra Daniel klasa 2a napisał/a 19 marca 2022 o 14:07:

Aleksandra Daniel kl.2A

Witaj Wiosno!

Już cieplejszy wieje wiatr,

Już się zazielenił �wiat.

Ptaszki wesoło �wierkają,

Nową porę roku zapowiadają.

Taką piękną i radosną,

Przez każdego zwaną Wiosną.

Już nadchodzi, jest tuż, tuż,

Nie możemy się doczeka� już.

Wszystko budzi się do życia,

Oczekując jej przybycia.

Bociany z ciepłych kraj�w wracają,

Gniazdka sobie uwijają.

Kwiatki pną się wprost do nieba,

Czego więcej Nam dzi� trzeba?

Sło�ce się do nas u�miecha, więc nie mamy na co czeka�,

Na spacerek wyruszamy,

Już kurteczek nie wkładamy.

�miechy dzieci słycha� wkoło,

Wszystkim jest bardzo wesoło.

Drzewa, krzewy rozkwitają,

Nadzieją nas pokrywają.

Przepełnieni tą rado�cią,

Wszyscy chcemy krzycze� gło�no,

„Witaj Nasza piękna Wiosno!’’

Agata Chebdowska kl. Va napisał/a 16 marca 2022 o 21:09:

JEJ pierwsze oznaki

Gdy nadchodzi pora wiosny,

Człowiek staje się radosny.

Zakwitają już ogrody,

Bo nadchodzi czas pogody.

Widzę...

Spod �nieżnej pierzynki

Przebi�niegi jak �nieżynki.

Garstka ziemi rodzi kwiatka,

Toż to nasza ziemia Matka.

Podziwiam...



Dumnie szumi już topola,

Rolnicy zasiewają pola.

Uchwy� ten moment czytelniku,

By dostrzec to w zimy zaniku.

Słyszę...

Porozmawiaj z ptakami,

Stęsknionymi za gwiazdami.

Usłysz ich cudne trele:

skowronk�w, kos�w - jest ich wiele.

Rozmawiam...

Pająk roztacza swe sieci,

Pajęczyna w sło�cu �wieci.

Zatrzymaj się, bo zachwyt budzi

Pachnąca wiosna - w�r�d ludzi.

Zachwycam się...

Przytul tęczę, dogo� wiatr -

od Bałtyku aż do Tatr.

Posłuchaj echa w lesie,

ono - WIOSNA - wszem już niesie.

Arkadiusz Majewski 4B napisał/a 12 marca 2022 o 13:08:

Wiosno, wiosno przyjd� już proszę,

bo zimowych ubra� nosi� nie znoszę.

Spraw, żeby było ciepło na dworze,

dzieci tęsknią już za jazdą na rowerze.

Wraz ze wzrostem zielonej trawy,

znowu wr�cą wesołe zabawy.

Dni coraz dłuższe nastaną,

i nowe plany na przyszło�� powstaną.

Każdy z nadzieją lepszego oczekuje,

a przecież wiosna te zmiany zwiastuje.

Maja Skibi�ska klasa 2a napisał/a 7 marca 2022 o 19:03:

Wiosenko, wiosenko kolorowa Panienko

najlepsze co uczyniła� to,że zimę przegoniła�.

Chcemy ciepłych,słonecznych promieni

żeby cały �wiat się zazielenił.

Obud� drzewa daj im pąki

ukwie� sady, pola,łąki.

Swym urokiem zwab bociana

niech klekocze nam od rana.

Niech kwiaty zapyla pszczoly,

a nasz �wiat znowu będzie wesoły.



Wiosenko, wiosenko kiedy nastajesz

wszystkim dużo rado�ci dajesz.

Aleksandra Balsam napisał/a 4 marca 2022 o 18:42:

Wiosenny wietrzyk leciutko powiewa

Kołysze kwiaty, kołysze drzewa

Ogromny trud ptak�w budujące nowe gniazdka

Kijek po kijku , �ci�łka po �ci�łce.

Gdy tylko zasiądą w swoich gniazdeczkach

Gło�no �wierkając pięknym swym głosem

Budząc nas radosnym �wierkaniem

Jakby chcieli nam powiedzie� (wstawa� już czas).

Ciepłe promienie słoneczne �wieci w nasze okna

Wiosna już wiosna ciepła i radosna

Kolory pięknej natury

Odganiają brzydkie chmury

Trawa się zazieleniła

Moc deszczyku tak uczyniła

Jej kropelki raz dwa trzy

Ziemie zwilży ino w mig .

Franciszek Duzinkiewicz klasa 2a napisał/a 4 marca 2022 o 16:59:

Wiosna przyszła , Wiosna wkoło.

I na dworze jest wesoło.

Budzą się się zwierzątka ze snu zimowego,

Z daleka czu� zapach bzu kwitnącego.

Miękka trawa jest soczysta i zielona ,

Pierwiosnkami wy�cielona .

Ptaszki na drzewach �wierkają,

Na łąkach zwierzątka brykają.

Dzieci po szkole pędzą na dw�r , na pole,

W zapomnienie poszły gry i konsole .

Gwarno wszędzie , gwarno wkoło !

Jednym słowem powiew wiosny ,

Powiew wiosny jest radosny !

Aleksandra Strzelczyk klasa 2a napisał/a 4 marca 2022 o 16:56:

"Wiosna"

Żegnaj Zimo, Witaj Wiosno!

Żegnaj �niegu, Witaj słonko,

Żegnaj kurtko i szaliku,

Witaj bluzo i opasko,

Już w ogrodzie przebi�niegi

I skowronek u�miechnięty,

Każdy czuje,że już Jeste�.

Witaj upragniona Wiosno!!!!!

Ksawery Kasprzyk kl. VII D napisał/a 4 marca 2022 o 13:41:



„Wiosenny rumor”

Wiosna wierna niezapominajka goni co sił w nogach,

by smutny �wiat pomalowa� niczym Claude Monet

Przecina powietrze pragnieniem zmiany szarej pogody

w sad kwitnący, co kusi wonią pysznych owoc�w jabłoni

Drzewa i krzewy odziane w ponure kolory ubiera w malachitowe garnitury

Białe doliny robią miejsce łąkom pachnącym harmonią natury

Skąpane chłodem wiatru g�ry i fale morskie owiane lodem szklanym

znikają szast – prast jak szybka błyskawica

Ach, co za spektakl barw!

Sło�ce wychyla buziuchnę zza chmur,

by m�c podziwia� pejzaż zielonych odcieni

Wiosna wywija na parkiecie trawy, a od jej groszkowej

do kostek sukni kwiaty nie mogą oderwa� oczu

Przyjmują bez lęku wszystko, co daje

Wszędzie panuje rumor

Budzą się jeże i �wistaki, rodzą motyle, a z nor wychodzą borsuki

Ptaki trzepoczą skrzydłami niczym piękne anioły

Dzi�bki im błyszczą z zachwytu nad szaty ro�linnej urodą

Zamęt, wrzask, urwanie głowy

Sarny, jelenie, lisy i żbiki zwołują resztę le�nej załogi,

by złoży� jej pokłon przy stawie, co błękitem obmywa brzegi �nieżnobiałe

Szumi rzeka, płynie gło�no podg�rski potok, drży ta�a jeziora

Każdy chce Wiosnę chwyci� za rękę, a tymczasem głos jej rozbrzmiewa

hukiem po całym obszarze, orze�wia listki d�więkiem deszczu

i tworzy krajobraz uczuciem malowany

Uroda Wiosny zn�w z przyrodą została spleciona,

wr�żąc jej pogodę ducha na długie dni i noce

Julia Szacht, kl. VIId napisał/a 4 marca 2022 o 13:40:

Gdy nadchodzi wiosna, moja mina jest radosna.

Wszystko soczystych kolor�w nabiera.

Na łące kwitną kwiaty pachnące, a obok piękne motyle fruwające.

Ludzie jakby bardziej u�miechnięci i wrażenie odnoszę, że mają więcej chęci.

Sło�ce, ziele�, obietnica nowego - lepszego, działa na mnie kojąco i motywująco.

Wiosno przybywaj, przego� szarugę i smutek, już starczy zimna i dnia kr�tszego, potrzeba nam sło�ca i

wiatru ciepłego.

Lena Sitko, kl. Vb napisał/a 4 marca 2022 o 13:39:

WIERSZ O WIO�NIE

Przebi�nieg w ogrodzie,

resztka kry na wodzie!

Sło�ce coraz wyżej,

wiosna jest już bliżej!

Wyczekana i wesoła,

wszystkie dzieci na dw�r woła.



Patrzcie ludzie, �wiat się zmienia,

już piękniejsza jest dzi� ziemia.

Zdrowi, chorzy, młodsi, starsi,

wiosna da wam rado�� w gar�ci.

Powitajmy ją z u�miechem,

niech to się rozniesie echem.

Dżesika Szostak, kl. VIId napisał/a 4 marca 2022 o 13:38:

Już zima dla nas żałosna.

Kiedy nadejdzie wiosna?

Obudziła się wiosna tu i tam.

I porozrzucała kwiatki wszędzie nam.

Gdy już na niebie ja�niej.

Gdy słonko zaczyna �wieci�.

Już wiadome to, że wiosnę wołają dzieci.

Przyleciały ptaszki z daleka.

Drzewa się zielenią.

Ptaszki �wierkają.

Czerwone rosną maki.

W �oletowych barwach krokusy.

W białych przebi�niegi.

Dzieci! Czy wła�nie przywołali�my wiosnę?

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, a chce żeby jego wiersz został

oceniony, 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

Zobacz poprzednią edycję konkursu:
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