
KONKURS  NA  UTWÓR  O  SZKOLE 

 

NAGRODZONE  WIERSZE 

 

I miejsce  

 

Moja szkoła jest najlepsza 

 

Naszą szkołą na Staszica,  

 każdy uczeń się zachwyca!  

Mieszko I nam piastuje,  

nawet pierwszak to pojmuje.  

Nasze panie uśmiechnięte,  

chociaż bardzo są zajęte.  

Atmosfera tu wspaniała,  

nawet na łobuzów działa.  

Szkoła moją jest przyszłością,  

więc traktuje ją z miłością.  

Poznajemy w niej świat cały,  

wszystkie dzieci by tak chciały.  

Tu historia i przyroda,  

to niezwykła jest przygoda.  

Język polski to nauka,  

który zgłębiać wielka sztuka.  

Choć na matmie mózg paruje,  

Pani Bubacz nas ratuje.  

Długo można by wymieniać,  

lecz za krótki ten poemat.  

Jedno powiem wam w sekrecie,  

że to najlepsza szkoła na świecie.  

 

Autorka: Nadia Naftaniuk 6c 

 

 

 

II miejsce 

Moja Szkoła 

 

Moja Szkoła jest najlepsza, 

wie to każdy, kto na “Tysiącleciu” mieszka. 

Czy deszcz pada, czy słońce świeci, 

chętnie do “dziewiątki” idą dzieci. 

Ulica Stanisława Staszica stąd jest znana, 

że tu Mieszko I wita nas już z rana. 

Każda lekcja jest ciekawa, 

potem w świetlicy jest zabawa. 

Najgrzeczniejsza jest klasa 2a, 

bo tam chodzę właśnie ja! 

 

Autor: Adam Walczak  Klasa 2a   



III miejsce  

 

Szkoła Mieszka I  

 

Szkoła ta w Gnieźnie leży,  

Mieszko I patronem jej młodzieży. 

 

Nie każdy to wie ale szkoła ta się zwie  

S.p.9 przy Staszica. Piękne sale, stołówka i świetlica. 

 

Toż to szkoła pod słońcem najlepsza!  

W niej z przyjaciółmi więzy się polepsza,  

 

w niej  najlepsze lata życia spędzisz  

i wszystkie obawy odpędzisz. 

 

Bo to szkoła nasza kochana,  

przez wszystkich uczniów uwielbiana! 

 

Autorka: Weronika Dominiak klasa 6G  

 

 

 

III miejsce  

 

Książkę, zeszyt spakowałam, 

Kurtkę, buty założyłam. 

Szkołę całą w mig poznałam, 

Wszystko w niej już obejrzałam. 

W 1c się „wychowałam”, 

Z Julą, Mają pogadałam. 

Panią bardzo fajną miałam, 

Lecz się szybko pożegnałam. 

Teraz Panią Anię mamy, 

I z nią w kółko rozmawiamy. 

Kartkóweczka i sprawdzianik, 

my to zawsze pokonamy! 

Gdy je znowu pisać muszę, 

Leżę w książkach - i się uczę. 

Szkoła to jest fajna rzecz! 

Więc polecam wam ją też! 

 

Autorka: Maria Pawłowska. kl. 5c 

 

 


