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W październiku już od rana ,
chodzi jesień roześmiana.
Patrzcie, jaka jest wesoła!
Już maluje świat dokoła!

Kolorami świat maluje,
wszystkie liście obsypuje:
żółtym, złotym i brązowym,
rudym i pomarańczowym.

Czasem sprawia tez psikusy:
zimnym śniegiem w oczy prószy,
silnym wiatrem wszystkich nęka,
straszy ludzi i zwierzęta.

Lecz nie straszne są nam chłody,
ani ciągłe zmiany pogody,
bo nic nie zastąpi tęczy kolorów,
łąk i lasów pełnych wzorów.

Bartosz Michalski 6a
19.10.2009 r.

Mija zima, wiosna, lato,
a tu jesień, co ty na to?

Trzeba znowu iść do szkoły,
uczeń nie jest już wesoły.

Kolorowe liście gubią drzewa
i szpak w parku coraz mniej śpiewa.

Wiewiórki gromadzą zapasy,
swoje ulubione frykasy.

W sadach owoce dojrzewają,
swym smakiem nas zapraszają.

Witamin na zimę zgromadzić trzeba,
bo nam zdrowia dużo potrzeba.

Pogoda w jesieni jak w kalejdoskopie się mieni,
słońce świeci deszczyk pada,
a na polach mgła opada.

Wiaterek czapki z głowy na zrywa,
tak to już jesień z nami pogrywa.

Dziękujemy jesieni za ziemi płody,
owoce z sadu aż do zachodu.

Choć dziwna pora jest z tej jesieni,
to jej barwami jesteśmy zdumieni.

Piotr Strzałkowski 5a

Jesień, ach jesień to kasztanów czas,
dzieci wyszył na grzyby – borowików pełny las.
Liście złote z drzew spadają i o jesieni
przypominają,
a wiatr w kominach zawiewają.
Czy zawieruch czy też pogoda, to wciąż nie ważne
jest,
bo to nasza złota jesień jest przez cały czas the
best.

Marta Butkiewicz 6a
Październik 2009

A cóż to za Pani rozdaje kolory?
Żółty, czerwony, brązowy,
kolorowe liście otuliły ziemię.
Słonko na niebie coraz słabiej grzeje.
W ogrodzie jabłka spadają z drzew.
Na gałązce ptaszek coraz ciszej śpiewa.
Wiewiórka spieszy się zapełnić spiżarnię.
Dookoła pięknie jest i barwnie.
Pytacie kim jest ta Pani?
To jesień przychodzi wielkimi krokami.

Joanna Cul 5a
Październik 2009

Wiersze nagrodzone
w konkursie literackim

zorganizowanym przez klasę 5b
w ramach dyżuru Gospodarz szkoły
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