
Lato 

Kiedy wiosna już się skończy 

I drzewom urosną liście 

Przyjdzie do nas lato 

Piękne oczywiście 

Z latem Dzień Dziecka,  

zakończenie roku 

wszyscy się cieszą   

i chodzą w podskoku   

A w wakacje wyruszymy 

na przykład nad morze 

albo w góry lub nad rzekę 

każdy tam, gdzie może może 
            Izabela Wasiliew, kl. Vd 

 

 

 

 

 

 

Wakacyjne spotkanie 

 Był piękny letni dzień. Większość dzieci wyszła 

na podwórko. 

 Mały Jasio nie chciał bawić się z kolegami i 

został w domu. Grzebiąc w szufladach, znalazł 

zapomnianą torbę. Była pełna kasztanów oraz żołędzi. 

Chłopiec, widząc to, postanowił rozrzucić swoje skarby 

w lesie. Od razu po obiedzie wybiegł na podwórko 

i skierował się do lasu. Był tak podekscytowany, ze 

zapomniał torby. Wrócił więc po nią i ponownie udał się 

do lasu. Gdy dotarł na miejsce, zaczął rozrzucać za sobą 

przyniesione żołędzie i kasztany. 

 W pewnym momencie zobaczył na drodze 

wiewiórkę. Jadła żołędzia, którego wyrzucił z torby. 

Była puszysta i ruda. Śliczne, lśniące oczka z uwagą 

przyglądały się Jasiowi, a ruchliwy różowy nosek 

nieustannie drgał. W swoich malutkich łapkach trzymała 

leśny owoc. Z tyłu dumnie prężyła się długa futrzana 

kita, zaś nad głową falowały charakterystyczne uszka z 

małą plamką. Jasio spokojnie ją ominął i dumny wrócił do domu. 

Tam opowiedział rodzicom, co mu się przydarzyło w lesie. Postanowił też wkrótce 

udać się do lasu i zanieść kolejną garść smakołyków wiewiórkom. 

   Tekst i rysunek: Zofia Borkowska, kl. IV c 

W a k a c j e   z a   p a s e m 
 

4 - STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ  

Koniec roku szkolnego 

Koniec roku to super sprawa! 

Nareszcie czeka nas zabawa! 

Wakacje właśnie się zaczynają, 

Dlatego wszyscy przed szkołą biegają.   

Choć dzisiaj każdy jest na galowo, 

Świadectwa dostają, więc jest wesoło. 

Nikt dziś nie płacze, nikt się nie smuci. 

Wkoło jest radość. Sami prymusi! 

Lecz najprzyjemniej jest wtedy, gdy 

Wrócisz do domu, spojrzysz i … 

Nie ma zeszytów i licznych prac. 

Czuć wszędzie tylko uroczy smak 

Wakacyjnych przygód! 
Zofia Borkowska, kl. IV c 


