
   

W WIERSZACH 

„ŚWIETLICOWYCH” DZIECI 

Jesień zawitała do nas w całej krasie. Poza złocistymi 
barwami przyniosła wilgoć, zapach chłodu i refleksyjny 
nastrój. Tym chętniej dzieci wzięły udział w konkursie 
poetyckim „ZŁOTA POLSKA JESIEŃ” przelewając na 
papier myśli i wrażenia jakie wywołuje ta pora roku.  

Komisja konkursowa doceniła piękno wierszy i wszyscy 
uczestnicy otrzymali nagrody.  

Zapraszamy do zapoznania się z twórczością naszych 
milusińskich. 

Gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych 
świetlicowych konkursach. 

 



Julka Kamińska kl. 2e, s. D 

„Nasza jesień” 

Jesień, jesień przechadza się po lesie 

I spogląda na drzewa 

I zrywa żołędzie i kasztany 

Porozrzucała na trawniku liście złote i pomarańczowe 

 

Nikola Madej kl. 2e, s. D 

Jesień tańcowała w parku. 

Dziewczynka szła drogą. 

Pozbierała kasztany. 

Poszła do domu.  

Pokazała. 

- Mamo, zobacz, ładne!? 

- Oczywiście! Przepiękne! 

 

Mateusz Kukier kl. 2d, s.B 

Jesień jest piękna. 

Niesie nam kasztany, żołędzie i liście. 

Jesień jest piękna… 

 

Marysia Sobczak kl. 2a, s. C 

Wiosna, lato, jesień, zima  

to bardzo ładne pory roku. 

Lecz wiosna i lato skończyły się 

a teraz, jesienią, bawimy się i spotykamy jeże. 

Wiewiórka i niedźwiedź do snu szykują się. 

Zima już blisko, lecz jesień jeszcze jest 

i drzewa chwalą się swoimi koronami w złotych kolorach. 



Sebastian Chanke kl. 2e, s. D 

Jesień, kolorowa jesień 

Przyszła jesień, piękna jesień 

Spadają liście, piękne liście 

Spadają kasztany, brązowe kasztany 

Jest zimno, pada deszcz 

Jest bardzo pochmurno 

 

Dominik Burak kl.2d, s. B 

Pewnego dnia była sobie piękna kolorowa jesień. 

Były liście:  

czerwone, żółte, pomarańczowe i brunatne. 

Spadały liście, bo był silny wiatr. 

Tak silny, że drzewa były gołe i … 

                  zapadła zima. 

 

Mikołaj Goszczyński kl. 2d, s. B 

Była sobie jesień i powiedziała: 

- Chmurki, chmurki pokażcie mi się!  

               I… pokazały się. 

I powiedziała: 

- Drzewka, drzewka niech spadają liście… 

 

Antonina Feliksbrot kl. 2d, s. B 

„Jesienny krajobraz” 

W deszczową jesień patrzę przez okno. 

Nagle wychodzą słońca promienie. 

A wieczorem jest inaczej, 

Bo słońce zachodzi… 



Agata Gulbinowicz kl. 3d, s.C 

Jesień, jesień już tuż, tuż 

Prawdę tę zna każdy zuch 

Piękne barw liście spadające z drzew 

Robią na nas wrażenie 

 

Julia Salamonowska kl. 2e, s. D 

Szła pani jesień 

Tak wesoła, tak kolorowa 

Zrywała liście 

Czerwone i brązowe, żółte też! 

Zrywała jabłka 

Szła pani jesień 

Obok niej zwierzęta leśne 

Zrywała liście 

czerwone i brązowe, żółte też! 

 

Blanka Celmer kl. 4e, s. D 

Jesień piękna i kolorowa. 

Bardzo pomarańczowa. 

Ciepła i zimna. 

Są liście duże i małe. 

Są kasztany, orzechy i żołędzie. 

Jesienią są słodkie jabłka na drzewach. 

Trzeba się ciepło ubierać. 

Zakładać rękawiczki, czapki i płaszcze. 

 

 

 



Julia Watts kl. 2d, s. B 

Kolorowa jesień znów przywitała nas. 

Spadają kolorowe liście,  

kasztany i żołędzie. 

Liście czerwone i pomarańczowe, 

I jeszcze żółte - oto te liście. 

 

 

Zosia Stańczyk kl. 2d, s. B 

Kolorowa jesień miała ładne czary 

Posprzątała nimi lato, no a potem… 

Pojawiły się kasztany! 

 

 

Wiktoria Górniak kl. 3g, s. E 

Jesień! Jesień! 

Pomarańczowe i brązowe listki ma! 

Ruda wiewióreczka przyszła do niej w gości. 

W lesie szumią liście już by chciały spaść. 

Brązowe kasztany leżą już na ziemi. 

Dzieci je podniosły, zaraz zrobią ludki. 

Ludki kasztanowe to wspaniały dar. 

Jesień to przepiękna pora roku. 

Gdy odejdzie będę czekać aż wróci za rok. 
 


