
Julia Kamińska III e s. D

MÓJ PIES

Miałam kiedyś psa,
Kumpla drogiego,
Gdzie każdy dzień spędzony z nim,
Był lepszy od poprzedniego.

Miałam kiedyś psa,
Co Cwaniak miał na imię,
Uwielbiał grać w piłkę 
I skakać przez linę.

Pies to najlepszy przyjaciel,
Dobre oddane zwierzę.
A ja w takie przyjaźnie
WIERZĘ.
….......…………………………………………………….

Sergiusz Chmura IV f s. A

WIEWIÓRECZKA

Wiewióreczko ruda, mała
Czemuś do mnie przyleciała
Dam ci zaraz dwa orzechy
Dostaniesz je dla uciechy
Wiewióreczko ruda kitko
Weź orzechy zjedz je szybko.
……………………………………………………………..

Zosia Szymańska III e s. D

WIERSZ O ZWIERZĄTKU

Chciałabym mieć papugę Lolę,
Która byłaby koloru czerwonego.
Kochałabym ją z całego serca 
Kochana Lolencja.
Kochałabym ją aż strach
A robiłaby dziobem bach, bach, bach.
………………………………………………………………

Nikola Madej III e s. D

***
Marzę o psie, który zwałby się Szczekuś,
Bo psy szczekają.
Jego rasa to byłaby pudelek,
Miałby niebieską smycz, 
Lubiłby dzieci. 



Miałby ubranko delfina,
Byłby niesamowity.
………………………………………………………………….

Julia Salamonowska III e, s. D

ŚWINKA MORSKA

Mieszkała na polanie mała świnka morska.
Ogrzewała się na słońcu
I mówiła chciałabym mieć właściciela.
Woła Julka do rodziców: - Idę na polanę.
Idę, idę i idę, patrzę, a tu świnka morska.
Wezmę ją, przygarnę... 
I się nią zaopiekuję 
Przez długie lata.                    
……………………………………………………………………

Hanna Muniowska II c, s. A

CHOMIKI

Ja Hania bardzo bym chciała mieć chomiki.
Tylko skąd je wziąć?! Może z Afryki.
A może jednak z fabryki???

Byłyby wielkie i w klatce bym je trzymała.
Ale nie wiem czy wtedy bym nie zwariowała?
A może bym je głaskała???

Chomiki te miałyby łapy wielkie.
Cztery nogi i uszy niewielkie.
Ale to cudy wszelkie.

Może ich ze czterdzieści by było.
Ale dobrze by im się razem żyło.
I wszystko by się kręciło.

Ach jak ja marzyć bardzo lubię.
Ale na pewno niektóre zgubię.
Chyba po prostu jednego chomika kupię!


