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Moja Mama
Moja mama już od rana,
biega wciąż jak opętana.
Włosy kręci, się maluje,
nic jej rano nie pasuje.

Zaraz potem to mnie budzi,
jak nie wstaję to marudzi.
„Umyj zęby i wyjdź z psem”,
tak zaczyna się mój dzień.

Ale ja wiem, że mnie kocha,
nawet wtedy gdy mam focha.
pocałuje i przytuli,
Ranną nogę opatuli.

Ja też kocham moją mamę,
nawet gdy mam przechlapane.
Nawet gdy się na mnie drze,
wiem, że bardzo kocha mnie.

Jakub Garbacz kl. 6b

Mama

Wszystkie mamy na świecie są bardzo kochane.
Wstają wcześnie i do nocy są zapracowane.

Pomagają, gdy źle się czujemy.
Z problemami zawsze do mamy biegniemy.

Mamy na kilka etatów pracują.
Nawet kiedy się źle czują.

Chociaż tyle spraw na głowie mają,
to się przy tym uśmiechają.

Ktoś pomyśli - jak one to robią?
Po prostu nas kochają!

                                      Paulina Jaszewska kl.6b

 DZIEŃ MAMY
Obudziłam się o 8 rano . Była sobota , w kalendarzu widniał Dzień Matki. Gdy wstałam, poszłam
obudzić moją młodszą siostrę Helenkę. Spała sobie słodko w swoim łóżeczku i chętnie bym jej nie
ruszała, ale cóż... tradycja... obowiązki....  Po około 10 minutach szarpania się z moją siostrzyczką
udało mi się ją zerwać z łóżka . Byłyśmy w domu same, w sumie to lepiej , nikt nam nie przeszkadzał
w szykowaniu niespodzianki . Tata miał wrócić o 13.00, a mama o 15.00. Szybko jeszcze raz
przejrzałam listę rzeczy do zrobienia: 1. OZDOBY 2. OZDOBY 3. BALONY  4. PREZENTY 5. KWIATY
  Sprawdziłam czas, była 10.00 rano , czyli miałyśmy około 5 godzin na przygotowanie święta. Helenka
poszła do swojego pokoju wycinać napis SZCZĘŚLIWEGO DNIA MATKI  i naklejać go na wielki kawał
papieru. Ja zabrałam się za ciastka. Od babci dostałam przepis na ciasteczka czekoladowe . Nie
miałam pojęcia, jak wyjdą , nigdy wcześniej nie robiłam wypieków . Była 11.00, gdy wkładałam ciastka
do piekarnika . Wtedy przybiegła do mnie siostra z informacją, że już skończyła . Poszłam sprawdzić
wykonanie zadania i muszę przyznać , że całkiem ładnie jej to wyszło . W kuchni spojrzałam jeszcze
raz na listę. Przyszedł czas, żeby zapakować prezenty. Ja kupiłam mamie wielką czekoladę, misia i
kubek z napisem NAJLEPSZA MAMA .Helka zrobiła laurkę i breloczek . Ona naprawdę ma talent do
takich rzeczy. Włożyłyśmy wszystko do pudełka. Była 11.30. Teraz postanowiłyśmy zawiesić napis - 
nad drzwiami do salonu . Sprawnie nam to poszło. Napis prezentował się pięknie. Wybiła godzina 12.00,
wyciągnęłam ciastka . Helenka wzięła jedno i stwierdziła , że całkiem dobre. Siostra przypomniała mi o
kwiatach,  które ukryłyśmy przed mamą w garażu . Pobiegłam po nie. Bukiet robił piorunujące
wrażenie!! Helenka związała go tasiemką i odstawiła kwiaty do wazonu . O, NIEEE! Przypomniałam
sobie o bałaganie w kuchni . Musiałam go szybko posprzątać !! Siostra na szczęście mi pomogła. Gdy
przyszedł tata, pochwalił naszą pracę. Prezenty i kwiaty czekały na stole,  a niedługo znalazły się tam
też ciastka . Brakowało tylko BALONÓW !!! Kupiłam kilka paczek, bo moja mama je kocha. Dobrze, że
tata mi pomógł je dmuchać, bez niego nigdy nie zdążyłabym na czas .  Gdy skończyliśmy, cały salon
cudownie wyglądał.  Dochodziła 14 30. Wszystko było gotowe.  Brakowo tylko... MAMY .
  Usłyszeliśmy zgrzyt przekręcającego się zamka.  Do środka weszła mama. Zaczęła płakać, gdy
znalazła się w salonie . Balony się jej bardzo podobały, a ciastka smakowały, pochwaliła moje
umiejętności kulinarne . Prezenty otworzyła i uścisnęła nas w podzięce . Przyznała, że to najlepsza
niespodzianka, jaką jej zrobiłyśmy na Dzień Matki , chociaż mówi tak co roku.

Julia Gładyś 6b
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MOJA MAMA

Moją mamą jestem oczarowana,
Każdego dnia wita mnie jej buzia roześmiana.

Jej twarz zdobią hipnotyzujące oczy,
A jej uśmiech każdego zauroczy.

Zawsze umie pomóc, pocieszyć,
A gdy trzeba, to i rozśmieszyć.

Czasem ja trochę denerwuję,
Ale zazwyczaj wszystkie wygłupy wytrzymuje.

Serce ma wielkie, ze złota szczerego.
Kocham ją jak nikogo innego!

 ZUZIA KL. 6B

PODZIĘKOWANIA

W ten czas wspaniały-Dzień Mamy
Do dziękowania powodów dużo mamy.

Za twój uśmiech zawsze i wszędzie,
Który jeszcze nieraz nas rozweselać będzie.

Za to, że zawsze byłaś pomocna 
I praca domowa przez to była owocna.

Za to, że byłaś jesteś i będziesz
I rozwiązanie na wszystko znajdziesz.

I przede wszystkim za twą ogromną miłość,
Która wybacza naszą każdą niedoskonałość.

Kuba kl. 6c

MOJA MAMA
Z okazji zbliżającego się Dnia Mamy, chciałabym poświęcić trochę czasu na opis mojej kochanej
rodzicielki. Ma ona na imię Dominika. Urodziła się 16 grudnia 1983 roku, więc w tym roku skończy 35
lat. Jest młoda i zawsze pełna energii! Z zawodu jest księgową. 
      Ma krótkie, kruczo-czarne, proste włosy z grzywką. Nie układa ich jakoś wymyślnie, zazwyczaj
nosi je po prostu rozpuszczone. Oczy ma koloru zielonego, są one dosyć małe. Jej cera jest oliwkowa.
Pełne i ładne usta podkreślają uśmiech na twarzy. Mama ma zgrabną sylwetkę, nie jest też wysoka.
Właściwie to moja starsza siostra jest już od niej o wiele wyższa. Ulubionym kolorem mojej mamy jest
czarny, ponieważ uważa, że do wszystkiego pasuje i wygląda elegancko. Ubiera się tak, aby było jej
wygodnie. Najczęściej są to dżinsy i T-shirt.
    Kocha ona zwierzęta, naszego psa Maksa traktuje jak synka. Lubi pomagać innym, ma w sobie dużo
empatii. Jest bardzo pracowita, zawsze gdy przychodzę do domu, obiad jest gotowy, a dom
posprzątany. Smacznie gotuje i lubię jej potrawy. Bardzo dba o dom. Oglądamy razem wieczorami
seriale i rozmawiamy o wielu sprawach. Wychodzimy również na spacery. Ma w sobie dużo siły i
cierpliwości. Czasem jednak potrafi być nerwowa, wtedy należy uważać na słowa. Jest miłą i przyjazną
osobą, zawsze optymistką w każdej sprawie. 
  Podsumowując, myślę, że moją mamę da się lubić. Ja ją oczywiście bardzo kocham i mam nadzieję,
że dobrze przedstawiłam obraz jej osoby. 

   AMELKA KL. 5B

MOJA MAMA
  Moja mama ma na imię Joanna. Bardzo lubi opiekować się dziećmi, spędzać z nimi czas, dlatego też
pracuje jako niania w domu. Jest bardzo wesoła. Ubiera się w rzeczy bardzo kolorowe lub we wzorki.
  Uwielbia tańczyć, śpiewać, robić prace plastyczne, bawić się. Najwięcej przyjemności sprawia jej
gotowanie. Często przyrządza posiłki także ze mną. Jej ulubionymi kolorami są różowy i niebieski, co
widać najczęściej po jej ubiorze czy dodatkach typu : kolczyki, bransoletki. Kiedy patrzą na nią inni,
obcy ludzie, widzą w niej radość i energię, dlatego też nie boją się do niej podejść i spytać, np. o drogę.
Niestety moja mama ma jedną wielką wadę - straszliwie boi się prawie wszystkiego. Takich rzeczy jak
na przykład : jazda na rolkach, rowerze, wrotkach, łyżwach, nartach, deskorolce. Odczuwa także
strach przed  pływaniem, zjeżdżaniem na zjeżdżalniach itp. Ma blond włosy i okulary. Jej
charakterystyczną rzeczą jest bardzo ochrypnięty głos. Odznacza się wielką pracowitością. Opiekuje
się obecnie dwójką, a czasami trójką dzieci. Wykonuje wszystkie prace w domu typu : sprzątanie,
malowanie ścian, składanie i wieszanie prania.
  Uważam, że jest  wspaniała, ale jak każdy, ma swoje wady. Cieszę się, że posiada dobre i rozsądnie
myśli. Nie skupia uwagi tylko i wyłącznie na tym, abym miała jak najlepsze oceny. Nie podejmuje za
mnie wszystkich decyzji. Nie planuje mojej przyszłości. Chociaż często na siebie krzyczymy (w
szczególności ja) to i tak siebie kochamy.
                                                                                                                                         PAULINA KL. 6B
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MAMA I JA

   Co lubię robić z moja mamą?
   Bardzo kocham moją mamę, dlatego lubię z nią spędzać czas. Najwięcej
przyjemności sprawia mi wspólne  gotowanie. To czynność, która z nas w
jakiś sposób łączy. Nie mamy ulubionej potrawy do przyrządzania. Kochamy
gotować wszystko - od zwyczajnego rosołu po naprawdę niezwykłe desery.
Można powiedzieć, że przyrządzanie posiłków to w mojej rodzinie czynność,
która przechodzi w genach. Ja, moja mama, babcia, prababcia i tak dalej.
Wszystkie kochamy, czy kochałyśmy, gotować. Sprawia to nam ogromną
radość i przyjemność i co najważniejsze nie wychodzi nam to najgorzej. 
   Jestem bardzo szczęśliwa, że mam takie ciekawe zajęcie, dzięki któremu
mogę spędzać czas z moją mamą.

                                                                                        PAULINA  KL. 6B

OPIS MAMY 

    Moja mama ma na imię Inga. Jest średniego wzrostu, szczupła i posiada
niebieskie oczy. Podoba się mnie kolor włosów mojej mamy, choć są
farbowane.
   Mama lubi słuchać poezji śpiewnej, czytać książki. Relaksuje się pracując
w ogrodzie. Ciągle coś tam przesadza i dosadza. Często pomaga mi w
lekcjach i tłumaczy historię. Przy okazji dowiaduję się wiele o mojej rodzinie.
Mama często zwraca mi uwagę, jak mam się zachować, trochę mnie to
denerwuje.Wolałbym być bardziej samodzielny, zwłaszcza ze mam już
naście lat i czuję się prawie dorosły
   Wiem, że moja mama nie jest osobą idealną, ale bardzo, bardzo mnie
kocha. Nie zamieniłbym jej na inną.

Matias Florencio-Kiciński 6b

MAMA

Zawsze przy mnie była, 
Kiedy trzeba utuliła.

Piękno świata pokazała,
Na każdym kroku serce okazywała.

Czasem czoło zmarszczyła,
bo się o mnie martwiła.

Gdy tylko smutek w jej oczach zobaczyłam,
Zaraz swe zachowanie poprawiłam.

Moja mama musi być szczęśliwa,
Choć w życiu różnie bywa. ŻYCZENIA

Moja Mamo Kochana, 
Przejdź przez życie rozradowana.

Niech Cię omijają zmartwienia, 
Nie wydawaj żadnego westchnienia.

Niech wszyscy wokół Cię kochają,
Wiele szczęścia Ci dają.

W tym dniu wyjątkowym
Bądź na zdjęciu pamiątkowym
Jako osoba roześmiana,
Kwiatami, czekoladkami obdarowana! 
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