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Nadeszła
wiosna
Wiosna przyszła 
po cichutku 
i zakwitły 
pierwsze kwiaty 
w ogródku.
Białe, żółte
i czerwone.  
Potem poszła 
do sadu 
i z krzewami 
gadu-gadu.
Coś im mówiła,
coś im szeptała...
Bardzo długo 

z nimi rozmawiała.  
By się obudziły 
i pierwsze pąki
puściły.
Później poszła 
do lasu 
i narobiła hałasu, by
drzewa 
już nie spały 
i listki
wypuszczały.(Dominik
Wójcik, kl. 4)

W górach, dolinach, nad morzem
i jeziorem, wszyscy chcą, żeby
trwała. Chcą czuć ją we dnie       
 i wieczorem.              (Kamil Rz.)

      Jest taka pora, wśród czterech najpiękniejsza. 
  Przyroda budzi się do życia  i twarz staje się weselsza.  
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Było to około pięć lat temu. Biegaliśmy w sadzie z
kuzynem. Nagle potknąłem się i w tym momencie
pszczoła użądliła mnie w mięsień piszczelowy tylny.
Wtedy dziwnie mi się zakręciło w głowie i zemdlałem.
Rodzice zawieźli mnie do szpitala, ale ja, gdy się
obudziłem, znalazłem się w dziwnym miejscu. Wtedy
jeszcze nie wiedziałem, jakie niebezpieczeństwo mi
grozi. Obudziłem się w gnieździe pszczół! Musiałem
się schować w pomieszczeniu, gdzie się wykluwają
jajka, niestety, zauważono mnie i musiałem uciekać.
Niedługo biegłem, ponieważ pszczoły szybko mnie
złapały. Chciały mnie zjeść, ale po tym, jak mnie
ukąsiła pszczoła, dostałem moc rozmawiania z nimi.
Użyłem swojego daru argumentowania i przekonałem
je, aby mnie wypuściły. Wtedy to zgubiłem się na
własnym podwórku. Nie rozpoznawałem żadnych
przedmiotów, zakątków...

Po chwili zobaczyłem mojego ukochanego psa, który
chciał się mną bawić i gonił mnie. jakie to szczęście,
że mnie poznał i dał sygnał mojemu bratu. Ten zaraz
wsadził mnie do samochodu i pojechał ze mną do
lekarza, nie wiedząc co mi się przydarzyło, co mi
dolega. W tym momencie naprawdę się
przestraszyłem, że do końca życia będę mały jak
pszczoła. Nagle obudziłem się i wtedy okazało się, że
to był sen. W szpitalu okazało się, że podczas zabawy
uderzyłem się w głowę o wielką gałąź, którą mój pies
wytargał z małego lasku obok rzeczki. Na szczęście
wszystko skończyło się dobrze, a ja do tej pory mam
w pamięci tamten dzień.

Wiosenny spacer
                        Aleksandra Kuczaj, kl. 4

              Pewnego słonecznego wiosennego dnia
wybraliśmy się z rodziną na spacer. Na niebie pięknie
świeciło słońce, a na drzewach zaczęły pojawiać się
pierwsze zielone listki. Trawa ładnie się zieleniła, a z
niej wychylały swoje główki białe stokrotki. Doszliśmy
nad jezioro i zobaczyłam jak przyroda budzi się do
życia. Po wodzie pływały dzikie kaczki, a na brzegu
jeziora było dużo żółtych kaczeńców. Wśród nich
spacerował bociek. Ptaszki radośnie śpiewały i
budowały sobie gniazda na drzewach. Krajobraz
wyglądał jak zaczarowana kraina. 
                  Bardzo lubię wiosnę. Jest ciepło, słońce
mocno świeci, a nam chce się żyć! Wiosna jest piękna
i kolorowa. 

     Wiosenna przygoda
                           Michał Potępa, kl. 5
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Kwiecień

Wiosna

               Wiosna 
         w przysłowiach
                                              Dominik Wójcik, kl. 4

Kwiecień plecień bo przeplata trochę
zimy trochę lata. 
Kiedy w kwietniu słonko grzeje w tedy
chłop nie zubożeje. 
Ciepły kwiecień, mokry maj, będzie żytko
jako gaj. 
Pogody kwietniowe - słoty majowe. 
Deszcze częste w kwietniu wróżą, że
owoców będzie dużo. 
Gdy w kwietniu nie padało, to owoców
będzie mało. 
Kwiecień co deszczem rosi wiele owoców
przynosi. 
Na Świętego Wojciecha rośnie rolnikom
pociecha. 
Deszcz w święty Marek, to ziemia w lecie
jak skwarek. 

                Wczoraj zima..... dzisiaj wiosna
                                                                                              Aleksandra Osysko, kl. 4

Ależ ten czas płynie
jak rzeka...
wczoraj była zima 
teraz wiosna 
wczoraj lepiliśmy bałwana
dzisiaj wiosenne spacerki od rana

szkoda czasu na komputer  
z siostrami zbieramy kwiatki piękne
kolorowe 
narcyzy i bratki 

wiewiórki do nas machają 
one orzechy kochają 

idziemy nad rzeczkę 
a tam bazie się śmieją
kaczeńce niczym dywan
na brzegu się ścielą

Filip A.

Filip A.
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Wiosna

Kwiecień

Wiosenna twórczość plastyczna 
naszych Koleżanek i Kolegów

Wiosna

Kiedy śniegi już stopniały,
gdy bociany przyleciały, 
gdy na drzewach kwitną pąki, 
a na łąkach zieleń łąki, 
gdy szypułki puszcza sosna 
wtedy się zaczyna wiosna.
Wszędzie widać ślady wiosny,
każdy człowiek jest radosny 
i zwierzęta, i przyroda, 
bo na wiosnę taka moda.

Wiosna idzie! Wiosna, Wiosna, kwietna i radosna!
Wiosna idzie, cieszy się cały świat,
wkrótce zakwitnie mały i duży kwiat.
Zobaczymy, co to będzie... - mówią zwierzęta. 
Nie ma, nie ma jeszcze jej. Ale, ale smutno jest. 
Zobaczymy, co to będzie... - mówią zwierzęta.
Cieszą się! Cieszą się! Przyszła już wiosna. 
Super jest! Super jest! I to jest fantastyczna nowina!
Ja się cieszę, Ty się cieszysz, cieszy się każdy z nas!
Wiosno miła, Wiosno droga! Witamy Cię w naszych progach!

                                Ślady wiosny
                                                                                                                         Laura Ozga, kl. 4

                        Idzie wiosna!
                                                                            
                                                                                                            Angelika Rzepka, kl. 5

DW

DW

Ola K.
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1 maja - Święto Pracy

 
2 maja - Święto Flagi

Majowe święta się zbliżają
 i flagą powiewają. 
A Orzeł patrzył dumnie, 
jak to wygląda cudownie. 
Flaga nasza narodowa 
z godłem zawsze Polskę
reprezentować gotowa. 
A my się z tego cieszymy 
i świętować śpieszymy.
                   
                  Dominik Wójcik, kl. 4

Flagi

Geneza święta jest przede wszystkim związana z walką o ośmiogodzinny
dzień pracy. O godziwe warunki pracy i płacy walczyły na ulicach
Chicago tysiące pracowników - wśród nich także emigranci z Polski.
Protest został krwawo stłumiony przez policję; od kul zginęło wielu
demonstrantów. Po II wojnie światowej, w okresie PRL-u, w Polsce tego
dnia odbywały się pochody, wiece i zgromadzenia, w których udział
często był obowiązkowy. Tak uroczyste obchody praktycznie zanikły po
upadku PRL.
W Kościele rzymskokatolickim dzień 1 maja jest obchodzony jako święto
Józefa Robotnika, patrona ludzi pracujących. Obecnie w wielu krajach 1
maja jest po prostu dniem wolnym od pracy.

Konstytucja 3 Maja kształtowała ustrój Rzeczypospolitej zaledwie przez
kilkanaście miesięcy. Po jej upadku stała się niedoścignionym wzorem i
symbolem marzeń o niezawisłości państwa i wolności jego
obywateli. Uchwalona 3 maja 1791 r. Ustawa Rządowa była
ukoronowaniem panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jednak
już od początku XVIII w. w Polsce powstawały rozmaite idee głębokich
reform politycznych. Oświeceniowi pisarze polityczni, tacy jak Stanisław
Leszczyński i Stanisław Konarski, krytykowali w swoich dziełach ustrój
oparty na zasadzie liberum veto oraz proponowali nowe sposoby
sprawowania rządów w Rzeczpospolitej.

3 maja - Święto Konstytucji

DW
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  Gratulacje dla naszej Koleżanki :)

Amarowicz F.
Kuczaj A.
Osysko A.
Ozga L. 
Rzepka K. 
Wójcik D.
Wójcik S.
Rzepka A.
Potępa M.

Red-
akcja

Wiosna, Wiosna nie lubi nudy... 
Wiosna ma skłonność na cudy. 
Cudne kwiaty wydaje, piękne lasy i gaje.
Błękitne niebo ma, gorące dni nam da.
Czasem też tęczę pokaże, 
Gdy deszcz i słońce w darze. 
Wiosna jest wesoła, trochę jest jak pszczoła 
Co pracuje wyśmienicie, wyłania się wolno i
skrycie.

Kocham wiosnę

Przyszła wiosna
                                                       Filip Amarowicz, kl. 4

Cieszymy się, że mimo zdalnego nauczania są wśród
nas osoby, którym chce się robić coś, co wykracza
poza obowiązki szkolne. Dzisiaj wyróżniamy Olę
Osysko z klasy IV, która stworzyła pierwszy utwór
sceniczny. Brawo Ola! Mamy nadzieję, że kiedyś
wyrośnie z Ciebie pisarka! A to znaleźliśmy na stronie
Wielkiej Ligi Czytelników: "Zapraszamy do
magicznego świata teatru  Dziś fragment
autorskiego dramatu Aleksandry Osysko ze Szkoły
Podstawowej w Brzozowej. Mamy nadzieję, że ta
historia skończyła się dobrze . Jesteśmy
przekonani, że nasi czytelnicy doskonale pamiętają
numery alarmowe! "

Wiosna nie lubi nudy
                                             Sławek Wójcik, kl. 4

Przyszła wiosna, lecz nieśmiało, bo jej wszystko przeszkadzało. 
                                           Słonko skryło się za chmury, jeszcze śnieżek sypnął z góry. 
Aż się w końcu rozgniewała, wszystko z wora wysypała. 
                                            Zaszumiały w lesie drzewa, przyszła wiosna z darem nieba. 
Nie ma tu nic do ukrycia, wszystko wzięło się do życia:
                                               z wiosną trawy, zboża, kwiaty, przybierają swoje szaty.

Sławek
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