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Uczniowie 137 SP w Łodzi piszą wiersze:

Małe, wielkie radości

Na wielkie szczęście od dawna w życiu czekasz,
A co, jeśli się ̨ go nigdy nie doczekasz…?
Ciesz się z drobiazgów, które cię otaczają

Ze zwykłych rzeczy, co się co dzień zdarzają.
Jak promyk słońca, który wpadł dziś do pokoju,

Okamgnienie, co daje minutę spokoju,
Bocian, który na wiosnę ̨ do gniazda powrócił,
Skowronek, co nad ranem swą arię zanucił.
Ciesz się jak dzieci, które biegają po łące,

Jak dziewczynka wesoła, co jest cała w mące,
Jak chłopiec, który strzelił pierwszą w meczu bramkę,

Jak małe dziecko, co dostało nową lalkę.
Duże szczęście czasami odwraca się po to,

by docenić, że małe radości są wokół.
Dzisiaj wiele pragniemy, by jutro się zbudzić,

By marzyć od nowa, poprzednim snem się znudzić.
Na wielkie szczęście czasem trzeba poczekać,

Po to, by wokół małe radości doceniać.
Dziś bierz, co ci życie cudownego daje.

Jutro weź jeszcze więcej, nie krępuj się wcale.
Naucz się dziś cieszyć z malutkich radości,
Może ktoś ́ w przyszłości ci ich pozazdrości.
Nimi więc zaspokajaj codzienne pragnienia,

A potem je na wielkie euforie zamieniaj.
Natalia Lipińska kl 6c
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wycieczka

Dzień Dziecka spędziliśmy na Łódzkim
Uroczysku.

Uroczysko Lublinek to dziki staw
pomiędzy osiedlami Retkinia, Smulsko a

lasem i lotniskiem w Łodzi.
Dookoła jeziorka drewniane ławki i stoliki,

trawa, piaszczysta plaża. Doskonałe
miejsce na piknik, grilla, rower, spacer

itp.

Na zdjęciach klasy ósme.
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8 czerwca 2021 13 klas z naszej szkoły było na
wycieczce w Energylandii.Niektórzy jeździli na
hyperionie, czyli pokonali strach na Mega Roller
Coasterze, czyli

ponad 80-metrowy spadek,
prędkość: 142 km/h,
maksymalna szybkość przy zakrętach i pikowaniu
w dół,
gigantyczna prędkość przy wyjazdach na
wzniesienia, efekt nieważkości,
fascynujące dodatnie i ujemne przeciążenia,

..
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