RODZINNY KONKURS POETYCKI

Z przyjemnością informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs

"To moja szkoła".
Jury wyłoniło następujących zwycięzców:
I miejsce – Jan Szpalerski kl. Ve
II miejsce – Natalia Mroczkowska IIId
III miejsce – Julia Borowy IVb

Jednocześnie informujemy, że z powodu małej ilości zgłoszeń zostały
wprowadzone zmiany w kategorii oceniania i nagradzania.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy uczniom oraz ich Rodzicom za udział w
konkursie. Po odbiór nagród i dyplomów oraz upominków za udział ,
zapraszamy do świetlicy szkolnej.

Organizatorzy
Angelika Iskra,
Natalia Kwiatkowska

Poniżej prezentujemy twórczość laureatów konkursu.

I miejsce
"Wiersz o mojej szkole"
Kiedy rano wcześnie wstaję,
zaraz myślę; Co dziś zdaję?
Polski, matma, czy historia?
Czy zadania, czy teoria?
Wcale mnie to nie stresuje.
Rzadko nawet są tu tróje.
Panie uczą nas rzetelnie.
My staramy się piekielnie.

Liczne akcje tutaj mamy,
np. zbieramy czekoladę i kasztany.
Wszystko zgodnie tu robimy
dla dobra słabszych, rodziny,
oraz zwierząt w czasie zimy.
W szkole im. Heleny Raszki
dokarmiamy także ptaszki.
Teren mamy piękny wkoło.
Mnóstwo zwierząt, istne zoo:
lisy, sarny, dziki, sowy,
mimo, że są tu budowy.
I osiedla nowe wszędzie.
Znowu uczniów nam przybędzie.
Szkoła wielka i przestronna.
Wszędzie duże piękne okna.
W środku ciepło i wygodnie,
kolorowo, jasno, modnie.
W holu palma wszystkich wita.
Atmosfera nią spowita

sprawia, że jest rześko wszędzie.
Dzięki temu zdrowiej będzie.
WF mamy wyczynowy.
Kilka boisk, sprzęt sportowy,
a Panowie "wuefiści"
to są profesjonaliści.
Dają wycisk popisowy,
w każdym budzą duch sportowy.
Wszystko to co tutaj mamy
Dyrektorkom zawdzięczamy.
Panie są naprawdę sprytne,
żeby nie rzec, że wybitne.
Może basen wyczarują,
no i matmę propagują.
Dzięki temu będzie łatwiej
zostać kimś kto później sprawi,
że "Siódemkę" się rozsławi.
Jan Szpalerski kl. Ve

II miejsce
" Moja siódemka"
Jest taka szkoła w pewnym dużym mieście,
Co się zwie Szczecin – opowiem o tym wreszcie.
Siódemką zwana jest ta szkoła,
"Kochamy Naszą Siódemkę" – większość dzieci tak woła.
Poetka szczecińska patronką szkoły jest,
która wrażliwością i poezją zaraziła mnie.
Heleny Raszki twórczość mnie oczarowała
I natchnienie do pisania wierszy dała.

Dlatego rymem zachęcić wszystkie dzieci chcę
Do chodzenia do Siódemki mej.
W szkole tej bardzo dużo dzieci jest.
Ale niech to nie zniechęca Cię.
Atmosfera radosna i rodzinna panuje codziennie,
Nawet wtedy, gdy ktoś nie w humorze przez chwilę będzie.
Marzeniem moim jest by Siódemka trwała jak najdłużej
Do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej.

Natalia Mroczkowska kl. IIId

III miejsce
" Wesoła szkoła"
Tuż za rogiem, pod wierzbą płaczącą budowali szkołę zachwycającą.
SP 7 zwać się miała i po roku nareszcie powstała.
Piękna, kolorowa i wesoła, dużo dzieci dookoła.
Nowe przyjaźnie, cytrusowe kolory,
to mnie zachęciło do tej szkoły.
Dobrze, że nie nosimy mundurków codziennie
bo czułabym się płomiennie.
Patronką jest Helena Raszka,
była cudowna, ale teraz jest w niebie,
zamieniona w szczęśliwego duszka.

Mili są nauczyciele, dogadują się
a jest ich tak wiele!
Kocham moją szkołę za miłą atmosferę,
gdy ktoś nabroi szkoła ma ukrytą kamerę.
Dzięki szkole wiem już wszystko,
nawet kim zostanę w przyszłości,
będę artystką!
Julia Borowy kl. IVb

