
Kochani! 

Dziś Wasze święto- Dzień Dziecka!!! Z tej okazji przyjmijcie ode mnie 

życzenia: 

Aby uśmiech zawsze gościł na Waszych twarzach, każdy dzień był wspaniałą 

przygodą i niósł za sobą wiele pozytywnych doświadczeń! Życzę Wam śmiechu 

w domu i lodów w niedzielę i przyjaciół wspaniałych i prezentów wiele! 

 

A jako prezent przyjmijcie ode mnie te krótkie wierszyki o Was, które sama 

wymyśliłam: 

Adam: Chce być kiedyś koszykarzem. Dąży do spełnienia marzeń. Ćwiczy 

rzuty, zbiórki, bloki i przechwyty, i wyskoki. „Koszem” się interesuje, w NBA 

wnet wyląduje!  

Magda: Nasza Madzia z tego słynie, że z jej ust muzyka płynie. Gdy zabrzmi 

jej aria operowa,  Pavarotti niech się schowa! 



 Dorota: Przypomina anioła, ale jej udręką jest szkoła! Pomysłów na życie jej 

nie brakuje. Z Dorotą czasu się nie zmarnuje! 

Mateusz: Marzy by zostać streamerem, często jeździ rowerem. Komputer jak 

własną kieszeń zna, nie straszna mu żadna gra. Zawsze jest pomocny, więc i z 

matmy mocny! 

Zuzia H.: W szkole bardzo jest poważna,  bo szkoła to sprawa ważna. Czasami 

robi śmieszne minki i wtedy śmieją się wszystkie dziewczynki! 

Karolina: Karolina to super dziewczyna! To istota jest przemiła, taka się już 

urodziła. Jest też bardzo pomysłowa  i swe myśli w książkach chowa! 

Paulina: Każdy szczegół dopracuje, w sporcie nigdy nie próżnuje. W głowie 

Pauli tkwi marzenie, aby kiedyś na arenie ku radości mamy, brata zdobyć medal 

mistrzostw świata! 

Ala: Ala lubi wszystkie zwierzęta, pieski, króliki, kanarki, kocięta. Lubi też 

czytać baśnie, gdy może, to czyta właśnie! 

Błażej: Sprawność, refleks, orientacja, walka, gra, rywalizacja. Błażej to 

sportowa dusza, więc się bardzo dużo rusza! 

Miłosz: Nasz Miłoszek piłkę kopie, nigdy nie jest na urlopie. Dzielnie ćwiczy 

Miłosz boski, będzie z niego Lewandowski! 

Laura: Laura wszystkim w lekcjach pomaga, nic w zamian od nich się nie 

domaga. To mądrości jest skarbnica, jak to robi? Tajemnica! 

Zosia: Ma taka dużo werwy, że śmieje się bez przerwy! Sport uwielbia, 

przyznam szczerze, często jeździ na rowerze! 

Michał: Chodzi co dzień uśmiechnięty, kocha liczby i procenty. On uwielbia 

wciąż rachować- mnożyć , dzielić, potęgować! 

Nina: Na tik- toku Ninka siedzi, wszystkie znane gwiazdy śledzi. Śpiewem 

robi wrażenie niesamowite, może kiedyś nagra płytę?  

Zuzia R.: Lubi książki przygodowe, historyczne, naukowe. Sama pisze 

poematy, dumą  mamy jest i taty. 



Natasza: Piecze Nataszka babeczki, muffinki, dla chłopczyka i dziewczynki. Z 

mamą w kuchni praca wre, każdy jej babeczkę chce. Cytrynową, marchewkową, 

bardzo smaczną no i zdrową! 

Patrycja: Patrysia ma serce dużego misia. W głowie jej siedzi koreańska 

muzyka, choć nie zna koreańskiego języka! 

Emilka: Emilka to fajna jest dziewczynka, co na punkcie gotowania ma 

świrka! Gorącą czekoladę serwuje i na insta obserwuje! 

Kacper:  Skarbnik nasz klasowy, do trudnych zadań gotowy. Wszystko 

szybko policzy, każdy egzamin zliczy! 

Weronika: Wercia artystyczna dusza, wszystkich wrażliwością wzrusza. Robi 

kartki i szpagaty, mówi, że to geny taty! 

 

To moja kochana piąta klasa, jakich mało w dzisiejszych czasach!! 

Love!!!! Wasza pani! 

PS   Mam nadzieję, że nikt się nie obraził… 

 


