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Mikołaj Bryl kl. VI b

„ Ziemia i szkoła”
Piękna Ziemia to raj, więc kochajmy jątak jak maj.
Przyrodnicy się starają i Ziemi ile mają sił pomagają.
Sadzą drzewka, sieją kwiaty by się zmieniły osiedla i
rabaty.
Wszystko to dla naszej Ziemi!!!
Może się jej twarz rozpromieni!!!!
(Choćby w okolicy 22 kwietnia)
Każde dziecko ten dzień uświetnia.

***
Z okazji Dnia Ziemi świat się zazieleni.
Dzieci z pierwszej klasy będą podziwiać lasy
zasadzą drzewka, aby świat miał dużo tlenka
Ja zasieję kwiatki, bratki i nie będę deptać trawki.
Dziś już jest zielona Ziemia
więc nie mamy takiego marzenia.
Marta Banachowska kl. IV a

Mateusz Walczak kl. IV a

„Ziemia”
Być może nie wiecie,
że gdzieś we Wszechświecie
Zawsze znajdziecie ludzi na planecie
Nasza Ziemia – planeta kochana
Otulona zielenią, w rosie skąpana
jest piękna od rana.
Należy dbać o nią,
aby była tak piękna, czysta i zadbana
Jeszcze przez tysiąc lat
przez wszystkich kochana.

***
Nadchodzi Święto Ziemi!!!
Z tej okazji robimy coś dla Ziemi.
Niektórzy sadzą pojedyncze drzewa inni nawet całe lasy
Rozmawiają z pracownikami rezerwatu przyrody,
Dowiadują się o oczyszczaniu wody,
Wyjeżdżają do zakładu utylizacji odpadów śmieci
By dowiedzieć się co mają robić dzieci
By na Ziemi było czysto wkoło
By naszej Matce Ziemi było wesoło
Podejmują różne zobowiązania dla jej ratowania.
Martyna Trzosek kl. IV a

***
***
W Święto Ziemi nasza szkoła się zieleni,
Bo nosimy zielone ubrania dla jej umiłowania.
Całe miasto się zieleni
Bo ludzie się śmieją i trawę sieją.
Angelika Malczak kl. IV a

Wszystko wokół nas się zmienia, także planeta Ziemia!
Ludzie nie zdają sobie sprawy, jak bardzo ją niszczą.
A jeśli człowiek nic w swoim życiu nie poprawi?
Wszyscy kiedyś będziemy tego żałowali!!!
Coraz mniej ptasich nut słychać wiosną
Coraz mniej ptasich gniazd w zagajnikach.
Gdzie był las, szumiał las – domy rosną!!!
Jak ocalić piosenkę słowika?
Przemysław Piotrowski kl. VI b

„Ziemia”
Ziemia - na świecie jedyna
Tak wiele przed nami skrywa
Ona dała nam dom,
jedzenie, wodę
A my? Co jej daliśmy?
Zanieczyszczenia! Fabryki!
To tylko ludzkie wybryki,
Które niszczą naszą planetę.
Ziemia na świecie jedyna
Czym tak zawiniła?
Co złego nam zrobiła?
Marzena Śniegowska kl. VI b

***
Góry śmieci rosną w lasach.
W jakich my mieszkamy czasach?
Wielkie fabryki z kominów dymy wypuszczają
I naszą planetę zanieczyszczają.
Każdy człowiek stary, młody
Nie oszczędza w domu wody.
Ziemia to nasz dom zabijany przez efekt cieplarniany.
Chrońmy ją, bo przecież wszyscy
ją kochamy!!!
Jeśli o nią nie zadbamy
Ona umrze
I gdzie wtedy zamieszkamy!!??
Michał Kruszczyński kl. VI b

„Dzień Ziemi”

Jest taki dzień – trochę
zwykły, trochę
niezwykły!
Wszystko wkoło się
zieleni!
Każdy patrzy
zauroczony!
Jakby wcześniej był zauroczony.
Idzie wiosna, tryska odcieniami zieleni
TO ŚWIĘTO ZIEMI!!!
Bartosz Bańka kl. VI b

***
Ziemia codziennie się zmienia
- wzbogacona o zanieczyszczenia
Ziemia ma również marzenia
Jej marzenie to
- nie śmiecenie!!!

***
Nasza Ziemia jest radosna
Bo dziś przyszła piękna wiosna.
Cudowne rośliny kwitną
I myślą, że nigdy nie znikną.
Hanna Cugier kl. VI b

„Dzień Ziemi”
Dziś jest Dzień Ziemi – nie wszystko jednak się zmieni.
Zadbać o nią musimy, bo się w przyszłości zasmucimy.
Pierwszy warunek – by zawsze dbać o jej szacunek
Drugi to taki – by segregować śmieciaki.
Też są powody – by oszczędzać zapasy wody
Należy też dbać by filtry zakładały huty
Trzeba walczyć ile sił o cuda natury,
by się nas nie wstydziły nasze córy.

Patryk Pankowski kl. VI b
Magdalena Kruk kl. VI b

„Śpiewająca Ziemia”
***
Nasza kochana Ziemia
Nasz wspólny dom
Na niej żyjemy
Na niej mieszkamy
Tylko od czasu do czasu jej nie sprzątamy
A kiedy ona zaśpiewa swój ostatni akord
Za późno będzie na końcowy raport.

Jak co roku przyszła wiosna
Pora ciepła i radosna
A więc koleżanki i koledzy
Ja wam zaraz powiem prawdę.
Kto nie myśli o zwierzętach
Kto jest na kwiaty cięty
Kto środowisko truje?
Gorzko tego pożałuje!

Dawid Kędzierski kl. VI b

Maciej Budziński kl. VI b

***
„DO ZIEMI”
W Kruszwicy, w naszej szkole
wszystko się zieleni - z okazji Święta Ziemi
Dzieci sadzą drzewka przed szkołą,
aby było wszystkim wesoło
W szczególności Matce Ziemi.
NIECH SIĘ DZISIAJ JEJ TWARZ ROZPROMIENI.
Małgorzata Kubiak kl. IV a

Gdy się uśmiechasz - to
słychać ptaków śpiew
Gdy się złościsz - to za oknem słychać deszcz
Gdy się smucisz – to dzień do nocy podobny jest
Lecz musi być i słońce i śmiech i smutek i deszcz.
Bartosz Gralak kl. VI b

***
Ziemio nasza kochana,
Ziemio nasza wspaniała
Życzę Ci żebyś na zawsze z nami została
Choć zły człowiek Cię ciągle niszczy
Proszę, nie pozwól
doprowadzić się do zgliszczy!

„Człowiek”
Nasza ziemia przed wieloma laty
Wyglądała jak kraj bogaty
Była piękna, jakby ciągle uśmiechnięta
Zwierzęta i rośliny w wielkiej zgodzie żyły.
Lecz na Ziemię zstąpił człowiek
I zubożył ten porządek.

Oskar Trzosek kl. IV b
Beata Pindel kl. IV b

***
Ziemio, chcemy Cię przeprosić
I prosić, byś nas chciała na sobie nosić.
W zamian obiecujemy:
Dbać o Ciebie będziemy!
Kamil Milewski kl. VI b

***
Ojczysta planeta – wciąż o nią dbamy!
Lecz czasem ją niestety zaśmiecamy.
Tu papierek, tam opakowanie całe
Planeta w śmieciach zostanie !!!
Jakub Piątek kl. IV b

„Kochasz Ziemię?”
Nasza Ziemia taka piękna
Jakby ciągle uśmiechnięta.
Ona naszą matką jest
Ja ją kocham!!! A ty też?
Beata Pindel kl. IV b

„Ziemia”
„Piękno przyrody”
Ziemia przygotowała dla nas mieszkanie
Lecz my nie zwracamy uwagi na nie
Nie zwracamy uwagi na brzęczące bąki
i czerwono-czarne biedronki.
Nie patrzymy na zielone , przycięte murawy
I na piękno wolno rosnącej trawy.
Beata Pindel kl. IV b

***
O naszą Ziemię dbamy:
kwiatki podlewamy,
śmieci segregujemy.
Bo to jest nasza Ziemia i wszystko jest do spełnienia.
Kacper Skoczek kl. IV a

Ziemio nasza kochana, w dzień słońcem ogrzewana.
Nocą księżycem złocona, na kontynenty podzielona.
Tyś życiodajna planeta, malowana barwna paleta.
Dajesz nam złote ziarna i czarny węgiel w kopalniach.
Ciebie rolnik sieje, orze – bo bez Ciebie żyć nie może.
Odwzajemniasz się plonami i pięknymi pejzażami.
Obdarzyłaś nas górami, dolinami, wyżynami.
Ludzi też porozróżniałaś, kilka kolorów skóry im dałaś.
Pustynie obdarowałaś piaskiem, skułaś lodem Alaskę.
Dżunglę dałaś Afryce, białe niedźwiedzie Arktyce.
Lasy Masz pełne zwierzyny,
wszędzie słychać śpiew ptaszyny.
Pozwalasz wszystkim żyć wszędzie!!!
NIGDZIE LEPIEJ NAM NIE BĘDZIE!!!
Monika Łudzik kl. VI b

***
Ziemia nasza ukochana
Dom dla zwierząt i człowieka przygotowała.
Czyste powietrze i plony dawała
Gdy wysokich kominów nie widziała
Człowiek zapomniał, że wysokie drzewa
Do nieba nie urosły na rozkaz człowieka.
Ta dziura w niebie to ostrzeżenie – dla ciebie
By stanąć na skraju lasu, wsłuchać się w upływ czasu.
Odnaleźć polanę zieloną smogiem nie skażoną.
I choć człowiek rozumny czasu cofnąć nie może
To może zaprzestać myśleć o technologicznej wygodzie.

Droga Ziemio!!!
Jesteś tak piękna jak rozkwitające pąki
i jabłuszka, te z jabłonki
Twe lasy niech nadal będą schronieniem
dla zwierząt i ptaków.
Słoneczkiem bądź codziennie opromieniona.
Niech twe potoki, jeziora i rzeki służą nam.
Życzę ci tego każdego dnia.
Katarzyna Polińska kl. IV b

„Święto Ziemi w naszej szkole”

Klaudia Syryczyńska kl. IV b

Drogi chłopcze i dziewczynko dbaj o swoje środowisko
Każdy złom, papier, szkło wrzucaj do pojemników.
Pamiętaj dbając o środowisko dbasz o Ziemię.

Przyrzekamy dziś wszyscy
i z wielką powagą
Iż o matkę, naszą Ziemię
dbać będziemy z uwagą.
Zadbamy o czystość
w każdym naszym domu
W ogrodzie i w sadzie,
nie mówiąc nikomu
Bo czyny się liczą a nie puste słowa
Ekologia – córka Ziemi pomóc nam gotowa.

Paulina Wiśniewska kl. IV a
Jakub Wiśniewski kl. IV a

***

***

Kiedy ranne słońce wstaje
Kiedy wszystko budzi się
Wtem i uśmiech Ziemi wstaje
Ze swych dzieci cieszy się

Szanuj zieleń, szanuj zieleń
Bo to ma ogromny wpływ na naszą Ziemię!
Zbieraj puszki, papier, szkło
To przyniesie Ziemi piękno.
W każdym mieście, w każdej wsi
Każde dziecko dobrze wie, że na Ziemi sprząta się.

Maja Orzeł kl. IV b

Iwona Rymarkiewicz kl. IV b

***
Kiedy widzę piękne
morze
I rozświetla słońce mnie
Wtedy myślę jak ta
Ziemia
Wciąż rozpieszcza
mnie.
Maja Orzeł kl. IV b

***
W Dzień Ziemi cała Polska się zieleni.
Dzieci drzewa koło szkoły posadziły,
Będą o nie dbały i konewką podlewały.
Anna Dembowska kl. IV a

