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Patrycja Pyra - Moja szkoła
Moja szkoła jest jak wiosna.
Zawsze piękna, kolorowa, radosna.
Codziennie do niej się uczyć przychodzę.
A idzie mi to jak kulawej nodze.
Oczywiście żartuję,
Bo same szóstki w dzienniczku kolekcjonuję.
W mojej szkole wielu przyjaciół mam,
Na lekcjach pracujemy, a w świetlicy w bierki z nimi gram.
Do biblioteki się wyciszyć przychodzę,
Czytając piękne książki puszczam wyobraźni wodze.
Lepsze to jest niż kino,
Bo pozwala wszystkimi zmysłami odpłynąć.
Na stołówce pyszne obiady ze smakiem jem,
potem brzuszek z głodu nie boli mnie.
A jak ukończę szkołę całą,
W życiu lepiej mi się będzie układało.
Bo na studiach ortografię będę znała,
I świat dorosłych z zapałem podbijała!
Może będę aktorką, może nauczycielką.
Dowiedzieć się tego mam ochotę wielką!
Będę pamiętać mury mojej szkoły miłe,
Które dają mi codziennie do zgłębiania nauki siłę.

Kacper Bednarczyk - Szkoło, szkoło, jak się masz?
Nasza szkoła jest wspaniała,
biegną dzieci tu od rana,
żeby w trudzie wiedzę zdobyć
i nauczyć się jak żyć.
Choć to nie jest prosta sprawa
tyle godzin co dzień kuć!
Tu kolegów fajnych mam,
często z nimi w piłkę gram.
Pisać się już nauczyłem,
Czytać, liczyć, śpiewać też.
Bardzo lubię naszą szkołę
bo w niej zawsze fajnie jest!

Zuzanna Dudek – Nasza szkoła
Jest w Warszawie taka szkoła,
Która radośnie dzieci woła.
Od rana dzwonek w niej rozbrzmiewa,
Biegną już Ola, Adaś i Ewa.
Jest jak nasz drugi dom.
Daje nam wolność i wiedzy tom.
Patronką naszej szkoły jest pani Sendlerowa,
Która pomagać ludziom zawsze była gotowa.
Ratowała w czasie wojny małe dzieci,
Za to ją szanują na całym świecie.
Wszyscy się w szkole bardzo staramy
Być godnymi imienia, które mamy.

Klasa 3a – wiersz napisany przez uczniów kl.3a
Szkoła 236 wiele oddziałów ma,
Ale najwspanialsza jest niewątpliwie 3a.
Najliczniejsza w szkole, najsławniejsza w świecie,
Drugiej takiej w całej Polsce nie znajdziecie.
Energia nas rozpiera od rana,
A pani wychowawczyni czuwa nad nami jak mama.
Mamy sporo ananasów, parę gaduł i mądrali.
Tyle różnych osobowości, a jesteśmy jeszcze mali!
Na lekcjach odkrywamy tajemnice świata.
Ta wiedza będzie z nami przez długie lata.
Chociaż czasami wychodzą z nas lenie
Wytrwale ćwiczymy dodawanie, mnożenie, dzielenie.
Rysujemy, malujemy, wycinamy,
Na zajęciach plastycznych wielką frajdę mamy.
Uwielbiamy śpiewać, tańczyć i grać.
Oj, my nie potrafimy w miejscu stać!
Na przerwach rozpiera nas energia i biegamy,
Chociaż czasami z tą aktywnością przesadzamy!
Po lekcjach do domu z nadzieją wracamy,
Że jutro znowu się wszyscy spotkamy.

Emilia Rączka – Miła szkoła
W naszej miłej szkole fajnie bawię się.
Na przerwach z przyjaciółmi szaleję,
A na lekcjach pilnie uczę się.
Nasza pani atrakcji robi moc,
Lepimy z plasteliny i rysujemy koc.
Dodajemy, odejmujemy i mnożymy też,
W naszej szkole zawsze super jest!
W świetlicy szkolnej miło się bawimy.
Na boisku w piłkę gramy, na wycieczki chodzimy.
Szkoła codziennie zaskakuje mnie.
Tutaj nikt nigdy nie nudzi się!

