Wiersze uczniów Szkoły Podstawowej w Nowinach napisane z okazji Dnia Matki 2020
WIERSZE DZIEŃ MATKI kl. 7c
Zosia Jastrząb klasa 7c
Mama, kochana mama
robi wszystko naraz,
gotuje obiad,
pierze nam ubrania,
rano robi śniadania,
mama cieplutka jest jak słońce,
kocham ją najmocniej,
a gdy w planszówki z nią gramy,
uśmiech od ucha do ucha mamy,
mama, kocham ją najmocniej.

Mateusz Hołda kl.7c
Mamo, chciałbym Ci przynieść latający dywan
i kaczkę, która znosi szczerozłote jajka,
żebyś żyła beztrosko - wesoła, szczęśliwa,
lecz takie dziwy można znaleźć tylko w bajkach.
I dlatego zmęczenie widząc na twej twarzy,
i ręce spracowane przy fabrycznych krosnach,
myślą w przyszłość wybiegam i zaczynam marzyć,
że zastąpię Cię w pracy, gdy tylko dorosnę.
Lecz dzisiaj za twe troski, trudy, poświęcenia,
za Twą miłość matczyną nigdy nie zachwianą
mogę tylko Twą szyję otoczyć ramieniem
i szepnąć ci do ucha: DZIĘKUJĘ CI , MAMO!

Wiktor Kasza kl. 7c
Moja mama to osoba,
Która zawsze tajemnicy dochowa.
Od samego rana chodzi uśmiechnięta,
Nawet gdy kogoś wielka złość opęta.
A gdy trudne chwile są bez zmazy,

Ona zawsze swą obecnością darzy.
Bardzo lubi też gotować,
Podczas gdy ja jej dania uwielbiam smakować.
Zawsze dodaje mi sił i odwagi,
Wspiera mnie i pokazuje właściwe drogi.
A więc z okazji Dnia Matki, chce Ci mamo podziękować,
Za to, że byłaś, jesteś i będziesz.
Niech Ci zdrowie i szczęście w każdym dniu dopisują,
A wszystkie Twoje marzenia szybko się realizują.

Weronika Moskal kl. 7c
Moja mama jest kochana,
Nigdy nie jest zatroskana.
Kiedy wtulę się w jej ramiona,
Jestem bardzo zadowolona.
Przez okno wygląda na leśne drzewa,
I do szczęścia więcej jej nie trzeba.
Moja mama jest taka piękna,
Jak lilia wodna ślicznie rozwinięta.

Maja Kij kl. 7c
Mamusiu moja kochana Ty zawsze przychodzisz do mnie z rana
w policzek całujesz i śmieszkujesz
Gdy Cię potrzebuje Ty mi za drzwiami wyskakujesz
szczerością doradzasz i dogadasz
Gdy mam problemy w szkole Ty zawsze z pomocą wlatujesz
i gdy widzę Cię radosną, to kwiatki wyrastają prosto
Twój uśmiech dla mnie to tęcza kolorowa i pachnąca,
a łzy to burza ponura i denerwująca.
Więc kończąc już to pochlebianie

życzę Ci Mamo zdrowia, spokojnego życia, choć to trudne z moim wykonaniem.
Zdarzają się chwile trudne, lecz nie nudne,
a więc dziękuję Ci, że jesteś!!
Kocham Cię

Wiktoria Nawrot kl.7c
Mamo zawdzięczać Ci mogę wiele i dziękować potrafiłabym codziennie za miłość ,troskę i Twoje
ciepło, uśmiech, poczucie humoru i zwyczajną szczerość.
Także dziękuję za poświęcony czas na to, bym od małego zrozumiała na czym polega świat i
wiedziała, co jest dobre a co złe a decyzje trudne czy nie nauczyła podejmować się.
Nauczyłaś mnie chodzić , mówić, tulić, kochać, wiec chciałabym Ci jeszcze dodać, że dzięki Tobie
jestem sobą , staram nie poddawać i kierować się Tobą, Twoimi słowami i czynami, aby w przyszłości
chwalić się Tobą przed moimi wnukami i dzieciakami.

Zuzia Palus kl. 7c
Zostajemy w domu,
nic nie robimy.
Jedynie mama jest zapracowana,
pomaga w lekcjach oraz gotuje obiady.
W ten jeden dzień pomóżmy mamie.
Gdy będzie jej smutno, pocieszmy ją.
Jeśli będzie szczęśliwa, cieszmy się razem z nią.
Róbmy to, co ona robiła dla nas przez całe życie.
Doceńmy to.
Pokażmy, jak bardzo nam na niej zależy,
jak ważna dla nas jest właśnie nasza mama.
Pamiętajmy, aby zachowywać się tak codziennie,
ale w tym wyjątkowym dniu zachowujmy się niezwykle.

Maciek Majka kl.7c
Za co kochamy nasze mamy?
Za co kochamy nasze mamy,
Zaraz wszystkim powiemy.
Pierwszy powód najważniejszy,
To dzięki nim na świecie jesteśmy.
Za to, że nas wychowały,
I wszystkiego nauczyły.
Za to, że zawsze były,
Nawet kiedy w nocy koszmary budziły.
Wtedy mocno przytulały,
I od razu się uspokajaliśmy.
Za to, że się tak martwiły,
Kiedy chorzy byliśmy.
Po lekarzach zawsze biegały,
Żebyśmy tylko zdrowie odzyskali.
Za to, że przy każdym problemie,
Liczyć na nie zawsze możemy.
Coś poradzą, coś doradzą,
Czasem trochę pokrzyczą.
Ale to dlatego,
Żebyśmy głupot nie narobili,
I mądrzejsi byli.
Takich powodów, za co kochamy,
Bardzo wiele mamy.
Mama zawsze wybaczy,
I kochać najbardziej będzie.
Dlatego mamom naszym kochanym,
Szczere życzenia tego dnia przesyłamy.
Sto lat w zdrowiu i uśmiechu,
Mało smutków i problemów.
Dzisiaj dzieci przytulają,
I z kwiatkami przybiegają.
Bardzo was kochamy,
I o tym dniu zawsze pamiętamy.

Sandra Pańczyk kl. 7c
Moja kochana mamo, zawsze jesteś przy mnie, gdy tylko Cię potrzebuję, zawsze pomagasz, gdy tylko
jest potrzeba, zawsze będę Cię kochać jak nikt inny. Chociaż się często kłócimy, to zawsze się godzimy
Za to, że jesteś przy moim boku
Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku
Za to, że dni tęczą mi malujesz,
Dziękuję Ci mamo że zawsze za mną stoisz.
Tego dnia niech będzie Ci jak najlepiej będzie, bo w końcu to twój Dzień dziś będzie.

Patryk Zaczyński kl.7c
Ten dzień jest najważniejszy na całym świecie,
więc mam dla Ciebie ciepłe serce,
życzę Ci 100 róż i miłych snów.
Kocham Cię najbardziej.

Kacper Gręda kl.7c
Z okazji Twojego dnia, Mamo,
życzę Ci, żebyś z uśmiechem wstawała rano.
Żebyś w dniu swojego święta była wesoła i uśmiechnięta.
Życzę Ci szczęścia i radości, nawet gdy dzień zepsuje się.
Chcę, żebyś to wiedziała, Mamo.
Mamo kocham cię.

Natasza Kasprzycka kl. 7c
Nie zapomnij
Mamo, dam Ci ten kwiat,
abyś nie zapomniała o tym co ważne,
o miłości, która rozkwitła tak pięknie jak on,
o wspomnieniach tak barwnych jak jego płatki,
Mamo, nie zapomnij, że wszyscy tak bardzo cię kochamy,
jak ty kochasz niezapominajki.

Paulina Krajewska kl.7c
Mamo, byłaś ze mną
od pierwszych chwil życia.
Opiekowałaś się mną,
patrzyłaś jak poznaję świat,
uczę się nowych rzeczy,
jak stawiam swój pierwszy krok,
mówię swoje pierwsze słowo.
Widziałaś jak się zmieniam i rosnę,
znosiłaś moje grymasy i złe dni.
Dziękuję, że nauczyłaś mnie jak się zachowywać,
cieszyć z małych rzeczy
i przede wszystkim kochać.
Po prostu cieszę się że jesteś.

Mateusz Wojsa kl. 7c

,,Moja Mamo"
Pod sercem nosiłaś wytrwale,
przez świat prowadzisz stale.
Jesteś jak łąka kwitnąca w maju,
przy Tobie mamo jest mi jak w raju...
I czułe słowa i mądre rady,
mogę porównać do czekolady.
Twój dotyk jak muśnięcie motyla
miłością wszystko wokół rozpyla.
Dziś Ci dziękuję Mamo Kochana,
za Twą troskę codziennie, od rana.
Gdy już ostatnia idziesz spać w nocy,
zmęczona trudami, ale pełna mocy.
Słowo dopisze na zakończenie-KOCHANA MAMO JESTEŚ
MARZENIEM.

Maciek Bątor kl.7c
Moja droga mamo
Chcę Ci dzisiaj złożyć najserdeczniejsze życzenia
Niech spełnią się Twoje najskrytsze pragnienia
Żebyś przez całe życie szła z uśmiechem
Nawet gdy coś nie pójdzie z tym sumieniem
Chcę, abyś ten dzień najlepiej przeżyła,
Nigdy o nim nie zapomniała i zawsze w nim była
Tobie życzę wszystkiego co najlepsze
I myślę, że życzenia spełnią się jeszcze
Ja ci mamo dziś w podzięce

Oskar Adamus kl.7c
Ja Ci, mamo, dziś w podzięce
za Twe trudy daję serce
i przepraszam za me psoty,
za wybryki i kłopoty.

Za twe czułe serce, za mądre nakazy
w dniu Twojego święta
dziękuję sto razy!
Niech każda godzina szczęściem Cię wypełnia.
Niech życie upływa wśród ciągłej radości
przy blasku promiennym - nadziei i miłości.
Niech ten radosny dzień
na zawsze Twe troski odsunie w cień.
Niech się śmieje do Ciebie świat
blaskiem szczęśliwych i długich lat.

Aleksandra Kotwica kl. 7c
Moja droga Mamo,
Chodź słów mi czasem brakuje,
chcę skrycie wyrazić, to co czuję.
Od dziecka mnie uczyłaś, co dobre i swojskie,
jak gdybym jeździła na obiady dworskie.
Pół serio, pół żartem mi opowiadałaś,
jak życie czasem potrafi połamać.
Teraz, kiedy stoję tuż przed twą sylwetką,
chcę powiedzieć, że widzę w tobie piękno,
siłę oraz skruchę,
a te bratki na stole, to tak na otuchę.

Bartek Kraj kl. 7c
Mama i ja dobrana para,
mama mnie kocha i jest mi oddana.
Gdy zawsze wstaję,
mama nade mną ustaje.
Serce Twoje odkąd żyję,
mocno bardzo przy mnie bije

Kuba Kasza kl.7c
W dzisiejszych czasach wszystkich interesuje tylko zdrowie,
ale Ty się nie martw, Mamo, ja Ci coś innego opowiem.
Wiem, że nie zawsze jestem idealnym synem,
i że zasmucam Cię tym, czy innym czynem.
Kocham Cię, jesteś najwspanialsza na świecie,
choć czasem wyłazi ze mnie brzydkie dziecię.

uwielbiam Twoje obiady,
przepraszam, że z zupą pomidorową nie daję rady,
Lubię też Twoje przekąski,
po nich czuję się jak Tomasz Głogowski.
Pewnie zawiodę Cię jeszcze nieraz,
ale gdy się pogodzimy, wszystko pójdzie w las.
Gdy Tatusia mojego na zawsze żegnałem,
rzewnymi łzami w Twoich ramionach płakałem.
Dziękuję, że jesteś, Mamo i w dniu Twojego święta
życzę Ci, byś była zawsze zdrowa, szczęsliwa i uśmiechnięta.

Emilka Jastrząb kl. 7c
Mama to najcenniejsza osoba w moim życiu.
Doradza, gdy mam problem,
a ja otaczam ją miłym słowem.
Nauczyła mnie wszystkiego,
ale nadal nie rozumiem Włoskiego.
Kocham ja szczerze i bardzo w nią wierzę.

Lena Giemza kl. 7c
Kocham Cię, mamo, za to, że jesteś.
Za to, że byłaś i za to, że będziesz.
Kocham Cię, mamo, z mej całej mocy!
Kocham Cię, mamo, rano i w nocy.

WIERSZE DZIEŃ MATKI KL. 7a

Magdalena Matysik kl. 7a
ZA CO KOCHAM MOJĄ MAMĘ

Za co kocham moją mamę?
Za jej serce wciąż oddane,
Za jej czułe przytulanie,
Oraz w czoło całowanie.
Za co kocham moją mamę?
Za jej zawsze pyszne danie,
Za jej troskę, za jej śpiew,
I że zawsze przy mnie jest.
Za co kocham moją mamę?
Że wyróżnia się jak diament.
Czasem krzyczy i strofuje,
Lecz najczęściej wysłuchuje:
Gdzie mnie boli, gdzie mnie kłuje,
Czego nie chcę, co żałuję
Jak coś zrobić albo nie,
Gdzie jest dobrze, a gdzie źle.
Za co kocham moją mamę?
Zawsze da mi dobrą radę
Za mówienie gorzkich prawd,
Naprawianie moich wad.

Oskar Głuch kl.7a
Za co kochamy nasze mamy?
Wszystko to tak trudno jest zliczyć.
Trudne pytanie dziś omawiamy?
Kilka podpowiedzi możemy użyczyć!
Kochamy za to, że robią nam pranie,
Kochamy za to, że tulą ochoczo,
Kochamy je za dobre śniadania,
I że do szkoły obudzą co rano.

Kochamy za to, że pomóc nam chcą.
Nawet, gdy uważamy, że lepiej wiemy!
To mamy zawsze dobrze wiedzą,
Co dobre dla nas jest, a co złe.
Za to, że zawsze będą przy nas.
Za to, że po prostu są!
Więc za to kochamy nasze mamy,
I one też bardzo kochają nas!

WIERSZ NA DZIEŃ MAMY
Ania Zwierzchowska kl. 7a
Gdy nadchodzi Dzień Mamy
nigdy o nim nie zapominamy.
Wtedy im dużo śpiewamy
oraz mocno przytulamy.
Tego dnia udowadniamy,
że bez nich nie damy rady.
Zawsze są przy nas, gdy jest nam źle,
a ból znika pośpiechem.
Mama zawsze pomoże
i będzie przy mnie o każdej porze.

Julia Sobczyk kl. 7a
MAMA
Mama to osoba, która nigdy nie zostawi, nie zapomni.
Mama, jest na zawsze Mamą,
Mama kocha bez względu na wszystko.
Czekałaś na mnie tak długo,
chcesz, abym była Twoim wsparciem i szczęściem.
Od najmłodszych lat pokazujesz mi jak kochać ludzi, jak z nimi rozmawiać.
Pomogłaś mi stawiać pierwsze kroki trzymając mnie za rękę,
gdy coś złego dzieje się, zawsze jesteś przy mnie,
czuję wielkie wsparcie i miłość.
Twoje serce zawsze jest otwarte, umiesz w nim pomieścić wszystkich,
wszystkich, którzy potrzebują pomocy,
chodź Ty nie zawsze ją otrzymujesz.

Nigdy się nie poddajesz i walczysz dalej,
gdy ktoś mówił... ,,świat jest szary i brzydki'',
Ty próbujesz pokazać jego najpiękniejsze barwy.
Bądź zawsze taka jak jesteś Mamuś.
Kocham Cię najmocniej i jeden kwiatek więcej.....
Julia

Kasia Zwierzchowska kl. 7a
Za co kochamy nasze mamy?
Odpowiedź bardzo dobrze znamy.
Pomoc w problemie,
Nuda, zmęczenie,
Smutek, ból brzucha,
Zabawa, otucha.
W każdym momencie są przy nas mamy,
Od których zawsze wsparcie otrzymamy.
I to przynosi największe szczęście,
Mamo, dziękuję Ci, że jesteś.

Konrad Misztal kl. 7a
Kocham Cię Matko
Dziś kwitną dla Ciebie
Wszystkie kwiaty na polach
I te w ogrodzie
Też są dla Ciebie
Dziękuje Ci za to
Że zawsze byłaś, jesteś i będziesz
Za to że mnie tuliłaś
Gdy byłem mały
Za nieprzespane noce
Gdy byłem chory
Za wszystko co robisz
By mi niczego nie brakło
I że na wszystko sposób znajdziesz
I gdy jest mi smutno to mnie odnajdziesz
Za to Kocham Cię najbardziej

Julia Wierzbicka kl. 7a
Wiersz na Dzień Mamy
Kochana Mamo najpiękniejsze składam Ci życzenia zdrowia, szczęścia, powodzenia!
By się wszystko układało, by kłopotów było mało.
Byś mi zawsze była zdrowa i jak zawsze do pomocy gotowa!
Dziękuję za Twą dobroć co największa jest na ziemi,
że jesteś najważniejsza i nikt tego nie zmieni!
Za to, że świat mój każdego dnia tęczą malujesz,
z całego serca Ci dziękuję!!!!!!

Zofia Molenda 7a
Za co kochamy nasze mamy,
Czy często się nad tym zastanawiamy?
Za miłość, troskę czy za bycie dla nas,
Za pomoc, za zrozumienie,
Powodów jest wiele.
Ona każdy błąd zrozumie, pomoże.
Jej miłość jest tak bezgraniczna…
Zawsze jest obok,
W każdej sytuacji gotowa by pomóc.
Kiedy byliśmy młodsi czekała z obiadem,
Pozdzierane kolana opatrywała,
Kochała, kocha i kochać nas już zawsze będzie.
Mama – nasz cały świat kiedyś i teraz.
Chronić nas zawsze chce,
Bo wie co wydarzyć się może .
A więc za co kochamy nasze mamy?
Za to, że zawsze dla nas są,
Bez znaczenia na wszystko,
Bo kto jak nie ona właśnie umie nas pocieszyć?
Kochamy nasze mamy za to, że są!

Maja Kluska kl.7a
Mama, to ona wyznaczyła mi dobrą drogę,
wtedy gdy tego potrzebuję, słyszę „pomogę”.
We wszystkich moich działaniach mnie wspiera,
nigdy mych słów lub marzeń nie sponiewiera.
Gdy widzę jej uśmiech na twarzy,
zastanawiam się co niesamowitego się za chwilę zdarzy.
Uwielbiam jej z dzieciństwa historię,
a gdy je słyszę popadam w euforię.
Chciałabym, być kiedyś taka jak ona,
dobra, kochana i nie ustraszona.
Śliczna, zgrabna i wspaniała,
to jest właśnie MOJA MAMA.

Janek Skowronek kl. 7a
Za co kocham swą mamę pytasz
Trudno odpowiedzi prostej szukać
I choć się tego nie spodziewasz
To prostych słów nie mogę odszukać
Lecz sedno uczucia miłość
Może ukryte być w całości
We wszystkich wychowania trudach
W mniejszych i większych bólach
Dlatego też trzeba odpłacić
Miłością za miłość zapłacić
Pokazać, że je kochamy
I uszanować w Dzień Mamy

Radek Jedliński kl. 7a
Jak uczucia ubrać w słowa, gdy talentu brak?
Jak opisać słowo miłość, gdy matczyna wchodzi w grę?
Bo ta miłość jest największą, najpiękniejszą w świecie jest.

Maciek Niziołek kl. 7a
Za trud wychowania mamom naszym ślijmy podziękowania.
Bo w tym dniu szczególnie na to zasługują,
I zapewne podziękowań od nas oczekują.
Więc podziękujmy za to,
Że życie nam dały,
Że dla nas czas swój poświęcały,
Że płacze i jęki wytrzymywały.
Bo dla mam naszych nie ma nic milszego,
niż słowa wdzięczności,
Więc zrób to kolego.
Kup mamie prezent,
Pomóż jej w domu,
I ciesz się tą chwilą,
Nie mówiąc nikomu.
Bo to tylko dla mamy czas,
Więc prosiłbym was,
Abyście mamie przysługę zrobili,
Chociaż jeden raz.
Uwierz mi,
Że prezent dla mamy może być skromny, tani i mały.

Bo nie liczy się cena,
A serce i intencje,
Które w danym umieścisz prezencie.
Bo mama doceni starania,
jakie włożyłeś w przygotowania.
Dzięki temu wdzięczność jej okażesz, swą
miłość do niej dobitnie pokażesz.
Kończę wiersz dla mamy,
Gdyż weny mi brakuje.
Wszyscy was kochamy,
Bardzo dziękuję.

Janek Wamej kl. 7a
Wszystkie mamy dzień swój świętują,
A my je za wkład doceniamy.
Mniejsza, czy o ład domu dbają,
Czy w szkole o ich pracach marzymy.
Właśnie one o dzieci dbają
I przez życie przeprowadzają.
To na ich oczach dorastamy,
A potem przeciw nim buntujemy.
Warto okazać mamom miłość,
I samemu też od siebie dać,
Bo w życiu nie można tylko brać,
A trzeba pokazać przyzwoitość.

Kuba Bartkiewicz kl. 7a
KOCHANYM MAMOM
Kochanym mamom w dniu tym wspaniałym
dzieci życzenia skromne składają,
obfite i szczere prezenty dają,
bo swoje mamy bardzo kochają.
Wszystkie życzenia z serca płyną,
zdrowia i zdrowia dzieci życzą.
Wszystkiego, wszystkiego dobrego
Wam dziś życzymy,
zawsze kochamy, całusy dajemy.
Życzenia składamy i za wyrozumiałość
Dziękujemy.

Oliwier Król kl. 7a
Wiersz na Dzień Matki
Mamy to niesamowite osoby,
Zawsze użyczą pomocy, gdy trzeba,
Niemożliwe, by doszło do niezgody,
Są to widocznie istoty z nieba.
Nie ma chwili, kiedy mógłbym zapomnieć,
Nie ma momentu, gdy o niej nie myślę,
O wielkiej miłości można tu wspomnieć,
Milion całusów Ci w ten dzień wyślę.
Chcę wieczność cieszyć się jej obecnością,
Co dzień ze szczęściem ją witać z rana,
Kolejne słowa pokryje pewnością,
To dla Ciebie jest wiersz, mamo kochana.

Patrycja Dudek kl.7a
Kocham moją mamę najbardziej na świecie.
Dzięki niej jesienią czuję się jak w lecie.
Moje złe chwile przy mamie w net odlatują jak motyle
Kocham moją mamę za wszystko, co dla mnie robi.
Każdego dnia mój świat na kolorowo zdobi.

Mikołaj Kumur kl. 7a
Mamo, mamo, kocham Cię
Z całego serca
Mamo, mamo, kocham Cię
Za to, co dla mnie robisz.
Mamo, kocham Cię
I dziękuję, że jestem na tym świecie
Mamo, kocham Cię
Jednym słowem kocham

Adam Wieczorek kl. 7a
Mamo,
Choć nie jestem jak kwiat,
Choć nie jestem jak haft,
Zwykle ze spokojem nie mam dużo wspólnego,
Miewam focha dość dużego,
Ale zawsze wiedz, że Cię kocham,
I dlatego do Ciebie się często uśmiecham.

WIERSZE DZIEŃ MATKI KL. 6d
Filip Odziemek kl.6d
Mamo,
dziękuję Ci za to, że zawsze mi pomagasz,
za to, że zawsze gotujesz mi dobre jedzenie,
za to, że zawsze budzisz mnie wcześnie,
żebym nie spóźnił się nigdy do szkoły,
za to, że jesteś cierpliwa,
a także za to, że zawsze o mnie myślisz,
wszystkiego najlepszego tym wyjątkowym dniu

Maciej Krzywdziński kl.6d
Dzisiaj budzę się wcześnie rano, żeby zdążyć wstać przed mamą.
Dzisiaj jest Dzień Matki ,więc zaraz pobiegnę po kwiatki.
Dzisiaj moja mama będzie uśmiechnięta, bo dzisiaj jest jej święto.
Chcę, by od dziś moja mama, była zawsze tak radosna jak lato i wiosna.

Tosia Nowaczkiewicz kl.6d
26 maja-Dzień Matki
Dwudziesty szósty maja
to jest Dzień Matki.
I wie o tym każda Maja,
bo wtedy kwitną kwiatki.
Mamusiu moja kochana,
masz już jednego fana.
Tym fanem jestem ja
i cieszę się, że Cię mam.
Widzę sałatki, pomidorki, rzodkiewki
i wiem, że niedługo będą marchewki.
Warzywa te to twoje dzieło ,
więc gdy każdy je widzi, to mówi: „ło”
Kocham Cię bardzo mocno
i kiedyś powiem Ci o tym grająco!

Amelka Malarczyk kl. 6d
Drzewo skrywa ptaki przed burzą,
mama chroni mnie przed światem.
Niebo bez słońca się zachmurza,
mama jest moim złotem.

Droga bez znaków donikąd zmierza,
mama jest moim bratem.

Wiersz na dzień mamy
Lena Janus, 6d
Moja mama już od rana,
wstaje trochę potargana.
Ale chwila jedna mija,
już przemienia się w motyla.
Ciągle sprząta i gotuje,
a do tego też pracuje.
Czasem bywa też zmęczona,
wtedy biorę ją w ramiona.
By na twarzy mojej mamy,
tylko uśmiech był widziany.
Jeśli wiedzieć tylko chcecie,
Mama jest najlepsza w świecie!

Dawid Kuzera kl. 6d
Mamo, kocham Cię nad życie,
bo wyglądasz znakomicie.
Jesteś także czuła, miła,
nigdy byś mnie nie skrzywdziła.
Jak to mówią, radości nigdy dość,
Ty wyleczysz każdą złość.
Mogę tak wymieniać wiele,
pora jednak skończyć to,
zapamiętaj to na długo,
Mamo, kocham cię.

Kalina Rutkiewicz kl. 6d
Wiersz dla mamy.
Mamo, Ty nas uczysz jak marzyć i śnić.
Wybaczasz konflikty i przeganiasz smutki.
Pocieszasz, dajesz rady,
z Tobą każdy dzień jest wspaniały.
Ty mnie od małego wychowujesz.
Za to mogę powiedzieć tylko ''dziękuję''.

Za wszystkie chwile wspólne,
te nawet nieprzeżyte.
Kocham Cię, mamo moja,
najbardziej na całym świecie.

Anegdota
Moja mama często narzekała, że podczas jazdy samochodem, gdy otwieram okno, wieje jej po karku.
Więc pewnego razu, gdy jechałam z rodziną autem, otworzyłam okno i chcąc się upewnić, że mojej
mamie to nie przeszkadza, zapytałam:
- Mamo nie wieje Ci po karpiu?
Po czym wszyscy pasażerowie zaczęli się śmiać.
Malarczyk Gabriela kl. VLa

MOJA MAMA JEST JAK POGODA
ZMIENNA, NIESTABILNA, CIEPŁA.
JEJ UŚMIECH PROMIENIEJE JAK SŁOŃCE Z SAMEGO RANA.
JEJ DOTYK UKOI ZŁY STAN.
GDY COŚ SIĘ DZIEJE, ONA JUŻ JEST!!!
JEST ŻYWA, PRAWDZIWA
I ZA TO JA KOCHAM.
Robert Kubecki Kl. VI a

Droga Mamo!
Dziękuję za każdy spędzony
wspólnie z Tobą dzień,
za pokazywanie mi świata,

za uczenie bycia odważnym,
wolnym i otwartym na innych.
Kocham Cię za wszystko
i na zawsze!
Dominika Przeworska klasa 6a

Kochana Mamo!
W Dniu Mamy
Składam Ci pralinki i roślinki.
Masz wielkie serce jak świat cały,
A w twoich ustach są dla mnie pochwały.
Masz dużo wytrwałości,
Bo jesteś pełna miłości.
Kocham Cię nad życie ,
Ufam i podziwiam należycie.
Bądź zawsze taka kochana
Moja mamo umiłowana.
Wiktoria Lisowicz Kl. VI a

Mamo, mamo!
Dziś jest twoje święto.
Chcę, byś była zawsze zdrowa,
Bo dla mnie jesteś wyjątkowa.
Mamo, jesteś odlotowa,
Nawet gdy Cię boli głowa.
Wszystko , co piękne i wymarzone,
Niech w Twoim życiu będzie spełnione.

Wiktoria Lisowicz kl. VI a

„Moja mama”

Moja mama wstaje z rana,
zawsze pięknie roześmiana.
Potem robi śniadanie - kanapki,
na których nawet ogórek jest piękny i gładki.
Herbata gorąca, pięknie pachnąca,
zaparzana promieniami słońca.
Chyba, że pada bardzo na dworze,
wtedy otwiera pepsi lub colę,
i tym poprawia mi humorek.
Moja mama ciężko pracuje,
za to ją bardzo…. bardzo szanuję.
Pracuje w szpitalu w Czerwonej Górze,
dlatego w Dniu Mamy należą się jej dwie róże.
Pomaga ludziom, choć pracuje za biurkiem,
za to wszystkimi steruje sznurkiem.
Moja mama - kocham ją szczerze,
gdy ją poproszę – jeździ ze mną na rowerze.
Czasami tańczy, śpiewa, sport uprawia,
razem nam wszystkim humor poprawia.
Dziękuję jej za to, że dba o nas wszystkich,
O mnie i siostrę oraz naszych bliskich,
W Dniu Mamy
najserdeczniejsze życzenia Tobie składamy!
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