Alex Hierowski VIb I miejsce
Dziś opowiem wam o szkole
Każdy przecież szkołę zna
Jest ogromna, kolorowa
I historię swoją ma.
Szkoło nasza ukochana,
jesteś stara jak ten świat
Tyle dzieci cię odwiedza
W końcu masz 50 lat!
Będzie ciężko cię opuścić
Lecz to mej nauki cena,
Na pamiątkę mam dyplomy
No i tytuł „Supermana”.
Oby dalej tak zostało,
Każdy mile Cię wspomina,
Za 20 lat tu wrócę
by przedstawić mego syna.
Patryk Śmigielski Vb
Puste miejsce,
Nagle plan
Nowa szkoła
Stanie tam!

II miejsce

Stosy cegieł
Piach, pagóry
Już się mury pną do góry.
Pierwszy dzwonek,
Hałas dzieci
- stop!
O Boże to już
50-ty rok leci!

Filip Wysocki Vb

III miejsce

Szkoło, ach szkoło moja jedyna
Dlaczego? A oto przyczyna.
Tutaj dziadek i mama nauki pobierali
Jesienią, zimą i wiosną.
Za to latem wokół niej hasali.
Z buzią często radosną.
Chociaż patronem
nie był Przemysł - książę
Przodkowie realizowali wiele swoich dążeń.
W życiu, w nauce i w zabawie.
Teraz „legendy” przekazują mi przy kawie.
A ja każdego dnia jestem dumny
Że w tej samej szkole mogę być dyżurnym.

„Moja szkoła” Zuzia Stróżyńska VIa

wyróżnienie

Choć znam cię tak niedługo
I jesteś dla mnie nowa
Codziennie coś innego
Na lekcjach dla mnie chowasz.
Tyle informacji trudniejszych i tych prostych
Prowadzi mnie prosto w świat ludzi dorosłych.
Mam tutaj kolegów i koleżanek wiele
Z nimi na lekcjach i przerwach jest dużo weselej.
Nauczyciele w szkole nauczyć chcą nas dużo
I zawsze kiedy chcemy swą pomocą służą.
Szkoło ty pokazujesz nam świat
Służ dzieciom wiele lat!

„Moja szkoła” Magda Klamecka IIIa wyróżnienie
Na apel Przemysła jesteśmy gotowi,
Przed szkołą czekamy umyci i zdrowi.
W plecakach śniadanie i książki mamy,
Z niecierpliwością na lekcje czekamy.
Panią witamy bardzo serdecznie,
Z przyjaciółmi uczymy się grzecznie.
Wiedza do głów naszych płynie,
To się podoba każdej rodzinie.
Program napięty, ucieka czas,
Lecz wiele kółek ratuje nas.
„Pani Dyrektor porządku pilnuje,
Więc bardzo dobrze się w szkole czuję.”
Damian Bittner VIb
wyróżnienie
Kiedy idę nad Wartą stale Ciebie mijam.
Tak mijały cię:
Moja babcia, moja mama, mój tato i starszy brat.
Stoisz już tak pięćdziesiąt lat.
Trochę wypiękniałaś,
Trochę postarzałaś,
Ale zawsze miałaś dla nas czas.
Od rana do wieczora, tętnisz życiem swoim
I tak nauczyłaś nas
Pisać, liczyć i grać.
To tu zdobywałem swe pierwsze medale
Pierwsze szóstki, piątki i inne detale.
Stój jeszcze drugie pięćdziesiąt lat,
A my zdobędziemy wielki świat.
Ola Tatarska VIa wyróżnienie
Ukochana szkoło,
W której zawsze mi wesoło.
Ukochana szkoło,
Gwar i śmiech wokoło.
„Tu przyjazne twarze,
Kolorowe korytarze,
Każdy jest jak brat
to nasz cały świat.”

Pozostałe wiersze:

„Szkoła” Zuzanna Kowalska Vb
Hej uczniowie czy wy wiecie,
Że nasza szkoła ma 50-lecie?
W szkole dużo się dzieje,
Tu nikt się nie smuci,
Tu każdy się śmieje.
Czasem też pani gramy na nerwach,
Czy to na lekcji czy to na przerwach.
Ale się panie na nas nie gniewają,
Gdy do dziennika piątki wstawiają.
Szkoła czasami wydaje się nudna,
Ale atrakcji znajdziesz tu wiele
Jedną z atrakcji są przyjaciele.
Kacper Gorgoń VIb
82 szkoło nasza kochana,
Od 50-lat przez dzieci uwielbiana.
Już siódmy rok gościsz mnie w swych progach.
Uczysz mnie i prowadzisz po właściwych drogach.
Sto lat Ci życzę pięćdziesięciolatko,
Byś nadal służyła naszym młodszym dziatkom.
„Święto naszej szkoły” Ania Rauhut Vb
Nasza szkoła 82 (osiem dwa)
pięćdziesiąt dziś rocznic ma.
Z radością wita uczniów swych.
Biegną do szkoły Kasia i Krzych.
Nauczyciele też z uśmiechem
Witają dzieci biegnące z pośpiechem.
Do akademii z okazji święta,
Bo o rocznicy każdy pamięta.
Każdy jest dzisiaj bardzo wesoły
cieszy się również patron naszej szkoły.
Bo księcia Przemysła wojowie mali
uczyć się dobrze mu obiecali.

Patrycja Szymańska VIb
50- lecie szkoły to ważna sprawa,
każdy uczeń o tym opowiada.
Wielkie wydarzenie jest przed nami,
które przygotowujemy sami.
Poruszenie u nas panuje,
a Przemysł I nam patronuje.
Ten władca Wielkopolski,
na nas z obrazu spogląda,
Dba o nasze morale i ideały,
by otworem stał przed nami świat cały.
Nasi nauczyciele jemu wtórują,
dbają o naszą postawę i rozumy,
by mogli mieć powód do dumy.
Do konkursów i olimpiad nas przygotowują
i wszelką wiedzę przekazują.
Bogatą ofertę kółek zainteresowań mamy
i na nie z chęcią uczęszczamy.
W szkole znajdziemy coś dla ducha i dla ciała,
co nam skrzydeł doda.
Nasza pani Dyrektor o wszystko dba,
i pomaga jak tylko się da.
Nasza szkoła to wyzwanie,
w której każdy ma swoje zadanie.
My te zadania rozwiązujemy śpiewająco,
chociaż czasami bywa męcząco.
Nas takie potyczki nie zrażają,
lecz do dalszej pracy zachęcają.
Nasza szkoła z tradycjami i zwyczajami,
otacza nas swymi ramionami.

„Nasza szkoła” Daniel Łukiewski IIIb
Nasza szkoła jest najlepsza …mówię Wam.
A dlaczego pytacie? - zaraz wytłumaczę.
No to zaczynam opowieści o bardzo ciekawej treści.
A wy grzecznie słuchajcie i mi nie przeszkadzajcie.
Nasza szkoła jest fajowa, dużo dzieci się w niej chowa.
Bardzo ją lubimy, chętnie do niej chodzimy
I pilnie się w niej uczymy.
W naszej szkole jest dużo sal – są ładne zadbane i kolorowe.
A w nich tablice, krzesełka, ławeczki – prawie jak nowe.
Mamy też bardzo duże boisko,
Choć trzeba uważać bo czasem tam ślisko.
Na gimnastykę z Panem od w-f- u na nie chodzimy
Bo w piłkę bardzo grać lubimy.
Jest też plac zabaw dla małych dzieci,
A starsi pilnują by nikt tam nie śmiecił.
W szkole mamy fajnych i miłych nauczycieli,
Każdy chętnie się z nami wiedzą dzieli.
Choć czasem się na nas złoszczą i krzyczą,
A to dlatego, że dzieci się lenią i byczą.
A teraz trochę opowiem Wam
O swojej klasie, którą każdy pewnie już zna.
Moja klasa to IIIb,
Wciąż rozrabia – i nasza Pani o tym najlepiej wie.
Na lekcjach wciąż hałasujemy i gadamy
Nie słuchamy i w ogóle przeszkadzamy.
Ale nasza Panią bardzo lubimy,
I dla niej na pewno się poprawimy.
To już koniec opowieści o naszej szkole –
Jest najlepsza!!! Teraz każdy to powie.

