
 Klasy 1-3 
 

I miejsce 
 
„Uśmiech mamy” Julia Kozłowska kl. 1a 
 
Moja mama jest kochana, 
Bo uśmiecha się od rana. 
Uśmiech na jej twarzy gości, 
Gdy przytula mnie z radości. 
 
Kiedy wracam już ze szkoły, 
Uśmiech mamy wciąż wesoły. 
Pyszny obiad mi gotuje, 
Który bardzo mi smakuje. 
 
A gdy wieczór już nadchodzi, 
Uśmiech mamy nie zawodzi. 
Tuli na noc z całej mocy, 
No i życzy dobrej nocy. 
 
I miejsce 
 
„Do mamy” Lena Kotłowska kl. 1a 
 
Jedyna na świecie, co mnie rozumie 
I zawsze wybaczyć, pocieszyć umie. 
To właśnie mama, to właśnie ona 
Najukochańsza i wymarzona. 
Jest ze mną zawsze, w każdej potrzebie 
I tu na ziemi, i w naszym niebie. 
Jest jak mój anioł, prywatny stróż, 
Który mnie chroni, wspiera i cóż… 
Kocha mnie najbardziej ze wszystkich sił, 
Mimo mych błędów i słabszych dni. 
Mama zna odpowiedź na każde pytanie, 
A i z niczego przyrządzi pyszne śniadanie. 
Potrafi rozpoznać każdy problem mój 
I ma lekarstwo na każdy ból. 
Dziękuję jej za to, za życie me! 
W podzięce składam jej wierszyk ten. 
Żyj, mamusiu, mi 100 lat, 
Bo z Tobą chcę poznać cały świat. 
 
II miejsce 
 
„O moich rodzicach” Antonina Zelma kl. 1a 
 
Moja mama jest kochana, 
Piecze różne pyszne ciasta. 
Bardzo często ma ochotę 
Czytać książkę mi wieczorem. 



Ładnie też rysuje – 
Serce, kwiatek, buźkę, słońce… 
Kiedy ciepłe są pogody, 
To idziemy razem na lody. 
Czasem nakrzyczy, bo jestem niesforna, 
Ale wiem dobrze, że nad życie mnie kocha. 
Chodzi na spacer ze mną i z psem, 
Wtedy tak bardzo wesoło nam jest. 
Tata pracuje od rana ciężko, 
Na szczęście ma chwile, aby być ze mną. 
Lubię z moim tatą grać w piłkę na dworze, 
Gdy niepogoda – w gry planszowe. 
Pomagam tacie posprzątać garaże, 
Dowożę z tatą towar i koszę trawę. 
Z rodzicami mecze Constractu oglądamy 
I na wycieczki rowerami wyjeżdżamy. 
W wakacje czas nad morzem spędzamy 
I tak ogólnie – bardzo się kochamy! 
 
III miejsce 
 
„Ma swoje imię” Liliana Breńska kl. 1a 
 
Ma swoje imię, 
Choć ja mówię MAMA, 
Jest miła i dobra, 
To nie jest reklama! 
 
Zawsze mi pomoże, 
Przytuli, pocieszy, 
A kiedy trzeba 
Najlepiej rozśmieszy. 
 
Ma swoje imię, 
Choć ja mówię TATA, 
Jest silny i mądry 
 I figle mi płata. 
 
On wszystko potrafi, 
Nad życie mnie kocha, 
Spędzanie z nim czasu 
To dla mnie radocha! 
 
Bo moi Rodzice, 
Najlepsi są na świecie, 
Jakie ja mam szczęście, 
Że  jestem ich dziecię! 
 

 Kl. 4-6 
 
I miejsce 
 



„Za wszystkie chwile spędzone razem” Ewa Brzozowska kl. 4a 
 
Moja mama jest najlepsza, 
miła, 
dobra, 
serdeczna. 
Zawsze wie, co powiedzieć, 
pomoże w każdym momencie. 
Mamo za to, 
 że byłaś, 
będziesz 
i jesteś. 
Dziękuję. 
 
II miejsce 
 
„Moja Mama” Zofia Kasprzycka kl. 5a 
 
Mama to Pani, 
Którą należy obdarzyć kwiatami. 
Dużo miłości nam daje 
I nigdy się nie poddaje. 
 
Ma oczy piękne jak kryształy 
I chce, aby jej dzieci się do niej przytulały. 
Włosy ma brązowe, 
Ubrania nosi kolorowe. 
 
Jest pracowita 
I samochodem świetnie pomyka. 
Lubi czytać książki 
I wkłada w nie kolorowe wstążki. 
 
Lubi pić kawę i świetną zabawę. 
Kocham ją bardzo oraz podziwiam. 
Mam nadzieję, 
Że często ją uszczęśliwiam. 
 
 
Kl. 7-8 
 
I miejsce 
 
,,Dziękuję Wam''    Julia Liszewska kl. 7b 
 
Mama i tata 
to mój cały świat, 
wesoły, wspaniały, 
ciepły i bezpieczny. 
Jesteście wspaniali 
mądrzy i pomocni. 
Zabieracie nas, 



w świat daleki 
w góry i nad morze. 
I hen daleko. 
Ale dziś chcę 
Wam dziękować 
w Wasze święto 
za pomoc, szczęście 
i dobrą rękę, 
za psoty wybaczone 
Dziękuję! Dziękuję! 
 
 


