TWÓRCZOŚĆ LITERACKA w ZSP w BŁĘDOWIE

Martyna Chudzyńska klasa IV

Paulina Franaszek klasa VI

Marta Budzyńska klasa V

„Kochani niepełnosprawni”

„Do narkomanów”

„Mieszanina smutnych myśli”

Patrzę na Was ludzie codziennie
ile w Was sił i wiary!
Skąd tyle chęci do życia?
Skąd tyle uśmiechu na twarzy?

Ja wiem – myślicie,
że nikt Was nie rozumie,
że jesteście sami
na tym dziwnym świecie.
Świecie pełnym obłudy, zakłamania.
Wierzę, że mieliście powody,
by zwątpić.
Pewnie ktoś Was znieważył,
może zakpił z Waszych uczuć?
Niełatwo żyć w przekonaniu,
że jest się nikim
dla drugiego człowieka.
Może to nie Wasza wina,
może winni są Ci, co stanęli
na Waszej drodze.
Proszę Was uwierzcie jeszcze raz.
Uwierzcie w siebie
i w drugiego człowieka.
Mówię Wam – warto,
bo życie jest piękne.

Kto pali, niech się
tym nie chwali.
Gdy pali papierosy
niezbyt ciekawe
są jego losy.
Kiedy ktoś
alkohol spożywa
to później smutno
mu czas upływa.
Krew tego nie wytrzymuje
i choroby odnajduje.
Więc pamiętajcie ludziska
nie palcie, nie pijcie lecz
ZDROWO ŻYJCIE!

Wiem, jak trudne jest Wasze życie,
ile przykrości wciąż macie.
Patrzę, podziwiam i wierzę,
że nigdy się nie poddacie.
Uczycie nas ciągle pokory,
jak żyć godnie trzeba.
Wiem, że dzięki tym zaletom
wszyscy pójdziecie do nieba.
Tyle ludzi na świecie,
są silni, mądrzy, przystojni.
Serca ich są różne:
pokorne, czasem pełne złości.
W Was widzę odbicie człowieka,
pełnego wielkiej miłości.
I wiem, że za miłość Waszą
kochać Was wszystkich trzeba.

Magdalena Bogucka klasa IV

Kamila Franaszek klasa II

„Słuchajcie! Słuchajcie!”

„Gdybym była wróżką”

Słuchajcie! Słuchajcie!
Ja Wam mówię: Nie pijcie! Ne palcie!
Po narkotyki nie sięgajcie!
Nie róbcie z siebie narkomana,
bo Ty i on to kiepska para!
Do celu dążcie uparcie,
owocami organizm swój rozpieszczajcie.
Głupotami głowy nie zaprzątajcie.
Niepowodzeniami się nie zrażajcie.
Słuchajcie! Słuchajcie!
Wiele ciekawych spraw jest na świecie.
Zrób coś ciekawego.
Zrób deser lodowy albo tort czekoladowy.
Może na zęby to on niezbyt zdrowy,
ale wprowadza w nastrój wesoły.
Tak więc widzisz są przyjemniejsze rzeczy
niż branie narkotyków.

Gdybym była wróżką
to tak bym zrobiła
żeby żadna mama
papierosów nie paliła.
Bo dzieci nie lubią,
gdy są w domu kłęby dymu i pety,
to jest bardzo brzydko
mamo nie rób tak w trosce o swe dzieci.
Gdybym była wróżką
to bym też sprawiła,
by wódka nikomu
życia nie niszczyła.
Niech każdy człowiek
żyje z sobą w zgodzie
wtedy żaden nałóg
nie stanie jego szczęściu na przeszkodzie.

I miejsce na etapie powiatowym Pierwszego Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki
I miejsce wyśpiewały uczennice klasy IV:
Katarzyna Szwarocka, Kat zrzyna Gołębiewska,
Martyna Lichman, Katarzyna Rojek.
Przygotowywała je i autorem słów była pani Danuta Przybyła – nauczyciel muzyki.

„Niechaj dzieci rosną zdrowe”
Niby życie jest fajne, magistrowie zwyczajni
wciąż serwują nam swe wynalazki;
chemią nas faszerują organizmy nam trują
- wkrótce pewnie nałożą nam maski.
Chcemy Was dziś poprosić,
byście dla paru groszy,
nie zabili tej wiedzy sprzed lat,
którą nasi przodkowie
zaszczepili nam w głowie,
dzięki której ma przetrwać ten świat!

Stop używkom, nałogom, odżywiajmy się zdrowo,
na boiskach swe ciało hartujmy.
I przez życie koniecznie, maszerujmy bezpiecznie,
nowych wyzwań i dróg się nie bójmy.
Przyszłość świata zależy
od rozwoju młodzieży,
a ta trzeźwą i mądrą ma być.
Więc nad sobą pracujmy,
zdrowe życie promujmy
i śpiewajmy tę piosnkę od dziś!

Ref. Niechaj dzieci rosną zdrowe,
niech z nich cieszą się rodzice,
a owoce i warzywa
sławią nasze okolice.
Niech kominy w kłębach dymu
nie zasłonią nam zieleni,
a decyzje mądrych ludzi
stworzą nowy raj na Ziemi.

Ref. Niechaj dzieci ….

