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Jakub Mazur, kl. 5C  

Droga Mamo… 

Droga Mamo, co to jest? 

Droga Mamo, czy to kwiat Twej duszy? 

Droga Mamo,  czy ja widzę Cię? 

Droga Mamo,  kocham Cię. 

[…] 

 

Droga Mamo w Twej duszy jest kwiat. 

Droga Mamo, który kocha mnie od lat. 

Droga Mamo, przed nami niebo pełne gwiazd. 

Droga Mamo, które będą nas łączyć tysiąc lat. 

[…] 

Droga Mamo ja kocham Cię. 

Droga Mamo i za wszystko przepraszam Cię. 

[…] 

 

Mateusz Tomaszewski, kl.6C 

Kochana z Ciebie Mama!!!        

Kochana Mamo, 

Ty zawsze przy mnie jesteś, 

Ty zawsze mi pomagasz, 

spełniasz wszystko, co zechcę, 

Kochana z Ciebie Mama! 

 

Kochana Mamo, 

Ty w lekcjach mi pomagasz, 

Ty zawsze dobrą radę dasz, 

za przewiniątka ukażesz, 

zawsze dobre serce masz, 

Kochana z Ciebie Mama!!! 
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Miłosz Ziembicki, kl. 5C 

Słowo 

Jest słowo, 

które jest wszystkim. 

Wypełnia sobą każdy kąt, 

każde spojrzenie, 

Niesie ukojenie. 

Podnosi z kolan 

wywołuje natchnienie 

- Mama. ❤ 

 

 

 

 

 

 

Filip Mielcarek, kl.5C 

Wiersz dla Kogoś wyjątkowego 

Zbliża się dzień bardzo wyjątkowy 

Dla pięknej i wyjątkowej osoby 

Niektórzy dają jej kwitnące kwiaty 

A inni chmury z cukrowej waty 

 

Osoba ta jest dla nas bardzo ważna 

A miłość do niej jest czasem zakaźna 

Ktoś kto się nami opiekuje  

A za pieniądze się jej nie kupuje 

 

Mowa tu o naszych Mamach 

Które w sobie złości nie mają ani grama 

Wspierają nas w bardzo trudnych momentach 

I są dla nas jak osoba Święta 

 

Dlatego składam mojej Mamie życzenia 

Bo jej światło powoduje rozchmurzenia 

Ściskam ją bardzo serdecznie 

Bo przy Niej czuję się bajecznie 
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Marcel Kałużyński,kl. 5C 

W dniu Mamy 

W Dniu Mamy 

Moc życzeń Ci składam. 

Wiem, Mamo, ile dla mnie zrobiłaś. 

Ile się dla mnie męczyłaś. 

Jestem pełen podziwu dla Twych czynów. 

Od Ciebie czerpię wewnętrzną siłę. 

Mamo, Tobie cześć i chwała … 

 

 

 

 

 

 

 

Kasjan Banaś, kl. 5C 

Kochana Mamo… 

Kochana Mamo,  

jak będę duży, przywiozę Ci małpkę z podróży. 

 

Teraz jestem mały 

więc dam Ci wazon kwiatów cały. 

Dam Ci też storczyka 

i zrobię kucyka. 
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Julia Dubicka, kl. 5F 

Mamo, kocham Cię… 

Mamo, Mamo, kocham Cię! Tak jak Ty kochasz mnie! 

Czy to słońce, czy to deszcz, zawsze jesteś blisko mnie. 

Cieszę się, że Ciebie mam, bo jest kilka trudnych spraw! 

Każdy problem, który mam, Ty rozwiążesz, bo Cię znam. 

 

Jesteś Mamą nas bliźniaków, bez wątpienia dajesz czadu! 

Nie masz czasu pobyć sama. Moja rada będzie taka: 

Już od dziś nikt nie będzie gdakał. 

Potrzebujesz trochę luzu, by za moment być na wzgórzu. 

Tam oczyścisz duszę z kurzu, 

By powrócić znów do buszu. 

 

Kończąc wierszyk rymowany 

Pozdrawiamy wszystkie Mamy! 

 

Wiktoria Wojtas, kl. 5C 

Mamusiu! 

Słońce świeci dla Ciebie! 

Jesteś najpiękniejszą kobietą całego wielkiego świata. 

Mówię Ci wszystko, o czym już wiesz, 

Ale jeszcze chciałam Ci powiedzieć, że: 

Najcenniejszym skarbem świata jesteś! 

Jednym słowem znaczy to, że ja 

Bardzo kocham Ciebie! 

Mimo tego, co się stanie, 

Mieszkać w moim sercu będziesz już na zawsze… 
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Martyna Perlińska, kl. 5F 

                TO DLA CIEBIE, KOCHANA MAMO 

           26 maja to dzień dla wszystkich Mam.  

Życzę Ci, kochana Mamo, w dniu Twojego święta  

Żebyś była zawsze uśmiechnięta. 

By Twe marzenia się spełniły. 

Bo Dzień Matki jest raz w roku, szczęśliwy i pełen uroku. 

Na zakończenie mojego wiersza chciałam Ci podziękować  

za Twój trud i troski, za Twój uśmiech, i  że zawsze mogę 

na Ciebie liczyć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakub Bąk, kl. 6B  

         Mamo… 

Mamo, mam do Ciebie szacunek i zaufanie… 

Literki niby takie małe, a znaczą: „Kocham swoją Mamę!” 

Oddałbym za Ciebie życie, 

Kocham Cię nad swoje bycie. 

Mam nadzieję, że zostaniesz ze mną do końca dni… 
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Artur Wojciechowski, kl. 5C 

Kocham Cię, Mamo… 

Kocham Cię, Mamo 

Sercem mym małym. 

Kocham Cię, Mamo 

Sercem mym całym. 

 

W mym sercu Cię noszę, 

Czy o tym wiesz? 

W mym sercu jesteś, 

Bo ja tak chcę. 

W mym sercu muzyka pięknie gra. 

To kołysanka, którą teraz nucę ja. 

Ty mi śpiewałaś, gdy byłem mały. 

O kotkach szaroburych i księżycu wspaniałym. 

Mamo!... 

Ty wspierasz mnie zawsze, często pomagasz. 

Gdy zrobię coś złego, to mi wybaczasz. 

I dobrych rad udzielasz mi. 

A gdy się smucę, ocierasz łzy. 

Więc jeszcze raz powtórzyć to muszę… 

Więc jeszcze raz powtórzyć to chcę… 

Że bardzo i mocno… 

Że kocham Cię! 


