
Dobra ocena 

Pamiętna będzie ta środa,  

bo w ten dzień przyroda. 

Ach! Te strefy klimatyczne! 

Były dla mnie problematyczne. 

Próbowałem, wkuwałem, 

ale ogarnąć tego nie umiałem. 

Strefa umiarkowana, równikowa, 

od tego bolała mnie głowa. 

Aż w końcu machnąłem ręką 

i dałem upust mym mękom. 

Poszedłem na klasówkę 

i nagle oświeciło mi główkę. 

Choć noc była męcząca, 

wyszła ocena celująca. 

Eryk Barański 

Kl. 6 a 

 

 

 

 

 

Dzień dobrej oceny 

 

Każdy ma taki dzień w swoim życiu, 

Kiedy nawet najmniejsza rzecz poprawia humor 

Mały kwiatek przypominający dużego słodkiego lizaka, 

Chmurka na niebie w kształcie serduszka 

Czy kawałek liścia podobny do twojego ulubionego ciastka. 

 

Niezapowiedziana kartkówka? 

Hmmmmm…Czym się martwisz, umiesz 

Wiadomo, że będzie sześć, dzisiaj ci wszystko wychodzi. 

 

Szybciej zakończone lekcje? 

Brak zadania domowego? 

I cały dzień grania na komputerze. 

 

Koniec smutków 

Czas zacząć nowy dzień, nowy rozdział. 

I pamiętać, że każdy dzień ma zacząć się z uśmiechem, 

Żeby każdy dzień był tym najlepszym. 

Patrzeć na świat przez różowe okulary, 

Żeby codziennie był Dzień Dobrej Oceny. 

 

Zuzanna Nerkowsa, kl. 6 a 

 



Dobra ocena 

Każdy chce ją mieć, 

lecz by Cię dobrze postrzegano,  

nie wystarczy chcieć. 

O swój wygląd musisz dbać,  

zachwycać zachowaniem, 

a to właśnie Ci zapewni 

wspaniałe postrzeganie. 

Bądź miły dla ludzi, 

Otwarty, sympatyczny, 

możesz też być czasem 

odrobinę romantyczny. 

Zapewniam, że wszyscy opinię dobrą będą o Tobie mieli 

I spędzać z Tobą czasu wiele będą chcieli. 

I pamiętaj kolego, że każdy Cię ocenia, 

Lecz nie zmieniaj się za bardzo, 

Bo dobra ocena niczego nie zmienia. 

 

 

Jessika Węclewicz 

Kl. 6 a 

Dzień dobrej oceny 

 

Coś wam powiem ciekawego. 

Dziś na lekcji angielskiego 

Słówka, zdania wymawiałam 

I piąteczkę wnet dostałam. 

 

Na plastyce, daję słowo, 

Było bardzo kolorowo. 

Pani aż z wrażenia zbladła 

Do dziennika szóstka wpadła. 

 

Całkiem dobrze z matmy było, 

Dwie piąteczki mi przybyło. 

Dzisiaj w szkole takie sceny 

To był dzień dobrej oceny. 

Julia Markiewicz, kl. 4a 


