I miejsce w kategorii kl. IV – V - Jakub Bartnik
MOJA SZKOŁA, A W NIEJ JA
Moja szkoła, a w niej dzieci
Tutaj słonko zawsze świeci
Uczniów tutaj jest bez liku
Same szóstki są w dzienniku

Nasza szkoła jest wesoła
I do dzieci głośno woła
„Chodźcie do mnie moi mili
żebyście wiedzy trochę zdobyli”

Naszym patronem jest św. Jan Paweł
Czuwa nad nami i błogosławi
Cieszę się bardzo z naszego patrona
To nasza duma, to rzecz wiadoma

Czasem jest w niej zamieszanie
Gdy na przerwach jest skakanie
Wtedy panie nas pilnują
I do pionu przywołują

Szkoła nasza ważna sprawa
Humor dziecku się poprawia
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Myślę sobie nasza szkoła
Jest i zawsze będzie wesoła

II miejsce w kategorii kl. IV – V - Krzysztof Rusjan
DWÓJKA
Moja szkoła podstawowa
jest ogromna i fajowa.
Jej patronem polski święty,
Jan Paweł II – zawsze uśmiechnięty.
Moja klasa to sportowa,
nadzwyczaj wystrzałowa!
W naszej szkole wiele sal,
każda piękny wystrój ma.
Nowoczesną halę mamy
i z niej chętnie korzystamy.
Na niej ćwiczy się wspaniale,
pan nam piłkę ręczną daje.
Nauczyciele bardzo nas doceniają,
codziennie oceny celujące wystawiają.
Czasem gorsza trafi się,
lecz to nie jest żaden pech.
Panie z biblioteki nas zapraszają,
do czytania książek zachęcają.
Na stołówce panie kucharki
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serwują wyśmienite dania i deserki.
W świetlicy można też spędzić czas.
Tam mnóstwo gier i zabaw czeka nas.
Moja szkoła jest najlepsza!
I, że „Dwójka”, to jest pierwsza!

III miejsce w kategorii kl. IV – V - Oliwia Solka
SZKOŁA TO MY
W centrum pięknego Węgrowa
stoi nasza szkoła podstawowa.
Sto lat już się tu znajduje,
Jan Paweł II jej patronuje.

Chętnie do niej wszyscy uczęszczamy,
Nową wiedzę codziennie zdobywamy
i przyjaźnie na całe życie zawieramy.

Nauczyciele często problemy z nami mają,
ale na wycieczki chętnie nas zabierają.
Codziennie ćwiczą nasze główki,
robiąc nam bardzo trudne klasówki.

Wszyscy naszą szkołę kochamy,
jednak wakacji już wyglądamy.
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Świeże powietrze, kąpiele w słońcu…
Niech ten rok szkolny skończy się w końcu!

III miejsce w kategorii kl. IV – V - Zuzanna Zalewska
MOJA SZKOŁA, A W NIEJ…
W mojej szkole jest klas wiele.
W klasie V e są moi przyjaciele.
Nasza pani jest aniołem.
Wszyscy stoimy przy niej kołem.
Ciągle robi nam kartkówki,
a to wszystko dla mądrej główki.
Reszta nauczycieli jest też fajna.
Ogólnie zgrana z nas ferajna.
Lubimy rozgrywać mecze,
wtedy czas się tak nie wlecze.
Gdy wygrywa moja drużyna,
czuję się, jak zuch dziewczyna
Kiedy trwają wakacje,
czekam na nauki kontynuację.
Tak mijają szkolne dni,
będę tęsknić do tych wspólnych chwil.
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Wyróżnienie w kategorii kl. IV – V - Nina Serafińska

kl. V e

KTO ZNA…?
Kto zna? Kto wie? Kto powie?
Która szkoła najlepsza jest w Węgrowie?
Nasza szkoła nr 2!
Każdy ją najlepiej zna.
Ma historię i tradycję
oraz do nauki predyspozycje.
Każdy chętnie tu przychodzi,
bo nauczyciele są w niej dobrzy.
Pan dyrektor o szkołę dba
i każdy uczeń Go zna.
Talenty w szkole naszej są,
a potem uczniowie w telewizji występują.
Ta szkoła to ideał,
bo święty Jan Paweł nad nią czuwa.

Wyróżnienie w kategorii kl. IV – V - Matylda Konczerewicz kl. V e
W MOJEJ SZKOLE
Moja szkoła ,
drugim domem dla mnie jest.
W mojej szkole,
wspaniale czuję się.
Tam nauczyciele bardzo mili,

tam wesoło w każdej chwili.
Tam kolegów co pomogą wielu jest.

W mojej szkole – właśnie tam!
Nigdy nikt nie siedzi sam.

I choć czasem nudno bywa,
i nauki wciąż przybywa,
i choć czasem smutno i źle może…

To bez niej i tak smutniej i gorzej!!!

Wyróżnienie w kategorii kl. IV – V - Kacper Piotrowski
CIEKAWA SZKOŁA
Codziennie rano wstaję wesoły,
bo chętnie idę do mojej szkoły.
Tutaj się dowiem ciekawych rzeczy,
nikt nie narzeka , bo czas szybko leci.

W szkole są także klasy sportowe.
Ćwiczą, biegają, w piłkę ręczną grają
i liczne nagrody zdobywają.
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Jeśli chcesz być sprawny i wesoły,
to bądź uczniem mojej szkoły.

Wyróżnienie w kategorii kl. IV – V – Mateusz Piotrowski
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WESOŁA SZKOŁA
Dobrze że chodzę do mojej szkoły,
bo chcę się uczyć,
poznawać świat.
Wszystko jest nowe, ciekawi ludzie
i każda lekcja ciekawość budzi.
Lekcje trudne, ale radę dasz,
Popracujesz, pogłówkujesz
i do szóstej klasy zdasz.

I miejsce w kategorii kl. VI – VII - Julia Chróścicka kl. VI f
MOJA SZKOŁA
Moja szkoła jest jak dom.
Polubiłam każdy kąt.
Korytarze, szatnie, sale…
Znam je wszystkie doskonale.
Rozkład jazdy dobrze znam,
zaraz go przedstawię Wam.

W poniedziałek mam plastykę,
zaraz po niej gimnastykę:
biegi, skoki, wygibańce,
czasem nawet fajne tańce.

W każdy wtorek gram na flecie,
na gitarze lub klarnecie.
Po skończonej lekcji śpiewu
nie mam w sobie grama gniewu.

W każdą środę już od rana
jest biologia ukochana:
kręgosłupy, żaby, kleszcze…
Jak to w głowie wszystko zmieszczę?

W czwartek mamy geografię,
a że wszystko już potrafię,
marzę sobie cicho w kątku
o jutrzejszym miłym piątku.
I o piątkach, by w dzienniku
pojawiły się bez liku.

Bardzo lubię swoją szkołę,
lecz sobotę bardziej wolę!
W poniedziałek znów od rana:
Witaj, szkoło ukochana!

II miejsce w kategorii kl. VI – VII - Emilia Bartnik

kl. VII b

MOJA SZKOŁA
Moja szkoła, a w niej ja.
Siódma klasa trudy zna.
Czasem sprawdzian i kartkówka,
z angielskiego trudne słówka.

Chemia i fizyka…
każdy z nimi dostaje bzika.
Gdy pierwiastków się uczymy,
mamy często smutne miny.

Na rosyjskim nowe słowa,
aż mnie od nich boli głowa.
A na wuefie trudne skoki,
czasem biegi, czasem kroki.

Moja szkoła – fajna sprawa,
humor w niej nam się poprawia.

Tu przyjaźnie się zawiera
i nie straszna nam żadna bariera.

Cieszę się bardzo z faktu owego,
że w szkole zawsze mogę liczyć na każdego.
Ktoś mi pomoże, nie zostawi w potrzebie,
bo w szkole każdy może liczyć nie tylko na siebie.

Niech ciebie każdy mile wspomina.
Dziękuję ci, szkoło, za twe nauczanie
I za nauczycieli, za dyrekcję, za twe czuwanie.
Niech ciebie każdy mile wspomina,
żeby nie była żadna smutna mina.

II miejsce w kategorii kl. VI – VII - Nela Zawadzka
PAMIĘTNIK
Co to jest szkoła?
Do czego służy?
Duży budynek,
gromada ludzi.
Po co przychodzić?
Sześć lat tu jestem,
prawie codziennie.
Czasem jest nudno,
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czasem przyjemnie.
Błądzę w tych murach,
spotykam ludzi,
niby tych samych,
patrząc po buzi.
A jednak innych,
co rok odmienionych,
chyba mądrzejszych,
ciut douczonych.
Jeszcze trzy lata
i mnie wygonią.
Powiedzą: „Idź już!
Czasem przyjdź do nas”.
I tylko może
te stare mury
chłodem powieją,
popatrzą z góry.
Jakby mnie chciały
trochę przytulić,
pocieszyć w smutku,
w bólu utulić.
Może Jan Paweł
ze ściany spojrzy
i mi pomoże

w tej ciężkiej drodze,
żeby choć trochę
łatwiej mi było
w życiu stosować,
co się zdobyło.

III miejsce w kategorii kl. VI – VII - Wiktor Tabor
MOJA SZKOŁA
Szkoło, szkoło ma kochana,
sto lat temu tyś powstała.
Nazwę „dwójka” nosiłaś,
gdy przy ulicy Mickiewicza byłaś.
Mama z ciocią tam chodziły
i bardzo cię lubiły.
Dzisiaj jesteś duża,
system zero – osiem cię wydłuża.
Stoisz sobie przy ulicy Żagana,
Nosisz imię Świętego Jana Pawła II,
przez dzieci i młodzież umiłowanego.
Od rana czekasz na ucznia każdego,
witasz dzwonkiem dzieciaka niewyspanego.
Cała tętnisz życiem,
bo harcują w tobie skrycie.
Wszyscy po korytarzach biegają i krzyczą,
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a niektórzy nawet ryczą.
Nauczycieli mamy tu wielu:
uczą trudnego języka polskiego,
o narodowych wieszczach opowiadają
i zasad poprawnej pisowni wymagają.
Matematyka przez wielu uczniów przedmiot mało lubiany…
mnożenie, dzielenie, ułamki, procenty i trudne potęgi…
Kartkówki, klasówki ćwiczą uczniom główki.
Na geografii po mapie palcem prowadzają,
a panie anglistki do nauki języka obcego nas zachęcają.
Zaś z historii trudne daty zapamiętujemy,
ważne wydarzenia w zeszycie notujemy.
Tylko w wuefie moi mili
zawsze dobrze się bawimy.

III miejsce w kategorii kl. VI – VII - Paulina Brzezik kl. VI c
SZKOŁA MARZEŃ
Dzwonek do życia budzi nas,
wtedy wszyscy marsz do klas.
Pisać, liczyć się uczymy,
po czym mądrzy wychodzimy.
Na angielski czas nadchodzi,
wtedy życie nam się słodzi.

Wuefista nas ostrzega,
byśmy nie siedziały ,
lecz o swą sylwetkę dbały.
Gdy na matmę czas nadchodzi,
nasza wiedza nie zawodzi.
Wychowawca nas przejmuje
i naszym wspaniałym życiem kieruje.
Temat o papierosach poruszyć potrzeba
i uświadomić uczniom, że palić nie trzeba!
Pani woźna po korytarzach się krząta
I nasze wybryki szybko posprząta.

Wyróżnienie w kategorii kl. VI – VII - Ignacy Skórka
NAJLEPSZA SZKOŁA
Stara szkoła „Stadionem” zwana,
jako nowa imię Jana Pawła II przybrała.
Od stu lat uczą się tutaj tylko zdolne dzieci,
których mądrość niczym gwiazda świeci.

Młodzież uzdolniona – w sporcie przoduje
i naszą Szkołę dumnie reprezentuje.
Rada Pedagogiczna wytrwale pracuje,
umysłami uczniowskimi sprawnie kieruje.

kl. VI a

Węgrowska „Dwójka” jest THE BEST!
Wie o tym każdy, kto z Węgrowa jest.

Wyróżnienie w kategorii kl. VI – VII - Małgorzata Królak
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MOJA SZKOŁA
Stoi w Węgrowie przy ulicy Kościuszki
duża i wspaniała - nasza szkoła DWÓJKĄ zwana.
Szybko w niej płynie czas,
a nauczyciele lubią nas.
Wiedzą wszystko o nas samych
i osobach bardziej znanych.
Dużo od nas wymagają,
ale w nauce chętnie pomagają.
Szkoła nas liczyć uczy
i swoją wiedzą „tuczy”.
Lubię Cię szkoło moja,
lecz przyznaję rację…
Czekam tylko na wakacje!!!

Wyróżnienie w kategorii kl. VI – VII - Zuzanna Brzoza
W PAMIĘCI
Moja szkoła, a w niej ja.
Ja i moi przyjaciele,
przyjaciele z szkolnych ław.

To tam wiedzę zdobywamy,
by przez życie łatwiej przejść,
by przykładem być dla innych,
w sercu dobro zawsze mieć.

A gdy za lat kilkanaście
przypomnimy dni te sobie,
gdy do szkoły chodziliśmy,
czas radośnie spędzaliśmy,

łezka w oku się zakręci,
serce będzie mocniej bić,
że już tylko w mej pamięci
pozostały tamte dni.
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Wyróżnienie w kategorii kl. VI – VII - Maciej Kowalski
MOJA SZKOŁA, A W NIEJ…
Imieniem Jana Pawła Ją nazwano
Wszystko dla dzieci w Niej dostosowano
Piękne sale dydaktyczne
Duże hale gimnastyczne

Moja szkoła jest wesoła
Każdy zdobyć wiedzę w Niej zdoła
Są tu sale komputerowe
I tablice multimedialne nowe

Nasz patron kochany czuwa byśmy
Czuli się w Niej, jak u mamy
Sklepik jest w Niej i stołówka,
Aby nie groziła nam głodówka

A nasi Nauczyciele Drodzy
Nie są wcale tacy srodzy
Przekazują nam wiedzę swą
Byśmy szli w świat z nią.
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