
Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja
uczniowie naszej szkoły pisali wierszyki patriotyczne. Oto najpiękniejsze frazy poetyckie:

„Światło Nadziei”
Majowy orzeł skrzydłami wolności trzepocze.
Choć krótką chwilę, nim kat pazurem wyszarpał nam serce.
Polsko!
Gdzie jesteś, Matko nasza!?
Martwi się o Ciebie dziecina.
W sercu 123 lata skrywana..
Milionami łez i ran z miłości odbudowywana.
Jesteś!
Ojczyzno moja!
Po tylu latach niewoli.
Po tylu upadkach i klęskach..
Nareszcie na wietrze Twa flaga powiewa zwycięska.
Czerwień i biel
krew niewinnych przelana.
Jesteś!
Od Ojców 230 lat temu Nadzieja dana...
Dziewicze Prawo niosące Światło tli się od wieków w każdym człowieku.
Jesteś! Matko Nasza! 
                                      Michalina Pogorzelska – Długaszek z klasy 4b

Może Polska jest dość mała,
lecz Ojczyzna to wspaniała.
Gdyby każdy Polak chciał,
toby piękną flagę miał.
                    Szymon z klasy 4a

Każdy patriota kocha swój kraj,
Polska to mój ziemski raj.
Kocham pachnące kwiaty na łące,
góry, jeziora, rzeki szumiące.
Polska to cztery pory roku,
a każda pełna swego uroku.
Czy to Polak, czy też nie,
w Polsce dobrze czuje się.
                          Łucja z klasy 4a

Nasza Polska piękna, silna,
wywalczona i rodzinna.
Wierszyk mały, skromny jest
lecz patriotyzm - piękna rzecz!
                         Nikola z klasy 4a



Polska to kraj mój ojczysty
Polska to dom mój najmilszy
Polska - historie najciekawsze
Polska w mym sercu na zawsze!
                            Bartek z klasy 4a

 Nikt nie czekał na ten cud
To był wspólny, ludzki trud
Jest już dla nas ta wspaniała
konstytucja, co nastała
jak wiosenna aura cała
Było to trzeciego maja
Do dziś wszyscy wychwalamy
O rocznicy pamiętamy
                           Julia z klasy 4b

Majowe dni…
Jest wiosna! wiosna, wokoło, nadszedł maj.

Wszystko wokół zmienił w cudny raj.

Pierwsze majowe dni…

Myślami wracają do przeszłych dni…

Pamiętny 3 Maj! Kiedy chwały nadszedł czas.

Pierwsza w Europie, a druga w świecie,

polska konstytucja! Przecież wszyscy wiecie.

Uchwalona w majówkowym gaju,

Aby lepiej wszystkim było w naszym kraju.

W niej wpisano jako barwy narodowe,

Flagę ubraną w krew i wodę.

Krew, symbol walki o swobodę,

A woda obmywa rany i daje ochłodę.

Biel i czerwień na chwałę Polski powiewa,

Naród wie, że dumnym być trzeba.

Orzeł biały, swymi skrzydłami,

Ochrania naród, jak matuś ramionami.

Mając taką historię i taki rodowód,

Na tle świata do dumy mamy powód.        

                                      Amelia z klasy 6b



Biało-czerwony symbolu polskości 
z dumą łopoczący na wietrze.
W każdej walce żołnierzom otuchy dający,
dla Polaków tak bardzo znaczący.

Biało-czerwoną wieszajmy z honorem
ona nas będzie chronić z uporem,
Biel jej szlachetna, niewinna, czysta
czerwień odważna, waleczna, ognista.
Taka jest właśnie Polska Flaga Ojczysta.
                                    Mateusz z klasy 6b


