
Witajcie moi drodzy! 

         Dziękuję Wam za licznie nadsyłane prace domowe. Niektórzy z Was wciąż czekają na moją odpowiedź, 
ponieważ nie nadążam z ich sprawdzaniem. Nie zrażajcie się, proszę! Obiecuję, że ocenię każdą Waszą pracę
i odpowiem każemu uczniowi.
         Po wysiłku, na który musieliście się zdobyć w zeszłym tygodniu, proponuję Wam dzisiaj zadanie o wiele
łatwiejsze. Wielkimi krokami zbliżają się Dzień Matki i Dzień Ojca, które co roku uroczyście obchodzimy w 
naszej szkole. Z powodu wszechobecnych ograniczeń nie możemy uczcić tych dni Waszym występem, jak w 
ostatnich latach, ale na pewno ich nie pominiemy! W ramach przygotowań chciałabym was prosić, byście 
pomogli nam sprawić przyjemność Waszym rodzicom. Proszę Was o napisanie krótkich tekstów z tej okazji, 
które zamieścimy na stronie internetowej szkoły. Możecie napisać wiersz, list, może króciutkie opowiadanie 
lub opis osoby, a nawet komiks. Formę pozostawiam Wam, a dla przykładu i inspiracji przesyłam kilka 
ciekawych wierszy zarówno autorów znanych, jak i początkujących - Waszych rówieśników.
         Wiem, że kilkoro z Was pisze „do szuflady” i mam nadzieję, że również inni odważą się i odkryją w 
sobie talent literacki. Czekam na Wasze teksty z niezmierną ciekawością i ufam, że odpowiecie na nasz apel. 
Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie.                                                                                   
                                                                                                                  Renata Kocur
  
 
Stanisław Grabowski                                                 Magda z Wrocławia (lat 14)
         * * *                                                                  O mojej Mamie

Matki dłonie                                                               Moja Mama nie umie
są domem                                                                   robić na drutach
bez drzwi i okien.                                                       i nigdy nie będę miała
                                                                                    takiego swetra jak Agata.
Na mojej głowie
daszek z jej palców-                                                   Moja Mama nie umie piec ciasta
to wszystko.                                                                i wielkanocne baby
                                                                                    zawsze kupujemy w sklepie.
Szept mamy
nade mną:                                                                   Moja mama nie jest szczupła
„Kochaj ludzi”.                                                           i nie ubiera się jak mama Kaśki
                                                                                    w dżinsy i podkoszulek.
W tym domu
nie boję się                                                                  Ale moja Mama
żadnej burzy.                                                               Potrafi powiedzieć:
                                                                                    „Kocham cię, córeczko...”

Kacper Sobierajski (klasa V)
Mama

Mamo! Gdzie są moje skarpetki?                                To straszne!
Mamo! Kiedy będzie śniadanie?                                  Dom bez mamy,
Mamo! Nie chcę jeszcze wstwać!                                Dom bez pomocy,
Mamo! Pośpię jeszcze trochę!                                      Dom bez radości!?
Mamo! Mamo! Mamo!
                                                                                      I nagle rozbrzmiewa dzwonek telefonu.
Aż pewnego dnia moja mama zaginęła.                       Biegnę, by odebrać.
Nie ma skarpetek, nie ma śniadania.
Ale najgorsze, że nie ma uśmiechu,                             „Wracam jutro wieczorem, kochani!”
Którym witała nas od rana                                            Zabrzmiało jak myzyka.



Tadeusz Różewicz                                                   Tadeusz Kubiak
Ojciec                                                                       Kocham go!

Idzie przez moje serce                                              Kocham mojego ojca.
stary ojciec                                                                Chodzę z ojcem na spacer.
nie oszczędzał w życiu                                              Wtedy jest tyle słońca,
nie składał                                                                  Wtedy nigdy nie płaczę.
ziarnka do ziarnka
jakoś nie zebrała się miarka                                       Idziemy z tatą do parku
                                                                                   Albo idziemy nad Wisłę,
Żył jak ptak                                                                Bawimy się w chowanego,
spiewająco                                                                  W zielone gramy – listkiem.
z dnia na dzień
ale                                                                               Lubię, kiedy mój tatuś
powiedzcie czy może                                                 Wraca z pracy do domu,
tak żyć niższy urzędnik                                               Ja zawsze mojemu tacie
przez wiele lat                                                             Mogę powiedzieć: - Pomóż...

Idzie przez moje serce                                                Gdy się zepsuje latawiec,
ojciec                                                                           wrotki, samochód lub rower,
w starym kapeluszu                                                     mój tatuś rower naprawi
pogwizduje                                                                  I dalej – ruszaj w drogę!
wesołą piosenkę
I wierzy święcie                                                          To tatuś mi opowiada
że pójdzie do nieba                                                      o gwiazdach i ptakach w obłokach.
                                                                                     Dlatego mojego tatę
                                                                                 tak bardzo, bardzo kocham.    
                                                         

Czesław Miłosz
Ojciec w bibliotece

                                                 Wysokie czoło, a nad nim zwichrzone
                                                 Włosy, na które słońce z okna pada.
                                                  I ojciec jasną ma z puchu koronę,
                                                 Gdy wielką księgę przed sobą rozkłada.

                                                 Szata wzorzysta jak na czarodzieju,
                                                 Zaklęcia głosem przyciszonym mruczy.
                                                 Jakie są dziwy, co w księdze się dzieją,
                                                 Dowie się, kogo Bóg czarów nauczy.

        Źródła: 
- H. Dobrowolska. Jutro pójdę w świat. Podręcznik do kształcenia literackiego kulturowego i językowego dla klasy czwartej szkoły 
podstawowej.
- A Łuczak, A. Murdzek. Między nami. Język polski. Podręcznik dla klasy 6. Gdańsk 2020          

Z uwagi na czas, jakiego potrzebujemy na zredagowanie strony, proszę o nadesłanie prac 
najpóźniej do 04.05.2021 na adres: renata.kocur@polnischeschule-essen.de
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