
 Konkurs  poetycki „ Mój miś”  w kl. 4-5 

Laureaci: 

            kl.4a : Aleksandra Radek 

kl.5d : Adam Dębski, Alicja Kapuściak, Oliwia Kowalska, Nika 

Plucińska, Maksymilian Wójt 

Nagrodzone wiersze: 

 

Wiersz pt. „Miś wielozadaniowy” 

Autor: Nika Plucińska kl. 5d 

 

Mój miś jest wielozadaniowy!  

Jest najlepszą poduszką dla mojej głowy.  

Gdy jest obok - czuję się bezpiecznie  

Dlatego muszę z nim spać koniecznie! 

Dostałam go jak byłam jeszcze u mamy w brzuszku 

Gdy byłam już w domu czekał przy moim łóżku 

Moich tajemnic zawsze wysłucha 

Nikomu nie zdradzi gdy szepczę do ucha...  

A gdy mi smutno i na płacz się zbiera  

To On zabawę wybiera 

Mam wiele zabawek lecz miś najważniejszy!  

W moim pokoju on ciągle pierwszy. 

…………………………………………….. 

 



 

„Literackie misie” 

 

Misie to najlepsze literackie postacie, 

wiem, że je lubisz mój mały bracie.  

Jest Miś Yogi, Kubuś Puchatek, 

jest Colargol i Miś Uszatek. 

Jest też Paddington oraz Gumisie, 

są także Troskliwe Misie. 

Wszystkie milutkie, puchate 

i ich małe serduszka misiowate.  

Zawsze wesołe i rozbrykane,  

przez dzieci najbardziej kochane. 

Kiedy Ci smutno, kiedy Ci źle,  

weź książkę, a miś rozweseli Cię. 

                                    Autor: Oliwia Kowalska, kl. VD, 13.03.2022 r. 

……………………………………………………………………………………. 

Tytuł: „Misiek Rysiek” 

 

U mojej babci na strychu, 

znalazłem misia w koszyku. 



Był to bardzo stary misiek, 

który miał na imię Rysiek. 

 

Miś ten zwiedził kawał świata, 

do Londynu nawet latał. 

Był już w górach i nad jeziorami. 

Wszędzie jeździł z moimi dziadkami. 

 

Babcia dostała go od dziadka, 

Gdy była z niej jeszcze nastolatka. 

Dlatego bardzo misia lubiła  

i nigdy go nie wyrzuciła. 

                                                                                         Adam Dębski, klasa Vd 

                                                                                                  Data: 20.03.2022 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

„ Mój miś”  - „ Mój przyjaciel Uszatek” 

 

Moim przyjacielem z dziecinnych lat 

jest pluszowy miś, co klapnięte uszko ma. 

Miś Uszatek to jest gość! 

Czy pamięta go jeszcze ktoś? 

Na tej bajce się wychowałem, 

o bohaterskim misiu ciągle słuchałem. 

Uczył dzieci, co to dobre wychowanie, 



o czym mówią teraz w szkole wszystkie Panie. 

Mówił o przyjaźni i miłości, 

która w naszych sercach gości. 

Polska bajka bardzo stara , 

ale wciąż mądra i doskonała. 

 

                                                                 Maksymilian Wójt 

Klasa 5D 

23.03.2022r 

……………………………………………………………………………. 

„Miś Pyś” 

 

 

Miś mały Pyś 

To mój przyjaciel nie od dziś. 

Gdy jest mi smutno i źle, 

mocno przytulam do niego się. 

 

Kocham misia mego Pysia 



z nim wesoło mija dzień. 

A gdy ciemno i ponuro 

on zawsze przy mnie jest. 

 

Kocham misia mego Pysia  

z nim piękniejszy jest mój świat.  

I tak z Pysiem na wesoło, 

przez życie idę od wielu lat.                     Alicja Kapuściak klasa 5d 

                                    

………………………………………………………………………………. 

 

Paddington - niesforny niedźwiadek 

Kto już poznał Paddingtona, 

To na pewno się przekonał, 

Że ten niesforny niedźwiadek 

To miłośnik marmolady. 

Przybył z Peru do Londynu, 

Zjednał sobie przyjaciół wielu. 

Raz się ciastkiem wysmarował, 

Do galerii tłum przywołał. 

Zatrzymał ruchome schody w metrze, 

Zburzył ekspozycję w sklepie. 

Dziś urządza powódź w wannie. 

Misiu! W tarapaty wpadniesz! 

                                                                                                    Aleksandra Radek, kl. 4a 


