KLASY 1-3
NAGRODA GŁÓWNA – PAWEŁ NIKLASZ 3C
„Moja szkoła”
Jedynka to szkoła boska,
Jej patronką jest Skłodowska.
Tu literki poznajemy,
Czytać, liczyć już umiemy.
Gdy nam pani pracę da
My robimy ją raz, dwa.
Nauczymy się pływania,
I skakania, i śpiewania,
Poznajemy też miesiące,
Wiemy co kwitnie na łące.
Bo my uczyć się lubimy
I chętnie do szkoły chodzimy.

NAGRODA GŁÓWNA – JULIA PĘPKOWSKA 3A
„Gdyby te mury mogły mówić”
Lubin, tu jest moje miejsce,
tu jest moja ukochana szkoła,
nie tylko moja, babcia Halinka tu chodziła
no i moja mama Agnieszka.
Gdybym mogła zaczarować mury mojej szkoły,
aby historię opowiedziały takie co tam się działy.
Babcia zawsze mówi, że najlepsza w szkole była,
a mama się po cichu chichra,
bo uważa, że to ona lepsza i grzeczniejsza była.
Moja szkoła jest wspaniała a pani bardzo wyrozumiała.
Patronka nasza Maria Skłodowska-Curie,
Polon i Rad odkryła i swoją wiedzą nas olśniła.
Plastykę kochamy, bo malować uwielbiamy,
Śpiewać, śpiewamy, bo każdy śpiewać może,
trochę lepiej lub trochę gorzej.
Matematyka i polski to dla nas wyzwanie,
aby nie popełnić błędów i dobrze rozwiązać zadanie.
Pani Jola czuwa nad nami,
abyśmy wszyscy naukowcami zostali !!!!!!!
Ach te mury, ach te mury
twarde są i to wszystko zachowują wciąż.

NAGRODA GŁÓWNA – ZOFIA SOBCZYK 3B

„Nasza Szkoła”
Nasza szkoła jest wspaniała,
Ale jednak całkiem mała,
Mimo wszystko się mieścimy,
Na dwie zmiany przychodzimy,
Jej budynek kolorowy,
Kolorowy, dwupiętrowy,
Nasza szkoła jest kochana,
Czeka na nas już od rana,
Nasza szkoła podstawowa,
Przyjąć uczniów jest gotowa,
Klasy już przygotowane,
Szatnie pięknie wysprzątane,
Więc brakuje tylko nas,
Spędźmy tam dziś długi czas!

W naszej szkole nie jest źle,
Dla Was miejsce znajdzie się,
Tutaj nigdy się nie nudzisz,
Nikt na lekcjach nie marudzi,
Choć na przerwach jest tu szum,
Spotkasz w niej przyjaciół tłum,
Chemia dla nas to drobnostka,
Bo patronką jest Skłodowska!

Wielka sala gimnastyczna,
Szkoła ta jest fantastyczna!
Każdy uczeń jest tu zdrowy,
Zadba o to blok sportowy!
Nikt z chłopaków nie przegina,
Tu panuje dyscyplina!
Jeśli łapiesz często dwóje,
Sport Cię szybko zintegruje!
Szkoła ma sześćdziesiąt lat,
Więc poznajmy z nią dziś świat!

WYRÓŻNIENIE – LENA HAŁYS 2A

„Moja szkoła”
Moja szkoła, moja szkoła
jest przepiękna dookoła.
Duża szatnia i boiska
tylko nie ma lodowiska.
Zawsze piątki dostajemy
potem z panią tańcujemy.
My się kartkówek nie boimy
bo pilnie się uczymy.
Basenu nie mamy, ale się nie obrażamy
przecież najlepszych nauczycieli mamy.
Wielu przyjaciół w klasie mamy
więc nigdy nie jesteśmy sami.

WYRÓŻNIENIE – MATEUSZ PYSZKOWSKI 2C

„Nasza szkoła”
W mieście Lubin stoi szkoła
Jest czysta i wesoła.
Wszyscy tam się dobrze znamy
I naukę pogłębiamy.
Choć 60 lat ma szkoła
Czas jak rzeka szybko leci
Co dzień rano w szkolnych ławkach
Siedzą wszystkie dzieci.

WYRÓŻNIENIE - MICHAŁ BARTKOWICZ 3C

„Moja szkoła”
Moja szkoła jest wesoła,
Tu przyjaciół fajnych mam.
Razem bawić się lubimy,
Nuda tu nie grozi nam.
W poniedziałek raźno biegnę,
Drzwi otwieram wbiegam tam.
Z chęcią czytam i rysuję
Dyskutuję i maluję,
Dzielę się informacjami
Z kolegami i paniami.
Lubię szkołę bardzo tak,
Że mi słów po prostu brak.

KLASY 4 – 8
NAGRAODA GŁÓWNA - FRANCISZEK TROJAN 6A
Numer 1 w Lubinie. Czy w Polsce pierwsza?
To nieistotne. Ważne, że dla mnie najważniejsza.
To moja szkoła, a w niej moja klasa.
Obok boisko, gdzie mogę hasać.
Tu też biblioteka i książek wiele.
Stołówka, sala gimnastyczna i nauczyciele.
Pierwsze przyjaźnie, uśmiechy, wrzawa.
Na wielu lekcjach nauka oraz zabawa.
A patronem tej szkoły jest Maria Skłodowska.
Po mężu Curie, w ogóle boska.
Swym życiorysem wskazuje drogę.
I daje nadzieję, że wszystko mogę.
To szkoła z tradycją, ucząca tego,
Że zdrowy czy chory jest dobrym kolegą.
Kiedyś jedynek tu nie wstawiano.
Dziś dzwonek woła na lekcję o 7.30 rano.
Lubię ją bardzo, no i szanuję.
Bo ja po prostu się tu dobrze czuję.
I wiem, że ślad we mnie zostawi trwały.
Gdy już w świat ruszę, realizować marzenia i plany.

NAGRAODA GŁÓWNA - MARCEL ZIÓŁKOWSKI 7E
„W Naszej szkole święto mamy”
W Naszej Szkole święto mamy,
Wszyscy głośno już wołamy:
Sześćdziesiąte urodziny
Szkoły hucznie obchodzimy,
Pod imieniem znanej, polskiej
Marii Curie-Skłodowskiej!
Kiedy Maria młoda była,
Pilnie w szkole się uczyła.
Nowej wiedzy wciąż spragniona
Noblem była wyróżniona.
Aż dwa razy go dostała,
Bo pierwiastki wciąż badała.

My też pilnie się uczymy,
Nad lekcjami wciąż siedzimy.
Marię w tym naśladujemy,
Piątki z chemii dostajemy.
Piątki z chemii i z muzyki,
A czasami też z fizyki.
Teraz stoi w Naszej Szkole
Wielki tort na wielkim stole,
A na torcie świeczek mrowie,
Głośno krzyczą już uczniowie;
Każdy z nas ochoczo woła:
Ukochana Nasza Szkoła!

WYRÓŻNIENIE - IGOR KUBIAK 6A
„Nasza szkoła jest wesoła”
W Lubinie jest szkoła,
Która jest wesoła.
Z oddziałami integracyjnymi
I sklepikiem ze słodyczami pysznymi.
Numer 1 w Lubinie,
Uczeń to wiedzieć powinien.
Jej patrona każdy zna,
To Maria Curie-Skłodowska.
Polski, angielski, fizyka i matematyka,
Nie tylko te przedmioty się w niej spotyka.
Duża hala sportowa
I mała też treningowa.
Nie mamy basenu,
Lecz z tym bez problemu,
Bo jest tu plac zabaw i boisko,
Podoba nam się tu wszystko.
Czerwone tu są dzwonki,
A na szachach przesuwamy pionki.
Są tu duże szatnie,
Wielki też hol,
Uczymy się dokładnie
I mówimy często LOL.
Dobrze się w niej bawię,
Jej nazwy nie zmieszczę w jednej sylabie.
Zawieram przyjaźnie,
Na przerwach śmieję się raźnie.

