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Lubię „Koszmarnego Karolka”

chociaż figluje
i często żartuje.
A jego brat Damianek
jest doskonały,

ale nie zawsze jest wspaniały.

Michał Bryszewski, kl. lb

Czytam książki rano i wieczorem,
pochłonęły mnie bez reszty.
Wciągnęły do pięknego świata,
gdzie czasem smok, a czasem wróżka lata.
Tutaj psy trzy głowy mają,
a postacie nie narzekają.
W książkach świat jest piękny.

Lepszy niż prawdziwy, więc by znaleźć
ukojenie w stresie i smutku,
czytam sobie powolutku.
Anna Gałkowska, kl. VI f

Nasza biblioteka to unikatowa plandeka...
W niej czujemy się swobodnie i zawsze modnie.

Jesteśmy na czasie z książkową modą, po to właśnie pracujemy naszą sprawną głową!
Uwielbiamy pomagać w tymże miejscu, bo od razu czujemy życzliwe bicie w sercu.

W ten sposób uczymy się wsparcia i zaufania, także czasami długiego gadania.
Miło jest porozmawiać i poplotkować o życiu oraz w aktualnych czasach o niezbędnym myciu... Zawsze ciekawe
tematy do rozmów mamy i z wielką chęcią je Wam damy!
Może to być nawet o przyjemnym spędzaniu czasu lub spacerze do pobliskiego lasu.
Z humorkiem i uśmieszkiem na twarzy, każdy zapewne skrycie marzy o takim magicznym miejscu.

W czerwcu powoli nadchodzi już czas pożegnania, lecz cóż począć, to po prostu rodzaj rozdzielania...
Może na długi czas, może jednak nie, wiem na pewno, że to czasami spotyka mnie.
Wtedy często płaczę i tęsknię za książkami i tymi pogaduszkami.
Zawsze mi smutno jest, ale wierzę, że jutro już nadejdzie ten dzień, gdy do szkoły powrócimy, a przecież my
zawsze dużo mówimy.

Z dobrym humorem się spotykamy, a nowe doświadczenia codziennie tu dostarczamy.
Śmiejemy się promiennie i czytamy codziennie. Ciekawą wiedzę zdobywamy i po przyjściu, od razu miłe
przywitanie otrzymamy.
Czego tutaj chcieć więcej- wszystkim serdecznie polecamy i z wielką miłością zachęcamy do czytania takich
książek, z których w przyszłości może powstać niesamowity związek.

W głowie na długo nam one zostaną, a kto wie, mogą się też okazać cudowną odmianą.
To takie niezwykłe przeżycie, z którym możemy się znaleźć nawet na najwyższym szczycie!

Maja Popińska, kl. VII b

W bibliotece, sami wiecie

dużo książek jest o Świecie!
Trochę liter nie zaszkodzi, wręcz przeciwnie,
załagodzi głód Twój na ciągłe poszukiwanie,
odkrywanie i czytanie.
A więc książkę weź do ręki,
włóż w to cały zapał wielki.

Bo książka to wykwintne danie
lepsze nawet niż śniadanie,

nadziewana jest fantazją
lepsza jest niż mamy ciasto!

Marianna Skiba, kl. I b

Gdy lato przychodzi,

Czas wakacji nadchodzi.
Lecz czas szybko znika,

Gdy za książkę chwytam.
Zawsze zabieram książki w podróże,

I w te małe i w te duże.
Do biblioteki często zaglądam,

Tygodnia Bibliotek 2020 doglądam.
Patrycja Trojan, kl.7c

Kiedy wirus zagościł w koło,
Nawet leniuchy tęsknią za szkołą.
Szukają wiedzy, szukają wrażeń,
Kto jeśli nie książka im to przekaże?
I ja nos w książkę wsadzam,

Już nikt nie mówi, że z siecią przesadzam.
Na nic portale, wirale, sieciowe trolle,
Na mnie czekają tomy w bibliotece w szkole.
I kiedy strach minie, radość i życie powróci
Mateusz już nigdy książek nie porzuci….

Mateusz Waligórski, kl. Vf

