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Słowo od redakcji...  

 
Szanowni Państwo i Drodzy Uczniowie! 

 

W aktualnym numerze znajdują się utwory poetyckie uczniów, którzy wzięli 

udział w projekcie kreatywnej twórczości pt. „Zadbaj o formę, czyli niesforne 

ziółka literatury” realizowanym przez panią Małgorzatę Tomczak i panią Joannę 

Witek. Po zapoznaniu się z utworami napisanymi przez naszych uczniów, nikt nie 

powinien mieć wątpliwości, że są Oni obdarzeni nie tylko talentem, ale także niezwykłą 

wyobraźnią. Mamy nadzieję, że wszyscy Czytelnicy gazetki przeczytają te teksty z 

wielką przyjemnością. Dziękujemy wszystkim Uczniom, którzy zaprezentowali swoją 

twórczość!!! 

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością specjalnego numeru gazetki!  

 

 Małgorzata Tomczak i Joanna Witek 

 

 

* 

„Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, 

ponieważ wiedza jest ograniczona.” 
Albert Einstein 

 

* 

„Wyobraźnia to coś wspaniałego, trzeba tylko nad nią panować.” 
Lucy Maud Montgomery „Ania ze Złotego Brzegu” 

 

* 

„Wiedzieć jest niczym, wyobrazić sobie – wszystkim.” 

Anatole France 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikiquote.org/wiki/Anatole_France
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LIMERYKI I  LEPIEJE 
   

Projekt „Zadbaj o formę, czyli niesforne ziółka literatury” był przeznaczony 

dla uczniów klas VI-VIII. Jednak pomysł spodobał się także młodszym uczniom, o czym 

za chwilę będzie można się przekonać. Utwory będą prezentowane począwszy od klas 

młodszych, aż do najstarszych. Na zakończenie czeka nas także niespodzianka – 

utwory naszej uczennicy napisane wraz z rodziną oraz utwory napisane przez rodzica 

naszego ucznia.  

Nie wszystkie utwory są klasycznymi lepiejami bądź limerykami, choć wiele z nich 

doskonale zachowuje cechy gatunkowe. Ale liczy się przede wszystkim dobra zabawa, 

dlatego zdecydowana większość nadesłanych prac znalazła się w tym numerze gazetki. 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za udział wszystkim Uczniom oraz ich Rodzinom!  

Warto wspomnieć, że 12 maja przypada Międzynarodowy Dzień Limeryków! W tym 

dniu urodził się Edward Lear, który spopularyzował ten gatunek w połowie XIX wieku. 

Przypomnijmy także, że limeryki oraz lepieje pisała nasza noblistka - Wisława 

Szymborska, która patronowała naszemu projektowi. 

 
Na dobry początek utwory uczniów z klas czwartych, piątych i szóstych: 

 
* 

Lepiej ładnie umyć rączki, niż za tydzień dostać gorączki. 

Lepiej odżywiać się marchewką, niż pić wodę konewką. 

Lepiej obserwować chmury, niż malować pazury. 

Lepiej grać w gry komputerowe, niż robić zadania domowe. 

Lepiej budować zamki z piasku, niż zgubić się w górskim lasku. 

Lepiej umyć wszystkie szyby, niż pojechać z tatą na ryby. 

Lepiej w basenie pływać, niż naczynia zmywać. 

* 

Kiedy byłam na spacerze, 

patrzę w lewo i nie wierzę. 

Widzę węża ogromnego, 

on chyba sięga piętra pierwszego. 

Myślę sobie, zaraz go zmierzę. 

 

Martyna Nowakowska, kl.4a 
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* 

Lepiej jest założyć marynarkę, niż z domu zabierać tarkę. 

Lepiej jest założyć sklep, niż jeść w domu suchy chleb. 

Lepiej jest założyć rolki, niż nie schodzić z deskorolki. 

Lepiej jest zjeść banana niż spotkać hipopotama. 

Lepsze są e-lekcje, niż złamane obie ręce. 

Lepiej mieć w domu kota, niż nowego mieć robota. 

Lepsza jest chusta, niż kiszona kapusta. 

 

Kacper Mikołajczyk, kl.4a 

 

 
 

* 

 

Lepiej czytać książek wiele, niż bąki zbijać w niedzielę. 

 

Joanna Hyży, kl.4a 

 
 

* 

Planeta „Ven” 

 

Pewnej pani przyśnił się sen, 

ze lata w rakiecie Ven. 

Lecz kosmos taki duży, 

chyba nie wróci z tej podróży?! 

Nagle łóżko chrup, pani siup! 

I na dywanie skończył się sen, 

pani marzącej o rakiecie Ven. 

 

Adrian Twardowski, kl.5b 
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* 

Lepiej mocno ciasta gnieść, niż zakalec ciągle mieć. 

Lepiej dobrą pamięć mieć, niż głupoty ciągle pleść. 

Lepiej zdrowo jeść, niż oponkę na brzuchu mieć. 

 

Szymon Kałek, kl.6a 

 

 
 

* 

Lepiej wszystkie światła gasić, niż komornika nie spłacić. 

Lepiej wcześnie kłaść się spać, niż do szkoły nie wstać. 

Lepiej zakładać kapcie, niż denerwować babcię. 

Lepiej czytać każdą lekturę, niż później w szkole dostać dwóję. 

Lepiej uczyć się w szkole, niż chodzić na pole. 

(po poznańsku „dwór”, po krakowsku „pole”) 

Lepiej się cieplej ubierać, niż zęby z ziemi zbierać. 

Lepiej iść na piechotę, niż dostać choroby trochę. 

Lepiej bułkę z masłem zjeść, niż czekać aż przyjedzie teść. 

Lepiej czytać więcej książek, niż nazywać się Pan Krążek. 

Lepiej układać lepieje, niż słuchać jak kogut z rana pieje. 
* 

W Warszawie pewna panna, 

miała ciotkę o imieniu Hanna. 

Gdy panna trafiła do szpitala, 

Hanna w ogóle o nią nie dbała. 

Na szczęście panna wyzdrowiała. 
 

Antek Antokolski, kl.6b 

 

* 

Lepiej biegać po murawie, niż wygrzewać się na trawie. 

Lepiej w piłkę nożną grać, niż pod blokiem ciągle stać. 

Janek Kimel, kl.6b 
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* 

Lepiej wysłać pani zadania, niż mieć złą ocenę zachowania. 

Lepiej przeczytać lekturę całą, niż mieć na kartkówce ocenę słabą. 

 

Adrian Bykowski, kl.6c 
 

 

* 

Lepiej chodzić na czworaka, niż wytarzać się w burakach. 

Lepiej mieć wesołą minkę, niż zjeść kwaśną dziś cytrynkę. 

Lepiej mieć na imię Zdzisia, niż mieć w domu z gumy misia. 

Lepiej być wesołym ludkiem, niż marudnym krasnoludkiem. 

Lepiej mieć malutki domek, niż w kieszeni sto biedronek. 

Lepiej pić z fontanny soki, niż być chudym i wysokim. 

Lepiej kąpać się w fontannie, niż dziś zrobić pranie w wannie. 

 

Iza Poznańska, kl.6c 

 

* 

Lepiej pograć sobie w guziki, niż pozostać myszką Miki. 

Lepiej chodzić na bosaka, niż poskakać sobie w krzakach. 

Lepiej mieć malutki domek, niż polizać swój ogonek. 

Lepiej zjadać pomidorka, niż iść w nocy do doktorka. 

Hubert Wujczak, kl.6c 

 

* 

Lepiej sobie pieszo chodzić, niż tym samochodem smrodzić. 

Lepiej jeść jedzenie matki, niż w ogródku łapać kwiatki. 

Lepiej z siorą trzymać sztamę, niż denerwować swoją mamę. 

Lepiej sobie przez okno patrzeć, niż na dworze mocno kaszleć. 

Lepiej odejść od tej płowy, niż niedługo nie mieć głowy. 

Lepiej brudne buty nosić, niż skarpety swe zamoczyć. 

Dominik Bednarek, kl.6c 
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* 

Lepiej kwiatka popodlewać, niż nad zwiędłym ubolewać. 

Lepiej światło w domu gasić, niż fortunę za to płacić. 

Lepiej zęby swe szorować, niż protezę w szczęce chować. 

Lepiej w domu się zabunkrować, niż na COVID zachorować. 

Lepiej długą zgolić brodę, niźli o nią złamać nogę. 

Marta Tepper, kl.6c 

 

* 

Lepiej patrzeć jak kot fika, niż kiedy mysz sobie kicha. 

Lepiej zapalić sobie światło, niż po ciemku czytać. 

Lepiej zacznę wcześniej wstawać, niźli cegły mam podawać. 

Lepiej zrobić sobie selfie, niż w za ciasnym golfie chodzić. 

* 

Za górami niedaleko, 

mieszkał mały ludzik zwany kolegą. 

Kiedy był pytany: 

- Dlaczego kolego, a nie inaczej - 

odpowiadał, bo tak właśnie chcę. 

Wiktoria Wolna, kl.6c 

* 

Lepiej w domu zostać dziś, niż z wirusem potem tkwić. 

Lepiej w kosza sobie grać, niźli z grubym brzuchem stać. 
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Lepiej swoje zęby myć, niźli do dentysty iść. 

Lepiej z siostrą bawić się, niż samemu nudzić się. 

Lepiej z mamą matmę ćwicz, niż z jedynką potem być. 

Wojtek Zimny, kl.6c 

 

Kolejne utwory napisali uczniowie klas siódmych i ósmych: 

* 

Lepiej dzisiaj zostać w domu, niż na spacer wyjść do lasu. 

Lepiej mówić myśli swoje, niż kłopotać w kłamstwach się. 

Lepiej pić dużo wody, niż utonąć w morzu osłody. 

Zuzanna Jakiel, kl.7a 

* 

Lepiej wiedzieć, niż nie wiedzieć. 

Lepiej w domu siedzieć, niż zarażać innych i siebie. 

Lepiej o higienę dbać, niż wirusa załapać. 

Lepsza szósteczka, niż marna dwójeczka. 

Martyna Stachowiak, kl.7a 

* 

Lepsza mucha bez skrzydeł, niż ryba bez płetwy. 

Lepiej książka przeczytana, niż na lekcji być pytana. 

Lepiej na liczydle liczyć, niż w pamięci źle obliczyć. 

Lepiej klucza nie zapomnieć, niż pod drzwiami jak pies skomleć. 

Lepiej budzik swój nastawić, niż swoich przyjaciół rano zostawić. 

Lepiej sobie coś zapisać, niż zapomnieć i nie spisać. 

Lepiej w domu zadanie odrobić, niż potem na lekcji wszystko zrobić. 

Natalia Winkiel, kl.7a 
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* 

Lepiej być, niż nie być. 

Lepiej wykorzystać, niż marnować. 

Lepiej się ruszyć, niż siedzieć w kącie. 

Lepiej mieć za mniej, niż więcej. 

Lepiej zrozumieć, niż nie wiedzieć. 

* 

Był taki gość w Australii, 

co zawsze jadł ślimaki. 

Gdy żona to zobaczyła, 

to od razu się obraziła, 

i wszyscy się obrzydzili. 

Marcin Klichowicz, kl.7b 

 

 

* 

Lepiej jeża mieć, niż robale jeść. 

Lepiej świat zwiedzać, niż do roboty ścigać. 

Lepiej powiedzieć, niż potem żałować. 

Lepiej się przyznać, niż głupa zgrywać. 

Marta Olejniczak, kl.7b 

 

* 

Lepsza w domu izolacja, niż w szpitalu konsultacja. 

Lepiej jest rankiem wcześnie wstać, niż co dzień chodzić późno spać. 

Lepsza w domu jest kolacja, niż nijaka restauracja. 
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Lepsza zdalna jest nauka, niż bezczynność obijbruka. 

Lepszy jest ser twarogowy, niż marny farsz pierogowy. 

Lepiej zupę jeść z burakiem niż rozmawiać z ponurakiem. 

Lepiej wąchać sobie kwiaty, niż plastikowe eksponaty. 

Lepsze małe dylematy, niż problemy małolaty. 

Lepiej sobie siedzieć cicho, niż ma rządzić nami licho. 

Lepiej pisać coś starannie, niż poprawiać nieustannie. 

* 

Pewien lekarz z Tarnowa, 

leczy pacjenta z Rogowa. 

Nałogi odstawić!- strofuje, 

a pacjent bagatelizuje: 

- Zimą zimno, palić trzeba. 

Alicja Mazurkiewicz, kl.7b 

* 

Pewien Paweł z wioski Potasze, 

nie da dmuchać sobie w kaszę ! 

Uzbrojony jest po zęby, 

również mocny, lecz nie z gęby. 

No chyba, że matematykę musi zrobić. 

* 

Ojciec dał mi dziś zadanie , 

abym zrobił sobie pranie. 

Niby proste to zadanie, 

chyba kupię sobie Franię. 

A pralka automatyczna się nie nadaje ? 

Paweł Giera, kl.7c 
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* 

Lepiej ucz się dziś polskiego, niż odkładaj do wiecznego. 

Lepiej słuchać tej muzyki, niż układać limeryki. 

Lepiej dodać te ułamki, niż iść z matmą w szranki. 

Lepiej odrób to zadanie, niż wymyślaj zgadywanie. 

Lepiej rozum mieć jak gąbka, niż być głupim jak gołąbka. 

Lepiej zrozum, co piszemy, niż wciąż mówisz, że nie wiemy. 

Arek Menesiak, kl.7c 

 

* 

Lepiej mądrość czerpać z książki, niż głupoty brać z ikonki. 

Lepiej kochać nieustannie, niż samotnie siedzieć  w wannie. 

Lepiej spędzać czas na dworze, niż bez sensu siedzieć w barze. 

Lepiej  na dworze bawić się, niż przed kompem  gnić całe dnie. 

Lepiej  z kumplem spędzać dnie, niż z Netflixmen chipsy jeść. 

Natalia Musiałkiewicz, kl.8b 

* 

Pewna pani z Warszawy, 

Chciała napić się kawy. 

Nagle stało się: huk, puk! 

I kubek się stłukł. 

Wtem stwierdziła: — Napój i tak był mdławy. 

Patrycja Szkudlarek, kl.8b 
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* 

Lepiej dobre książki czytać, niźli w Internecie znikać. 

Lepiej zasnąć o sensownej porze, bo po nieprzespanej nocy nawet kawa nie pomoże. 

Lepiej posłuchać klasycznej muzyki, niż tych wymyślnych utworów z Ameryki. 

Lepiej wziąć się w garść i zacząć działać, niż się nad sobą cały dzień użalać. 

Lepiej zrobić zadania w terminie, niż czekać aż ten czas upłynie. 

* 

Była sobie dziewczyna w Polsce, 

zobaczyła jakby ptaszka na gałązce, 

On z niej spadł na ziemię, 

zaniepokojona, zobaczyła co się z nim dzieje. 

Okazało się że to tylko orzech. 

Julia Konik, kl.8 

 

* 

Lepiej książki czytać chętnie, niż oglądać jakieś brednie. 

Lepiej uczyć się starannie, niż siedzieć na kwarantannie. 

Lepiej gdy jest człowiek zdrowy, niż narzekać na ból głowy. 

Lepiej cały obiad zjeść, niż niezdrowe życie wieść. 

Lepiej mieć przyjaciół w szkole, niż samemu być przy stole. 

 

Martyna Giera, kl.8b 
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Na zakończenie zapowiedziana niespodzianka! Utwory zaprezentuje Weronika 

Paulus wraz ze swoją Rodziną: 

 

* 

Lepiej czasem wstać o świcie, niż mieć głowę na suficie. 

Lepiej spotkać kilka dzików, niż wykąpać się w śmietniku. 

Weronika Paulus, kl.5d 

 

* 

Lepiej ptaków słuchać śpiewu, niż swą nogę pchać do zlewu. 

Lepiej słonia mieć w ogrodzie, niż słoninę w samochodzie. 

Prędzej zniknie ryba z łąki, niż zjem rano kilo mąki. 

* 

Pewnego razu w Japonii 

zabrakło łaciatych koni. 

Przynajmniej ludzie byli czyści 

i cieszyli się dentyści, 

i mieli dużo pelargonii. 

Agnieszka Paulus (mama Wiktorii) 

 

* 

Był taki zając raz w lesie,  

co nie chciał dłużej żyć w stresie. 

Przeprowadził się do miasta, 

a tam jadł za dużo ciasta, 

i na końcu utknął w sedesie. 

* 
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Raz z ust mi wypadła sałatka, 

gdy z drzewa skakała sąsiadka. 

Było to pewnego razu, 

gdy gadałam do obrazu. 

Widział to Batman i jego matka. 

* 

Był taki gość w Czerwonaku, 

co nie miał benzyny w baku. 

Szukał jej w Puszczy Zielonce 

i u bocianów na łące, 

aż kot go zamknął w starym wiatraku. 

Agnieszka Paulus i Wiktoria Paulus (razem) 

 

 

 

* 

Jedna stara babka miała za dużego klapka. 

Założyła go na głowę, 

hucząc, udawała sowę, 

a ten wiersz to tylko słów papka. 

 

* 

Lepiej jeździć na rowerze, niż wygryzać dziury w serze. 

Lepiej podlać kwiat w ogrodzie, niż na koziej siedzieć brodzie. 

Agnieszka Paulus i Konrad Paulus 
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To jeszcze nie koniec niespodzianek! Ostatnie prezentowane utwory napisał Rodzic 

naszego Ucznia: 

 

Lepiej mrówek mieć bez liku, niż z brukselki mus w słoiku. 

 

Lepiej mieć w ogrodzie stonkę, niż brukselki choć sadzonkę. 

 

Lepiej niech Cię wilk dogoni, niż brukselkę trzymać w dłoni. 

 

Lepiej w szafie mieć potwory, niż z brukselki jeść przetwory. 

 

Lepiej pociąć swoje szelki, niż w tym barze zjeść brukselki. 

 

Lepiej smutku mieć powody, niż zjeść tu brukselkę z wody. 
 

 
Lepiej nie mieć co założyć, nić brukselkę w talerz włożyć. 

 

Lepiej smutek przyjąć wszelki, niż zamówić tu brukselki. 

 

Lepiej powódź mieć w chałupie, niż brukselkę znaleźć w zupie. 

 

Lepiej utknąć w Zanzibarze, niż brukselkę zjeść w tym barze. 

 

Lepiej mszyce mieć i mrówki, niż w tym barze zjeść parówki. 

 

Lepiej młotkiem walnąć w palca, niż zamówić tu zakalca. 

 

Piotr Turowicz 

 
 


