
                   Dzień Pluszowego Misia

   25 listopada swoje święto obchodzą najpopularniejsze przytulanki na 
świecie – Pluszowe Misie. Ta urocza zabawka towarzyszy dzieciom przez 
najmłodsze lata, uwielbia się tulić, inspiruje do zabawy, pomaga zasnąć. 
  W związku z epidemią tej jesieni zmieniliśmy formułę świętowania w 
tym roku uczniowie klas młodszych z naszej szkoły pokazali, że pluszowy
miś jest najmilszym przyjacielem dziecka poprzez wiersze i opowiadanie 
które same napisały.
Oto one:

„Bardzo kocham mego misia i to nie od dzisia.
Razem dużo przygód przeżyliśmy i się świetnie bawiliśmy.
Wszystkie misie są wspaniałe, bo na smutki doskonałe.

Kocham mego misia Pegiego, to najleprzy przyjaciel i kumpel do
wszystkiego.”

                                                                 Viktoria Barszcz 1 B

„Czy wy wiecie???
Dużo Misi jest na świecie

Małe, duże, białe, rude i brązowe
Wszystkie Lila kolorowe,

Różne takie: w prażki, paski i kropeczki
Odpychają nam smuteczki. 

Wszystkie dzieci je kochają do tulenia Zapraszają!!!”
                                                                           Helenka Gruhn 1 B

„Jestem sobie mały Miś
Lubię miodek nie od dziś

Chcę przytulać ciebie sobą
Na spacerwk pójdę z Tobą.”

                                                           Ala Płotkowiak 1B



„Był raz sobie mały miś, który miał na imię Zdziś.
Poszedł sobie Zdziś na łąkę i spotkał tam biedronkę.

A biedronka odleciała bo się bardzo misia bała.
Miś się proche tym zasmucił i do mamy swojej wrócił.

Mama misia pocieszała a biedronka przyleciała. 
Uśmiechnęłą się do misia przyjaciółmi są  do dzisiaj.”

 
                                                        Franek Krejaćić  1 B

„Jestem sobie misiu puchaty, ludzie mówią, że jestem włochaty.
Bardzo lubię miód skradać i go szybko zjadać.

Dzieci dziś mnie bardzo kochają i z tego powodu mocno przytulają.
Zasypiam czasami w sen zimowy i mam bardzo duże nory.

Miodek jem całymi dniami, bo jest pyszny niesłychanie.
Kocham dzieci w całym świecie, lepszego misia nie znajdziecie.

Z okazji Dnia Pluszowego Misia przytulamy je wszyscy nie od dzisiaj.”

                                                         Uczniowie klasy 2 B

„Pluszowy miś, przytulamy go dziś
Zatańczymy kółeczko, zrobimy łóżeczko

Podajemy mu ciepłe mleczko i słodkie ciasteczko.”

                                                        Julka Przybyła  3 A

                                      „Drogi misiu, mój malutki 
Taki jesteś przesłodziutki, 

Dnia każdego, w każdej chwili 
Jesteśmy bardzo szczęśliwi,

A gdy w nocy jest mi źle, 
Bardzo mocno tulę Cię, 

I całuję w pyszczek Twój, 
Byś dał mi znak,

Aby iść spać w blasku gwiazd. „
                                                       

                                                                Uczniowie klasy 4 B

„Mój Misio, Pysio jest Ze mną kazdego dnia.
Czy w dzień czy w nocy dodaje mi mocy.

Z nim żadne strachy nie są straszne, 
Kiedy jestem ja i on.



Razem idziemy przez świat.
Czt burze czy wiatr jest moim przyjacielem.

Jest wszystkiego wart!”

                                                             Kurkowiak Zofia  4 B

„Dawno, dawno temu żył sobie pluszowy miś. Żyła też dziewczynka,
która nazwała misia Krzyś. Krzyś był żywym misiem, bo lizał dziewczynę

pysiem. Gadał z nią po ludzku, czasem nawet po Rusku.Dziewczynka
miała na imię Ania i niecierpiła kompania. Ale kąpała się codziennie, bo

rodzice mówili Będziesz śmierdzieć. Ania była ładną i uprzejmą
dziewczynką. Miała 9 lat i zajmowała się swą misiaczynką. Krzyś i Ania
byli parą dbania. Ania czesała misia i dotykała jego pysia. Miś pocieszał

dziewczynkę, pokazując śmieszną minkę. Kochali się nawzajem,byli
niezwykłym rodzajem. Pewnego dnia Ania wyjechała na wakacje, mając
przy sobie akacje. Zabrała ze sobą misia i dotknęła jego pysia.Pyś był

bardzo miły i często też szczęśliwy. Lecieli samolotem i pociągiem
potem. Właśnie mieli iść do hotelu, Gdy miś zobaczył pana siedzącego na

fotelu. Pan płakał i siebie błagał: Oh! Co ja mam teraz począć?
Powinienem trochę odpocząć! Ale nie, nie mogę. Wyglądał jakby złamał
nogę. Dzień dobry, proszę pana. Powiedziała grzecznie Ania. Dzień dobry
droga panno. Odpowiedział pan marno. Chciałbym jechać na wakacje...

Ania dała mu akacje. Niech się pan nie błaga strasznie. Zaraz pomożemy
panu pysznie. Powiedziała Ania,mówiąc głosem śpiewania.Chcę

pojechać, tam gdzie będą mnie kochać! Powiedział bardzo trosko pan
gdy przejeżdżał van. Na te słowa Krzyś poruszył swój pyśi wyjął ze swej
czarodziejskiej kieszonki,dwa małe wazonki. Jeden rozbił młotkiem a

drugi pomacał błotkiem. Z odłamków rozbitego wazonu, ułożył napis 100
złonu. Złonupoprawił na złoty, i napis stał się ognistozłoty. 100zł

natychmiast się pojawiło, co pana bardzo zaciekawiło. Jak to zrobiłeś
misiu drogi, to tak jakby ci wyrosły rogi! Powiedział pan z takim

zdziwieniem i jednocześnie z podziwieniem.To taka tajemnica proszę
pana i możemy udawać pana kompana. A teraz żegnaj drogi panie, bo idę

tam gdzie jest stukanie. Rodzice na nas czekają i niech się doczekają.
Powiedział Krzyś i poruszył swój pyś.Oh! Drogie dzieci! Myślałam że

wpadliście w górę śmieci! Aniu, twój miś żyje? Zapytała mama
troskliwie. Tak żyję. Odpowiedział miś uczciwie. Jak dobrze, że nic wam

się nie stało! Powiedział spadając na nich o mało. A teraz chodźmy do
hotelu, do miękkiego fotelu. I cała rodzinka poszła razem i kurtyna

zapadła z gazem. „

                                                     Sugiero Gabriela klasa 4b 


