Nowy Rok
"Witam w Nowym Roku"
Karolina Parzybut
Jak te dni szybko mijają.
Krok, po kroku idą nie ustają.
A ja, Nowy Roku,
Pomysłów mam tysiące.
Nie chcę tworzyć o zmroku,
Bo kartki mogą być fruwające.
Co mam z nimi zrobić?
Rozłożyć na kolejne miesiące?
Czy z rozmachu tworzyć,
Wiersze bardziej rozśmieszające?

"Noworoczne marzenia"
Daria Gawrosińska
Mam kilka nowych marzeń,
na ten rok poświęcę je.
I mam nadzieję, że spełnią się.
Pierwsze to takie, by w ten kwiecień
gotówka wypełniła moją kieszeń.
By lato tegoroczne
było piękne i upalne.
Do Francji chcę pojechać
i cały Paryż przejechać.
Na wieżę Eiffla się wspiąć
i ręką chmur dosięgnąć!!!
I w końcu marzę sobie,
by marzenia spełniły się także Twoje!

"Nowy Rok"
Oliwia Drogosz
Nowy Rok stawia krok, będzie tu razem z nami.
Nowy Rok stawia krok, powitamy go fajerwerkami.
Nowy Rok stawia krok, będą miesiące nowe.
Nowy Rok zbliża się, czy jesteś na niego gotowy?
Nowy Rok stawia krok, co przyniesie nam w darze?
Nowy Rok przyniesie nam dużo szczęścia i spełnienia marzeń.
Nowy Rok postawił ostatni krok w godzinie roku starego.

Czy masz szampana kolego?

"Postanowienia"
Olga Kuna
Raz postanowiłam sobie,
Że będę grzeczna.
Uczynna będę.
I będę roznosić zachętę,
Żeby wszyscy wzięli się do nauki!
I chłopaki, i dziewczynki.
Wszyscy będą dawać
Sobie wzajemnie upominki.

"Nowy Rok"
Olga Kuna
Przyszedł do nas Nowy Rok.
Nowy Roczku nasz kochany
O jedno Cię prosimy:
Żebyś był zgodny,
Bo kłótni nie znosimy,
Żeby dzieci się uczyły
I dobre oceny
W ich dzienniczkach zagościły.
I…, żeby rano dzieci chętnie wstawały
I do szkoły się nie spóźniały.

"Nowy Roczek"
Mateusz Greszko
Nowy Roczek, nasz kochany,
niesie nam worek jeszcze nieznany.
Może ma w nim marzenia niespełnione,
może zdrowie, może radość,
może uśmiech, może młodość?
A ja myślę sobie tak:
może taty są tam marzenia
i spełnią się moje pragnienia?!
A ja chciałbym mieć laptopa,
może Roczek pójdzie po moich tropach.
Chciałbym dostać też skuter,
a także gry na komputer.
Może być również motorówka,
no, w ostateczności wyścigówka.

Nowy Roczku, spełnij moje marzenia.
Bo uważam, że one są do spełnienia!

