Piotrków Trybunalski
"Najpiękniejsze miasto"
Mateusz Greszko kl.IVa i Olga Kuna
Moje miasto jest wspaniałe.
Odpoczywać tutaj można doskonale.
Jest tu Park Jana Pawła II
Oraz Księcia Józefa Poniatowskiego.
Zabytki tutaj także mamy,
I chętnie o nich porozmawiamy.
Nagrywano również filmy fabularne,
A także dokumentalne.
Piotrków Trybunalski
to miasto dla każdego przyjazne.

"Piotrków Tryb. moje miasto"
Karolina Parzybut
O moim mieście można wiele pisać.
Zacznę od pięknego Placu Jana Pawła II,
który przyciągnie każdego.
Tuż za nim stary klasztor,
gdzie Ojcowie Bernardyni zachwycają swymi,
szopkami bożonarodzeniowymi.
Niedaleko klasztor, gdzie mieszkają Jezuici,
jego wnętrze i Ciebie zachwyci.
Obok kościół, który Fara się nazywa,
jego dzwon codziennie ludzi przyzywa.
Nie możesz nie wejść do naszego Muzeum,
który mieści o naszym mieście,
wiele ciekawych opowieści.
W moim mieście najpiękniejszy ptaków śpiew.
W moim mieście najpiękniejsze są korony drzew.
Musisz więc przyjechać do nas tu,
żeby nie zapomnieć najpiękniejszych snów.
Niech pamięta Zapominalski,
że moje miasto nazywa się Piotrków Trybunalski.

"Piotrków Trybunalski"
Olga Kuna
Piotrków Trybunalski na nas czeka!
Pojedźcie tam!
Nie ma co zwlekać!
Bo tam ... Cerkiew Prawosławna nas wita.

Bo tam ... ptaki śpiewają od świta.
Bo tam ... wszystko jest wesołe.
Bo tam ... zobaczycie moją super szkołę.

"Moje miasto"
Olga Kuna
Moje miasto, moje miasto!
Jest cudowne, kolorowe! Takie odlotowe!
Tu jest zabytków wiele.
Aż dreszcze chodzą po ciele.
Bo pytanie trudne mamy.
Co teraz zwiedzić? Może ...
- Cerkiew Prawosławną
- Muzeum
Tych zabytków jest wiele
- Kościół Ojców Jezuitów
Och ... Możemy zwiedzać,
aż do świtu!

"Czarci sąd w Piotrkowie"
Daria Gawrosińska
(na podstawie legendy piotrkowskiej)
Pewnego razu przed sądem w Piotrkowie
rozgrywał się proces przeciwko pewnej wdowie.
Chociaż prawda była po jej stronie
zły wyrok wydali okrutni sędziowie.
Wówczas krzyknęła będąc w rozpaczy:
Diabli sprawiedliwy wyrok by wydali!
Późnym wieczorem, gdy opustoszał już trybunał
inne postaci zebrały się w dziwnych mundurach:
na głowach trójgraniaste kapelusze,
długie do ziemi czarne kontusze,
na nogach pończochy, ale co dziwne
spod ubrań wystawały im ogony.
Choć zasiedli za stołem uroczyście
diabły to były – oczywiście.
Całą noc obradowały,
aż wdowie rację przyznały.
Pozostawiły po sobie dokument
podpisany czarcim pazurem.
A działo się to piękną, gwieździstą nocą,
gdy diabły babie przyszły z pomocą.

"Historyczne miasto"

Monika Chojwa
Piotrków historyczne miasto me.
Z pewnością każdemu spodoba się.
Zabytków jest tu bardzo wiele.
Można zwiedzać nie tylko w niedzielę.
Filmy w Piotrkowie kręcone były ,
Każdego one zachwyciły.
Z pewnością je znacie.
To Syzyfowe prace,
Ewa chce spać,
Przedwiośnie,
Pan Tadeusz,
Vabank.
Turyści często tu przyjeżdżają
I nasze miasto mile wspominają.

