
 
 
 
 

 

„19”  
oczami uczniów 

 
 

 
 
 
 
 

 
Dziewiętnastka jest lubiana  

i codziennie roześmiana. 
Mało dzieci, kilka sal,  

fajne panie – lubią nas. 
 

Każdy jest tu roześmiany,  
każdy bardzo jest lubiany. 

Dzieci uczą się jak pszczółki, 
rzadko więc dostają dwójki. 

 
Wszyscy są tu jak aniołki, 
rzadko mają złe humorki. 

Pachnie zwykle przez pół miasta – 
dziewiętnastka piecze ciasta: 

 
ciastka humoru, pierniki wiedzy, 

babeczki szczęścia i dobrych chęci. 
Przekrocz próg „19”, kolego, 

a nie zapomnisz o szkole imienia astronoma wielkiego! 
Julia Bolek, kl. V 

 
 

To jest nasza dziewiętnastka! 
Tutaj kupisz nawet ciastka! 
Nasza szkoła jest wesoła, 
z każdego zrobi anioła! 

 
Tu jest każdy roześmiany, 
a do tego rozśpiewany. 

Bardzo dobry humor mamy. 
Do naszej szkoły zapraszamy! 

Jakub Jastrzębski, kl. V  



 
 

Pewnie myślicie, że każda szkoła ma wady, ale „19” 
ma same zalety. Jedną z nich jest to, że nauczyciele traktują 
nas jak rodzinę. Nie tylko przekazują nam swoją wiedzę,   
ale potrafią również z nami rozmawiać na różne tematy. 
Mamy wiele zajęć pozalekcyjnych, m.in. koło komputerowe, 
SKS, ale też zajęcia dla dzieci mających trudności w nauce.        
W naszej szkole działa gazetka, którą tworzą uczniowie   
pod kierunkiem nauczycieli. W zeszłym roku zdobyła ona 
główną nagrodę w Miejskim Konkursie Gazetek Szkolnych. 
Naprawdę warto zajrzeć do „19”! 

Weronika Kasprzyk 
i Aleksandra Kłaput, kl. VI 

 
 

 Nasza szkoła jest chyba najmniejszą, ale na pewno 
najmilszą ze wszystkich szkół w naszym mieście.               
Jest również bardzo bezpieczna. Uczniowie są niezwykle 
koleżeńscy i uczynni. Chętnie włączają się w różne akcje 
charytatywne, takie jak „Świąteczna Paczka” czy WOŚP.  
W naszej szkole nauczyciele prowadzą różne dodatkowe 
zajęcia – zarówno koła zainteresowań, jak i zajęcia          
dla dzieci, które mają problemy z nauką. Ponadto 
nauczyciele pomagają nam w każdej sytuacji. Chcesz 
zobaczyć naszą szkołę? Przyjdź, a przyjmiemy Cię                  
z otwartymi ramionami! 

Aleksandra Łach 
i Jakub Sitnik, kl. VI 

 

 
Szkoła nasza – miła, mała, 

naszych rodziców wychowała. 
Teraz nas uczy o przeszłości, 

o bitwach, wojnach i niepodległości, 
 

o krajach, górach, morzach, 
księżycu, słońcu i zorzach. 

My za to ją bardzo kochamy.  
Chlubę jej przynieść zamierzamy. 

 
Bo ona tęskni w lecie za nami, 

i za naszymi małymi głupstwami. 
Uczy nas, jak być dobrymi ludźmi, 

więc jej za to dziś podziękujmy. 
Izabela Tempka, kl. VI 

 
 

Nasza szkoła – dziewiętnastka! 
Tutaj każdy lubi ciastka. 

Wszyscy dobrze się tu znamy, 
w koszykówkę wymiatamy! 

 
 Dziewiętnastka jest dość mała, 

ale dużo wzorów miała. 
Samych mądrych uczniów mamy, 
więc w konkursach wygrywamy! 

 
Pani Benia to jest gwiazda! 

Zrobi kawę – ale jazda! 
Marchewki, rzodkiewki tutaj nam rozdają, 

czyli o nas dbają, zdrowo odżywiają! 
Maciej Pstrucha  

i Szymon Góral, kl. VI 



 

 
 

„Dziewiętnastka” jest małą, przytulną szkołą,          
do której chętnie przychodzi każdy uczeń. Nauka kształtuje 
się tu na wysokim poziomie. Kolejne roczniki 
szóstoklasistów bardzo dobrze radzą sobie na Sprawdzianie 
i osiągają wysoką średnią ocen. Jest to zasługa nauczycieli, 
którzy poświęcają nam bardzo dużo czasu i cierpliwości.    
W szkole działa koło teatralne i inne kółka zainteresowań. 

 
Liliana Skalny  

i Julia Koźmin, kl. V 
 
 
 

Szkoła Podstawowa nr 19 jest bardzo, bardzo fajna. 
Bardzo lubię moich nauczycieli oraz panią dyrektor.          
W szkole panuje  ciepła atmosfera. Chodzę do „19”           
od przedszkola i wiem, że tu mogę czuć się bezpiecznie.      
W szkole odbywają się różne konkursy, zabawy, działa też 
chór. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach 
pozalekcyjnych, mimo że mamy bardzo dużo lekcji. 
Włączamy się w różne akcje charytatywne. Co roku 
szóstoklasiści zapraszają zaprzyjaźnionych Pensjonariuszy   
z Domu Pomocy Społecznej na spotkanie wigilijne,             
by połamać się z nimi opłatkiem. Ta szkoła jest najfajniejsza 
ze wszystkich szkół w mieście! 

 
Klaudia Karlikowska, kl. VI 

 
 

Nasze słodkie przedszkolaki 
To są zawsze fest słodziaki! 

Nasza pani od plastyki 
Zawsze mówi na nas: „Smyki!” 

 
Nasz samorząd ukochany 

W całym mieście świetnie znany. 
No, a nasza pani woźna  

nie jest wcale taka groźna. 
 

Nasza szkoła jest the best 
i ma zawsze wielki gest. 

A na koniec Wam dodamy,  
że serdecznie zapraszamy! 

Grzegorz Worwa  
i Oliwier Leszczak, kl. VI 

 
 

Dziewiętnastka podstawowa, 
dziewiętnastka kolorowa! 
Śmiechy, humor i zabawy... 
Niepotrzebne nam tu kawy! 

 
Roześmiane mamy buzie, 

poziom śmiechu jest na plusie! 
 

Zdecydujesz się tu przyjść, 
to nie będziesz chciał już wyjść! 

Szkoła imienia Kopernika 
nigdy z oczu nam nie znika! 

Kamila Jakóbik, kl. V 
 


