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Te życzenia są dla Mamy. 

Nasze Mamy uwielbiamy, 

Najwspanialsze są na świecie, 

Dobrze o tym wszyscy wiecie. 



NASZE  MAMY  CAŁUJEMY  
nie tylko 26 maja                            
W Polsce Dzień Matki obchodzono po raz 
pierwszy w 1914 roku w Krakowie.  

Jak już dobrze wiecie nasze Kochane Mamy 

mają swoje święto, które obchodzone jest 26 

maja każdego roku. A czy zastanawialiście się 

kiedyś skąd  ono pochodzi? Jeżeli nie, zaraz się 

tego dowiecie                                                  

Początki święta sięgają czasów starożytnych 

Greków i Rzymian. Kultem otaczano wtedy 

matki-boginie, symbole płodności i urodzaju.                 

W późniejszych czasach cesarstwo rzymskie 

przyjęło chrześcijaństwo i tym samym 

zabroniono wyznawania innych bogów. Zwyczaj 

ten jednak powrócił w siedemnastowiecznej 

Anglii pod nazwą niedziela u matki, początkowo 

co roku w 3-4 niedzielę postu odprawiano modły 

w najbliższej katedrze. W zwykle niedziele 

odbywały się one w pobliskich kościołach. 

Dzień, w którym obchodzono to święto, był 

wolny od pracy. Do tradycji należało składanie 

matce podarunków, głównie kwiatów i słodyczy, 
w zamian za 
otrzymane 
błogosławieństwo. 

Wiersze 

piszemy,  

bo rymować 

umiemy 

Wasze życzenia dla MAMUŚ 

Zuzanna Rębacz 

Droga Mamo!                                                                                                                 

Uśmiechnij się,                                                                                                                    

Tylko raz w roku obchodzimy Twój Dzień.                                                                    

Róże, kwiaty i prezenty daję  Tobie w dniu 

dzisiejszym.                                                                 

Jesteś dla mnie najważniejsza,                                                                                     

Kocham Cię z całego serca.                                                                                          

Dziękuję Ci, że jesteś przy mnie.                                                                              

Pamiętaj, zawsze jestem blisko Ciebie.  

  
Julia Dziurdziak                                                        
Z okazji Dnia Mamy, chcę Ci życzyć: 
Zdrowia, szczęścia i radości, 
dużo, dużo słodkości. 
 

Mnóstwo spokoju, 
oraz radości z rozwoju. 
Marzeń spełnienia, 
i wiecznego zadowolenia. 
 
Natalia Grodzka 
Raz tylko w roku jest Dzień Matki, 
choć Mamusiom co dzień należą się 
kwiatki. 
Dziś dla Ciebie Mamo, płyną barwne 
chmurki, 
A wiatr je układa w świąteczne laurki. 
Dlatego przesyłam całusa mocnego, 
życząc Ci szczerze wszystkiego 
dobrego. 
 
Paulina Sieradzka 

26 maja jest Dzień Mamy,                                                                                 

najważniejszej dla nas Damy.                                                                            

Gdy trudności i problemy mamy,                                                                                            

to w potrzebie się do niej zwracamy,                                                                                   

bo zawsze na nią liczyć możemy.                                                                                          

Za to wszystko pięknie dziękujemy.                                                                                          

I uśmiechu oraz zdrowia dla niej 

chcemy.  

 

Córka 
Dziękuję Kochana Mamo. Obchodzimy 

dzisiaj Twój Dzień. Z tej okazji chciałam Ci 

podziękować. Za wszystko co dla mnie 

zrobiłaś. Za to, że przyjęłaś na siebie trudny 

ciężar wychowywania. Za to, że zawsze 

jesteś, kiedy Cię potrzebuję. Za to, że nie 

przejmujesz się moimi upadkami, ale z dumą 

patrzysz na moje wzloty. Za to, że codziennie 

dbasz o mnie, o naszą rodzinę, bliskich. Za to, 

że kiedy choruję troszczysz się o mnie. Za to, 

że pomagasz mi w nauce, w rozwijaniu moich 

pasji. Za to, że po prostu jesteś. Chciałam Cię 

również przeprosić. Za całą złość skierowaną 

w Twoją stronę. Za to, że czasem nie chciało 

mi się zrobić czegoś dla Ciebie i później 

musiałaś radzić sobie z tym sama. Za to, że 

nie doceniałam tego, co dla mnie robisz. 

Nigdy nie wynagrodzę Ci tego wszystkiego. 

Chciałabym również, żebyś wiedziała, że 

nawet kiedy tego nie pokazuję to i tak jesteś 

dla mnie całym światem. Nie mogłabym 

wyobrazić go sobie bez Ciebie.                         

Twoja córka, ***. 



 

Alicja Stankiewicz                                                                                                           

Tak wiele Mamo dla mnie robisz,                                                                                   
Uśmiechem, każdy dzień ozdobisz.                                                                                   
Jesteś dla mnie nauczycielką,                                                                                           
I osobą naprawdę wielką. 
 
Mamo jesteś zawsze cierpliwa,                                                                        
Kochana, pomocna, troskliwa.                                                                                         
Dziękuje za oddane lata,                                                                                                  
Jesteś najlepszą Mamą świata! 
 
Razem z braciszkiem się staramy,                                                                                     
Aby cały rok był Dniem Mamy.                                                                                                   
I byś z nas dumna była, chcemy.                                                                                                 
Bo to sprawia Ci radość, wiemy. 
 
Zosia Radziejewska                         
Mama Czarodziejka                                                                                                                
To właśnie ty Mamo,                                                                                                          
Byłaś przy mnie zawsze.                                                                                                          
Znasz mnie o 9 miesięcy dłużej,                                                                                           
Niż wszyscy inni. 
Tobie zawdzięczam wszystkie sukcesy                                                                                    
I wiem, że mogę zawszę na Ciebie liczyć.                                                                           
Byłaś obok mnie przy upadkach i wzlotach.                                                                          
Jak każda matka z córką kłóciłyśmy się,                                                                             
Ale zawsze dochodziło do zgody. 
Gdy było mi smutno,                                                                                                   
Pocieszałaś mnie.                                                                                                                
Jesteś jak Czarodziejka,                                                                                      
Najwspanialsza Mama na świecie. 
 
Justyna Tywonek                                                                                                     
Życzenia na Dzień Mamy                                                                                                   
Kochana Mamo, w ten cudowny Dzień 
Mamy chciałam Ci przede wszystkim 
podziękować za to, że wytrzymałaś ze mną 
tyle dni, miesięcy, lat. Nawet w brzuchu, 
pod Twoim serduszkiem nie byłam 
grzeczna. Pokazujesz mi  świat, 
wychowujesz. Życzę Ci dużo zdrowia, 
szczęścia, więcej spędzonych razem chwil.                                       
Dziękuję, kocham Cię Mamo ! 
 

 
Amelia Gadomska                                                                                                                

Każdego dnia jestem wdzięczna za to,               
że jesteś .                                                             
Każdego dnia staram się robić wszystko            
jak najlepiej.                                               
Każdego dnia przydarzają się rzeczy,               

które zapamiętam na zawsze.                            

To wspomnienia, gdzie jesteśmy razem. 

Mama to osoba, która wybaczy 
wszystko. 
Mama to osoba, która nauczy Cię być 

silną. 
Mama to kobieta, która przeszła wiele,                                                                                  

A mimo wszystko żyje i to dla Ciebie. 

    Tomasz Dudek 
Mamo z okazji Twojego Święta życzę Ci  
szczęścia, zdrowia, pomyślności. 
Samych w życiu chwil radości, 
żadnych smutków, trudów, łez, 
niech się spełni to, co chcesz! 
     Wiktoria Krzyżyńska                                                                                                              
Mama to kobieta taka,                                                                                                              
co pomysły szalone ma od rana.                                                                                     
Wymyśla rzeczy niestworzone .                                                                                               
Gdy mi smutno jest czy źle,                                                                                                
Mama zawsze rozweseli mnie. 
     Drozd Dominika                                                                                                                                                             
Za każdym razem mi pomoże,                                                                                                                                
Dzięki niej świat jest w kolorze.                                                                                                                            
Zawsze jest przy mym boku,                                                                                                                              
Wskazuje mi drogę w mroku. 
Mamo, Ty jesteś tą jedyną ,                                                                                                                                      
Chcę byś zdrowiem się cieszyła                                                                                                                                       
I zawsze szczęśliwa była. 
      Izabela Tokaj 

Najlepszymi kobietami na świecie, 

Są to Mamy jak sami wiecie. 

Dają nam dużo miłości 

I pomagają nie tylko w młodości. 

Znają sposoby, gdy jesteś smutny 

I rozweselają, gdy jesteś marudny. 

Nie potrzebnie coś przed Mamą kryjesz 

Dzięki niej tak naprawdę żyjesz! 

 



 

DZIEŃ MAJOWY 

 
 

W pewien piękny dzień majowy 

zebrały się mądre głowy. 

Bardzo długo rozmawiali, 

losy kraju omawiali. 

Chcieli by się lepiej żyło, 

by nic ludzi nie martwiło. 

W końcu wszyscy uzgodnili, 

jak Polacy będą żyli. 

Spisano prawa i zasady, 

obowiązki ustalono, 

a tym samym w naszym kraju, 

ład w narodzie wprowadzono. 

Praw i zasad zbiór spisany 

Konstytucją nazywamy. 

 

EGZAMIN 
Uczniowie klas ósmych przystąpili             
do egzaminów. Obecnie bardzo 
często wyjeżdżają w poszukiwaniu 
NOWEJ SZKOŁY.  
Wybór nie jest łatwy, jest też duży 
plus – można odbyć podróż  
za przyzwoleniem rodziców. 
Życzymy naszym ÓSMOKLASISTOM  
dobrych wyników z egzaminów.  
Odnajdźcie swoje pudełko 

czekoladek, trzymamy kciuki  ! 

 

HUMOR 

o 

Mamie 
 

- Mamusiu, 

mamusiu! Kup mi króliczka! 
- Nie. Jeszcze ci myszki                
nie zdechły.  
 Mama woła dziecko                      
na podwórku: 
- Jaaaaaaaaaaaaaasiu  
do dooooomu! 
- A co?! Spać mi się chce? 
- Nie! Głodny jesteś! 
 Jeden przedszkolak mówi                           

do drugiego: 
- U mnie modlimy się przed 
każdym posiłkiem. 
- U mnie nie. Moja mama 
bardzo dobrze gotuje.  
 Mama pyta: 
-Jasiu, czy umyłeś już uszy? 
-Nie, ale jeszcze słyszę. 
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