
  

Święto Szkoły 

"Chociaż wiele szkół  
istnieje w naszym mieście,  

ale "DZIEWIĘTNASTKA" 
to jest właśnie ta!..." 

 

 
 Wszystkiego najlepszego z okazji Twojego Święta, życzę szkole, żeby wygrywała dla nas mecze piłki nożnej – 

Szymon Wiatrzyk 1a  

 

 Życzę uczniom naszej szkoły, żeby byli zdrowi, szczęśliwi i uśmiechnięci i żeby mieli same szóstki – 

Jastmina Nowakowska 2b 



 Aby uczniowie dobrze się uczyli i żeby szkoła dużo jeszcze wytrzymała – Kacper Keller 2b 

 

 Żeby uczniowie miło spędzali czas w naszej szkole – Piotr Estko 2c 

 

 Cierpliwości w wychowywaniu i nauczaniu dzieci przez nauczycieli, jak najwięcej osiągnięć, medali i 

dyplomów zdobywanych przez uczniów, aby budynek był szanowany przez przyszłych wychowanków, żeby 

każdy czuł się w murach Szkoły dobrze i spędzał tam jak najmilsze chwile – życzy klasa 8d 

 

 Drogi Bronisławie Malinowski 

Z okazji twoich urodzin życzę Ci zdrowia, miłości i radości. Żeby Twoja szkoła była najlepsza. Lubimy 

chodzić do Twojej szkoły lecz teraz nie możemy.  Życzy Ci Michał Piotrowski z 4a 

 

 Droga Szkoło! 

Z okazji Twojego święta życzymy Ci: Samych bardzo dobrych uczniów 

Żebyś była taka, jak zawsze – dobra, 

Zdrowia i radości, 

Dofinansowania na wszystkie Twoje potrzeby 

Oraz długiego funkcjonowania 

życzy klasa 7d 

 

 Z okazji urodzin naszej szkoły, chciałbym podziękować Pani Dyrektor oraz wszystkim pracującym w szkole. 

Życzę mojej szkole samych sukcesów, aby nauczyciele przekazywali swoją wiedzę uczniom, a oni opuszczając 

jej mury, nigdy o niej nie zapomnieli. Wszystkiego najlepszego Moja Szkoło – Adam Mazurek kl. 1b 

 

 Szkoło moja ukochana,  

do której przychodzę codziennie z rana,  

każdego ucznia witasz z radością,  

każdego traktujesz z równością.  



Czego mam Ci życzyć w dniu Twojego święta?  

Czego więcej trzeba, niż młodzież uśmiechnięta?  

Życzę więc radości i zadowolenia,  

cierpliwości, wytrwałości i marzeń spełnienia.  

Niech każdy nowy dzień uśmiecha się do Ciebie,  

a każdy uczeń w szkole czuje się jak u siebie.   -     Natalia Kiełkiewicz, klasa 5b 

 

 Wszystkiego najlepszego życzymy szkole najlepszej na świecie, choć ten rok jest inny to życzenia będą 

najlepsze. Dużo zdrowia i radości i trochę słodkości. Bo szkoła to nie tylko mury to ludzie, TO MY! Wiele 

szczęścia i wspaniałych uczniów. Dużo wiedzy i miłości każda szkoła nam tego pozazdrości.   

                                             ŻYCZY: Wojciech Toczek z klasy 5a 

 

 

 

 

 

 


