Bartek Bogusz
Czasem gdy budzę się rano
Zasłaniam oczy przed
Ładnie świecącym słońcem
Ostre światło padło na moje łóżko,
Więc nie potrzebuję budzika. Gdy jednak zasnę moja mama
I mój tata budzą mnie z twardego snu. Moje pierwsze słowa rano brzmią
Eeee! Zaraz wstaję.
Każdy tak ma, gdy ktoś go budzi. W końcu taki jest człowiek.
Jakub Mirski
Czyny jego są w pieśniach głoszone
Zgładził smoka co królewski straszył gród
Łamał kości wrogów nie skruszone
Oswobodził od zła kraju swego lud.
Wołali nań nieznany lun tajemniczy ktoś
I choć znał go każdy co biedniejszy pan
Egoistą był, nie zostawiał na panu ość.
Kto to? Nie wiem sam.

Antek Szpakowski
Od poranka do wieczora
Dudni silnik od traktora
Polem, miedzą rolnik jedzie
Owies, żyto przez wieś wiezie
Widzi ludzi i zwierzęta
I dzieciaczki uśmiechnięte
Energiczna panią Stasię
Dziadka Janka, małą Asię.
Zgraję chłopców na kasztanie
I dziewczynki w zboża łanie.
Ale myśl go czasem goni
Las wieżowców zamiast koni

Nowe ciuchy, samochody
Oddech miasta, wielkie schody
Śni mu się to wszystko stale ale
Ćma nad lampą lepsza wcale.
Tomasz Witecki
Podróże w nieznane miejsca urok maja swój
Rzeczy wokół nowe otaczają nas
Yes jest super gdy obcych słówek uczyć mogę się
Gdy podróżuję po świecie i z innymi ludźmi mogę spotkać się
Okazji dużo do robienia zdjęć mam
Dalsze przygody już przede mną są
A więc ruszam w świat.

Oczywista rzeczą jest
Dla każdego dużego i małego
Pamiętać o tym że
Odpowiedzialność za słowo
Ważne jest
Istotne również jest by
Dla innych masz głęboko skryć gdy
Dla innych masz pomoc nieść
Zapamiętaj mój drogi przyjacielu
I zapisz sobie głęboko w sercu
A miej w pamięci to że
Ludzi szanować obowiązkiem twoim jest
Nosić w sobie przekonanie
O tym ze
Ślubowanie święte jest
Ćwicz zatem wolę, by w swym słowie wytrwałym być.

