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WARTO ŻYĆ 

 

Gdy otwieram rano oczy, 

kiedy słońce w okno świeci, 

myślę sobie: Warto żyć i kochać świat. 

 

Warto żyć, bo zdrowie mam, 

mogę skakać, biegać, tańczyć. 

Patrzyć w niebo i ciągle marzyć. 

 

Warto nosić w sobie lato, 

chmurom dodać trochę tęczy, 

by świat kolorowym był. 

 

Nigdy nie przestawaj marzyć, 

niech  Twe płynie w radości, 

uśmiechu, bo warto żyć. 

 

Warto żyć dla tych kilku chwil radości, 

które nas w życiu spotykają. 

 

Bo mamy w życiu lepsze lub gorsze dni, 

nie znaczą wcale, że jesteśmy źli. 

 

Obudź się rano i pomyśl sobie, 

jaki to cud móc zacząć dzień znów. 

 

 

       Gabriela Leśniak  

Szkoła Podstawowa w Jankowej  



 

 

WARTO ŻYĆ 

 

Życie jest piękne, więc warto żyć, 

 uśmiechać się często i radosnym być. 

 

Zwiedzać i bawić się ciągle beztrosko, 

i krzyczeć tak głośno KOCHAM CIĘ POLSKO! 

 

Pomóc koledze, gdy trapi go coś, 

bo kiedyś odwrócić może się  los. 

 

Wszyscy   potrzebni  jesteśmy na Ziemi, 

żyjmy szlachetnie póki możemy. 

 

Doceniaj brata i siostrę swoją, 

Bo oni też o Ciebie się boją. 

 

Szanujmy zdrowie i  każdego, 

By móc doczekać wieku starczego. 

 

Wdzięczny za wszystko powinieneś być, 

Powtarzaj wciąż sobie, że warto jest żyć. 

 

 

 

      Maria Myśliwiec 

Szkoła Podstawowa w Jankowej  



 

 

 

WARTO ŻYĆ 

 

Życie jest piękne i skomplikowane, 

ale musimy dziękować, że zostało nam dane. 

 

Czy to na wsi, czy w mieście, 

życie płynie jak w powieści. 

 

Gdy rodziców mam przy sobie, 

to nie myślę sama o sobie. 

 

Warto kochać, warto żyć, 

by szczęśliwym w życiu być. 

 

Warto się uczyć, warto się śmiać, 

i twardą stopą stąpać przez świat. 

 

 

 

 

 

      Joanna Chorąży 

Szkoła Podstawowa w Jankowej  



 

 

 

 

 

 

WARTO ŻYĆ 

 

Nic dwa razy się nie zdarza. 

Choćbyś chciał, nie powtórzysz tego co Ci się przytrafia. 

Dlatego czerp z życia garściami i nie przejmuj się smutkami. 

Obdarzaj wszystkich wokół uśmiechem, a życie przyniesie Ci 

pociechę. 

Miej zawsze dobre serce, a inni będą podawać Ci sławę na 

ręce. 

Warto żyć - to sztuka trudna lecz każdemu w życiu chlubna. 

 

 

      

      Gabriela Kwarcińska 

Szkoła Podstawowa w Jankowej  



 

 

WARTO ŻYĆ 

 

Mamo, kochana mamo! 

Dla Twego uśmiechu co rano 

Dla Twej pomocnej dłoni 

Co przed upadkiem mnie chroni 

Dla Twych bajeczek na dobranoc 

Mamo, kochana mamo 

Ja wiem - żyć chcę! 

 

Tato, kochany tato! 

Dla nowych przygód co lato 

Dla wyzwań, których się nie boję 

Gdy blisko Ciebie stoję 

Tato, kochany tato 

Ja wiem - żyć chcę! 

  

Chcę żyć, by świat zmieniać na lepsze 

Chcę żyć, bo mam dobre serce 

Chcę żyć, by innym pomagać 

Chcę żyć, by móc na nowo się starać 

Chcę żyć, bo wiem - 

kiedy upadnę ktoś podniesie mnie. 

 

 

      Emilia Semla 

Szkoła Podstawowa w Jankowej  



 

 

 

 

WARTO ŻYĆ 

 

Życie jest piękne - o tym pamiętaj, 

Zwiedzaj świat, po kątach się nie pałętaj! 

Piękne jest życie, beztroskie, wspaniałe, 

Śmiej się non stop i zetrzyj smutki powstałe! 

 

Gdy  Ci przynosi same niepowodzenia, 

To pamiętaj, że jest ta druga strona cienia! 

Wszystko się zmieni - myśl pozytywnie, 

Dobro powróci, a zło przeminie! 

 

Warto żyć, warto snuć plany i mieć marzenia, 

Choć czasem los nam to chce zmieniać! 

Nie daj się, stąpaj mocno po ziemi, 

I uwierz w to, że wszystko się zmieni! 

 

 

  

        

        

      Malwina Gajewska 
Szkoła Podstawowa w Jankowej  



 

 

 

 

 

ŻYCIE TO SĄ CHWILE 

 

Życie szybko ucieka, 

leci niczym ptak na niebie, 

dlatego szanuj każdego człowieka 

i uśmiechaj się do siebie. 

 

Choć życie to nie jest łatwa droga, 

towarzyszyć Ci często może strach lub trwoga, 

lecz swoim marzeniom zaufaj 

i swojego serca nieustannie słuchaj. 

 

Kochasz śpiewać, może tańczyć 

lub do grania talent masz, 

przestań o tym  marzyć, 

zacznij działać póki czas. 

 

Dlatego pamiętaj człowieku, 

nieważne w jakim wieku, 

 życie doceniaj  

i na lepsze świat zmieniaj!  

 

 

 
       Martyna Wąs 

Szkoła Podstawowa w Jankowej  



GRUPA WIEKOWA: 

 KLASY IV - VIII 



 

 

 

CZY WARTO ŻYĆ?... 

 

Dlaczego warto żyć? 

Odwieczne to pytanie. 

Dlaczego warto śnić? 

Głowią się panowie, panie. 

 

Świat to wielka niespodzianka, 

odkrywamy go codziennie. 

Od wieczora do poranka, 

wciąż ciekawi nas niezmiernie. 

 

Gwiazdy, wszechświat, niebo całe 

tyle cudów mieści w sobie. 

Wszystkie rzeczy, duże, małe 

to się wszystko kłania Tobie. 

 

Warto odkryć, nieodkryte, 

niech nas porwie zew przygody. 

Trzeba przeżyć, nieprzeżyte, 

czuć się zawsze wiecznie młodym.  

 

Rzeka, łąka, dni gorące, 

on wciąż piękny jest niezmiernie. 

Morze kwiatów, drzewa, słońce, 

lecz bywają też i ciernie. 

 



Pragnę żyć dla moich bliskich, 

mamy, taty, siostry, brata. 

Łatwiej iść po drogach śliskich, 

gdy za rękę trzyma tata. 

 

Warto żyć jest dla miłości, 

ona w życiu sens nadaje. 

Niech, więc miłość w sercach gości, 

i się nigdy nie poddaje. 

 

     

 

       Gabriela Szczypta 

     Szkoła Podstawowa w Wilczyskach 



 

OPTYMIŚCI 
 

Zastanów się czy warto żyć, 

bo wszystko dzisiaj beznadziejne. 

Siedzimy w domu nie robiąc nic, 

śledzimy tylko co słychać w sejmie. 

 

Jest wszakże zdalne nauczanie, 

każdemu coś po nim zostanie. 

Bo wszyscy w domu są aktywni, 

chcąc być mądrzejsi jedni nad innych. 

 

Stoki zamknięte, WF-u brak 

przyjaciel też się błąka w lesie. 

Lecz ktoś tu teraz właśnie wpadł, 

to brat mój akordeon niesie. 

 

Razem do pracy weźmy się, 

i stwórzmy zespół ,,Optymiści”. 

Niech dźwięk muzyki niesie się, 

wśród koleżeństwa, krewnych, bliskich. 

 

Do góry głowa, wyprostuj się, 

to aerobik dziś cię wzywa. 

W wygodnym stroju wstawiaj się 

na Facebook’owych witrynach. 

 

Jak widzisz warto jest dziś żyć, 

bo gdy dla innych się udzielasz. 

Optymizm w tobie obudzi się 

i szybko znajdziesz przyjaciela. 



Kiedy Covid dookoła, 

ciężki to czas dla nas wszystkich. 

Każdy może złapać doła, 

Wtedy doceń swoich bliskich. 

 

Czerpać z życia można wiele, 

piękno świata dech zapiera. 

Są też twoi przyjaciele, 

nikt ich Tobie nie zabiera. 

 

Nie zapomnij o uśmiechu, 

to jest bardzo ważna rzecz. 

I marzenia warte grzechu, 

by je spełniać warto żyć! 

 

Kiedy możesz to pomagaj, 

w życiu dobrym trzeba być. 

Pochwał za to nie wymagaj, 

dla chwil takich warto żyć! 

 

Więc celebruj swoje życie, 

tylko jedno Bóg Ci dał. 

Podziękuj mu za to skrycie, 

wykorzystaj co do dnia! 

 

 

 

        Julia Kruczek 

     Szkoła Podstawowa w Bobowej 



 

 

WARTO ŻYĆ 

 

Nie jesteś sam -  

rodziców masz! 

Rozmawiaj z nimi - 

radę dasz! 

 

Marzenia spełniaj swe! 

Uwierz że …  

z czasem zrealizujesz je. 

 

Nawet gdy jest źle  

nie poddawaj się! 

Przyjaciół masz - 

Walcz! 

                                                                                                              

Przez życie krocz  

Jakby zawsze był dzień  

   nigdy noc!  

                                                                                                                  

                                                                                                                   

       Zuzanna Ligęza  

      Szkoła Podstawowa w Siedliskach 



 

 

ZDROWOTNE WSKAZÓWKI 

 

Każdy maluch Ci to powie, 

że największy skarb to zdrowie. 

Aby dożyć długich lat 

trzeba zawsze o nie dbać. 

 

Wiele jest wskazówek, 

które mówią nam 

 jak o swoje zdrowie dbać. 

Ja wam dzisiaj podam kilka 

które trzeba znać. 

 

Nie pal! 

Jeśli chcesz by twoje płuca zdrowe były 

i przez wiele lat nam służyły. 

Serce dymu też nie lubi i rytmikę w biciu gubi. 

 

Dziś nałogów kusi wiele 

często nasi przyjaciele, 

gdy trudności wiele mają 

w narkotyki uciekają. 

 

Tylko dobrzy przyjaciele 

mogą pomóc w porę 

im uporać się z nałogiem. 

 

 



 

Dobra dieta, witaminy 

świeży owoc i jarzyny 

o twe zdrowie także dbają 

i twe życie wydłużają. 

 

Myślę, że wskazówki 

te choć troszeczkę Ci pomogą, 

Aby zawsze kroczyć przyjacielu 

W życiu swoim zdrową drogą. 

 

 

       Roksana Domin 

     Szkoła Podstawowa w Siedliskach 

 



 

 

 

NIE JESTEŚ SAM 

 

Gdy ktoś problem wielki ma, 

rusz z pomocą mu raz, dwa. 

Nawet gdy jest bardzo źle, 

nigdy nie poddawaj się! 

 

Przyjaciele wokół są, 

podadzą pomocną dłoń. 

W kupie siła każdy wie, 

nigdy nie poddawaj się! 

 

Gdy ktoś smutek wielki ma, 

porozmawiaj z nim raz, dwa. 

Pociesz, doradź nie oceniaj, 

każdy ma coś do zrobienia. 

 

Pociesz, przytul, poświęć czas, 

niech poczuje, że chęć masz.  

Pomagajmy póki czas, 

pomagajmy wszyscy wraz! 

 

      

       Zofia Kwarcińska 

     Szkoła Podstawowa w Siedliskach 



 

 

 

 

TRZEBA BYĆ SILNYM 

 

Siedzisz sam w parku na ławce, 

wokół Ciebie tylko duże kasztanowce. 

Tej samotności już nie możesz znieść, 

bo boisz się aby kimś nie zawieść się. 

 

Słyszysz tylko w koło: „Rób to i tamto’’ 

A ty nie jesteś także popychadło. 

Musisz być silnym i pokonać swe słabości, 

abyś nie oszalał ze złości. 

 

Być silnym człowiekiem to wiele znaczy, 

bez obawy śmiać się ze swojej rozpaczy. 

I pokazywać wszystkim że się dużo umie, 

mimo choć kto tego nie rozumie. 

 

Brawo! Możesz być z siebie dumny 

Nikt już nie powie Ci, że jesteś bez rozumny 

Uczysz się pilnie i odżywiasz zdrowo 

na pewno wszystko będzie kolorowo. 

 

                            Maja Wojna  

     Szkoła Podstawowa w Siedliskach 



 

KOCHAJ ŻYCIE 

 

Nasze życie jest trudne i skomplikowane. 

Jest nam raz dane i od nas zależy jak będzie wykorzystane. 

Nie oczekuj od życia spektakularnych rzeczy. 

Zauważ drobiazgi, są bardzo ważne nikt nie zaprzeczy . 

 

Życie jest pełne walki i rywalizacji,  

Poszukaj w sercu swojej motywacji. 

Płyń tylko pod prąd pomimo trudu i przeciwności  

losu, walcz i realizuj nowe cele. 

Spełnij swe marzenia i w zdrowym żyj ciele.  

 

Życie to ciągła praca nad sobą i naszymi ułomnościami. 

Zauważaj drugiego człowieka bądź  wrażliwy- pracuj 

nad swoimi niedoskonałościami.  

Dziel się z innymi, ciesz się tym co masz. 

Poświęcaj się dla drugiego człowieka nie oczekuj 

nic w zamian za to co dasz. 

 

Ja zmagam się z życiem każdego dnia. 

Czasem upadam i znów się podnoszę. 

Jestem wtedy jeszcze silniejsza. 

Wciąż idę dalej realizować swoje marzenia 

by być dobrym człowiekiem dla innych.  

 

                                      Emilia Wołkowicz  

      Szkoła Podstawowa w Bobowej 


