
Napisać wiersz o szkole jest trudno, 

a już o Zespole Szkół w Mielniku to i bardzo trudno. 

W tej szkole tyle się dzieje, 

czy mi się to wszystko zmieści mam nadzieję. 

 

Ta szkoła od poniedziałku do piątku na lekcję nas woła. 

W szkole jest dużo wzorów, asów oraz leni, 

ale do domu wracamy zadowoleni. 

 

W tej szkole nie doświadczysz nic złego, 

no chyba, że nie słuchasz nauczycieli kolego! 

Każdy nauczyciel, gdzieś swój dyżur ma. 

Masz problem, zgłoś się, chętnie Cię wysłucha. 

 

Lekcje mijają szybko, zanim się spostrzeżemy, 

 już do świetlicy maszerujemy. 

W świetlicy dużo spędzamy czasu, 

ale pobawić się to możemy tylko od czasu do czasu. 

Pani Stefania bardzo o nas dba, 

ciągle jakąś nową robotę nam da. 

Pan Andrzej naszej sprawności fizycznej pilnuje. 

Rozstawia nam tor przeszkód, ale sam nie wystartuje. 

Lubimy grać na komputerach, pan Jarek to rozumie. 

Wspiera nas w tych działaniach jak tylko umie. 



O rozwój kulturalny i umysłowy pani Ala dba, 

Jeśli są nowości w kinach to ona już je ma. 

Rozsiadamy się wygodnie w świetlicy, 

Popcorn w ręce chwytamy i film oglądamy. 

 

Panie kucharki to kobiety the best. 

Śniadania ,zupki, obiadki idą nam fest. 

Wszystkim dogodzić z jedzeniem to nie lada fucha. 

Panie kucharki wiedzą jak zadbać o każdego zucha. 

 

Kierowca Zbyszek bezpiecznie autobusem z nami pędzi, 

wszędzie nas dowiezie i nic nam nie będzie. 

A dokąd tak pędzi? A dokąd tak gna? 

Na basen, na basen tam zabawa na 102. 

Mamy też w szkole ,,złotą rączkę” 

Gdy coś się popsuje , albo odkręci, 

Pan Janek z ochotą nam to dokręci. 

 

Aby Zespół Szkół w Mielniku był prężny i zdrowy,  

czuwa Pan Dyrektor Damian na nowości otwarty i zawsze gotowy. 

W swych działaniach nie jest osamotniony, pomaga mu Pani Wicedyrektor 

Kasia. Młoda, sprytna, pomysłowa  do współpracy zawsze gotowa. 

Żeby was nie nudzić, bo miny macie kwaśne, kończymy wierszyk właśnie. 

 


