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Najpiękniejsze  

wierszyki  o  ciszy (cz.I.) 

Florka Ołowska, kl. 6a 

„O ciszy, której nie ma” 

Gdy wszyscy słodko śpią, 

I telewizor nie huczy, 

Stary komputer nie buczy, 

Czekam i czekam. 

Oczy przymykam, 

A ciszy nadal jak niema, tak nie ma. 

Wciąż w uszach mi coś buczy! 

O jej, czy to w brzuchu mi burczy?! 

Wstrzymuję oddech. 

No jasne! 

To mała kicia pod łóżeczkiem 

mruczy. 

Mrrrrrrrr, mrrrrr… 

 

 

 



Nina Borkowska 

 
              Cisza 

   Cisza lubi parki, łąki, lasy, 
  a nie lubi miasta i ruchliwej trasy. 

 W ciszy słychać brzęczenie pszczoły, 
 lecz trudno to usłyszeć w okolicach szkoły. 

 
 

 
 

Liliana Fijałkowska 
        

             Cisza 

 

 Las jest cichy i bajeczny,  
na polanie dość słoneczny. 
Zbieram grzyby, jagód kilka,  

wcale się nie boję wilka.  
Odpoczywam tu od miasta. 

Bo tu cisza jest i basta. 
 

 
 

 
 

 



Zosia Januszkiewicz 

 
               Cisza 

 
    Lubię bardzo ciszę,  

    bo do snu mnie kołysze. 
    Za oknem księżyc śpi 

    a ja mam piękne sny. 
 

 
                                                                              

 
 

Oliwia Marczak 
 
            Cisza 

  Cisza w nocy się skrada  
   do snu dzieci układa.  

   Dobrze śpi się w ciszy, 
   bo się nic nie słyszy. 

  Kolorowe sny się ma,  
  cisza robi im pa, pa, pa. 

 
 

 
Staś Jaskulski 

  
          Cisza 

 

Cisza chodzi po ulicy, 
po chodniku i po trawie. 

Ani ludzie,                                                                 
ani koty nie przeszkodzą jej w zabawie.  

Nikt tej ciszy nie usłyszy                                            
tylko małe szare myszy. 

Ciszo, ciszo jak się bawisz? 
Czy prezencik nam zostawisz? 

Może gdy nadejdzie noc,  
pójdziesz spać pod ciepły koc… 

 
 

 
 



 

Tomek Kalbarczyk 
 

         Cisza 

 

Stoję na polanie w lesie i wsłuchuję się w ciszę.  
Patrzę w górę na drzewa, tylko ptak tam śpiewa.  

Jak miło jest słyszeć szmer strumyka oraz szelest liści. 
Cisza niesie ze sobą bardzo dużo korzyści. 

 
 

 

Wsłuchaj się w ciszę  

 

Dzisiejsze miasta to hałas wielki 

Szkoła, ulica, plac zabaw wszelki 

Ludzie, auta i fabryki 

Wszędzie słychać hałas i krzyki.  

Cisza to coś czego szukamy 

Dla niej do lasu wyjeżdżamy 

Dla niej w książki uciekamy. 

Po całym dniu ciszy pragniemy 

U naszych najbliższych ją znajdziemy.  

Mama i tata to siła ciszy 

W domu rodzinnym każdy ją usłyszy. 

 

Amelia Nowakowska kl. 7a 

 

 


