
Żył raz sobie w puszczy malutki żuberek. 
Choć był bardzo mały, pomysłów miał 
wiele. 
Był koleżeński, przyjaciół miał wielu 
I bardzo się starał pomagać każdemu. 
 
                                  Monika Arabasz l.7 

 
 
Żubr to wielki zwierz. 
Możesz go spotkać w lesie, 
jeśli tylko chcesz. 
 
                                    Klaudia Muzioł l.7 

 
 
W Białowieży dużo zwierzy. 
Tu pod krzakiem jeż się jeży. 
Zając kica gdzieś po łące, 
a wiewiórka po gałązce. 
Tam pod lasem ktoś się pasie 
mądry, duży i spokojny 
to król puszczy żubr dostojny. 
 
                                  Jakub Drążkowski 1.7 
 
 
Śnieg puszysty pada sobie, 
a w puszczy żubr we własnej osobie. 
Wielka głowa duże rogi, 
aż się same trzęsą nogi. 
Lecz spokojny jest to zwierz, 
możesz wierzyć jeśli chcesz. 
Mieszkają tutaj różne zwierzęta, 
pan leśniczy o nich zawsze pamięta. 
 
                                       Hubert Klepin l.7 
 
 
Kiedy jesteś w lesie 
i zobaczysz duże zwierze, 
to uciekaj póki czas, 
bo to żubr goni was. 
 
                                           Julia Muzioł l.7 

 
 
 
 
 

Żubr to duże zwierze. 
Ciepły kożuch ubrał, 
Piękną trawkę wącha 
i na obiad ją zjada. 
 
                                   Julia Cichewicz l.7 
 
 
Żubry żyją w puszczy. 
Zimą żubry jedzą siano. 
Zima maja ciepłą sierść. 
 
                                 Jakub Lemańczyk l.7 
 
 
Znam bociany i łabędzie, 
żubra nigdy nie widziałem. 
Żubr jest wielki i ma rogi, 
w puszczy żyje, nie zna trwogi. 
 
                                       Patryk Nielek l.7 
 
 
Żubrze drogi 
Masz silne nogi. 
W lesie w piłkę grasz 
Jeśli czas masz. 
 
                                      Agata Janowicz l.7 
 
 
Żył raz sobie stary żubr, 
który w lesie zgubił róg. 
Szukał go aż trzy miesiące ... 
znalazł, a pomogły mu zające. 
Tak się cieszył i radował, 
że róg w domku swoim schował. 
I bez rogu jeździ teraz 
z zającami, na rowerach. 
 
                                       Eryk Ignaszak l.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Idzie przez las włochaty zwierz. 
Ma długi ogon, rogi ma też. 
Wełniaste włosy w brązowym kolorze 
lub rude futro ten zwierz mięć może. 
Idzie trawkę skubie i żuje. 
Bardzo przy tym się delektuje. 
Bo zwierz ten żywi się trawą, ziołami, 
ale też korą drzew i ich owocami. 
To nie jest krowa ani bóbr, 
to po prostu jest żubr. 
 
                                Dominik Szanecki l.7 
 
 
W puszczy żubr króluje. 
Za żubrem cale stado wędruje. 
Żubry duże, żubry małe 
wszystkie są wspaniałe. 
 
                                 Agnieszka Wruck. l.7 

 
 
Żubr się w ciepły kożuch ubrał 
Mróz niestraszny jest dla żubra. 
W Białowieskiej Puszczy mieszka, 
wie, gdzie każda wiedzie ścieżka. 
 
                                Bartosz Kisielewski l.7 


