Michał Myślicki, kl. 6a
Pośród wielu nowych bloków,
gdzieś na łostowickim stoku,
stoi szkoła pełna dzieci,
gdzie czas uczniom szybko leci.
Tak już dzieje się latami,
siedemdziesiąt lat za nami.
A w tym roku wielkie święto
profesora imię wzięto!
Kiedy myślę "czas do szkoły",
zaraz robię się wesoły.
Mimo zmagań, wielu trudów
nikt tu nie umiera z nudów.

Hanna Seredyńska, kl. 5f
Przy ulicy Wielkopolskiej, przy jeziorku z łabędziami,
stoi szkoła podstawowa, do niej właśnie uczęszczamy.
Sam budynek nie jest duży, jednak dzieci jest w nim wiele,
przez rok cały, na dwie zmiany uczą nas nauczyciele:
czytać, pisać i rysować, recytować, grać na flecie,
liczyć, śpiewać, stać na rękach - najróżniejszych rzeczy w świecie.
Wszystko byłoby w porządku, lecz patrona nie mieliśmy
i dlatego w głosowaniu imię szkole nadaliśmy.
Dobrze, że Jerzego Sampa wybraliśmy na patrona,
bo to postać sympatyczna i dla Gdańska zasłużona.

Gustaw Sotnik, kl. 2
Przy ulicy Wielkopolskiej stoi szkoła podstawowa,
to osiemdziesiątka szóstka, nasza, piękna, lecz nienowa.
Wszystkie dzieci już od rana, zwarte, silne i gotowe,
pędzą z górki na zajęcia, do tej szkoły wyjątkowej!
W każdej klasie nauczyciel wiedzę swoją przekazuje,
uczy matmy i polskiego, i wycieczki nam planuje.
Dużo czasu spędzam w szkole i w niej dobrze czuję się,
lubię liczyć, biegać, skakać i po prostu uczyć się.

Magdalena Wiśniewska, kl. 6f
Dzisiaj wielkie święto mamy,
na 70-lecie naszej szkoły wszystkich zapraszamy!
Będą sukienki i krawaty,
a dla dyrekcji szkoły - kwiaty.
W końcu ten mit obalimy, że szkoły nie lubimy.
Gdy wielkie święto się zacznie,
do hymnu wszyscy staniemy na baczność.
I zaśpiewamy najpiękniej jak umiemy,
bo wszyscy się radujemy.
Sztandar szkoły zobaczymy
i o naszym patronie- Jerzym Sampie usłyszymy.
Gdy uroczystość się skończy
do książek wrócimy
i naszą wiedzę pogłębimy.
Szkoło! Nasza szkoło! Dziękujemy Ci za otwarte do nauki drzwi!

Julia Plata, kl. 5e
Moja szkoła jest the best,
zawsze była i tak jest!
Kocham tutaj spędzać czas,
wielka radość jest wśród nas.
Świetni są nauczyciele,
tu znajomych też mam wiele.
Jak ktoś głodny, to jest sposób,
na stołówce smaczny rosół.
Grać w siatkówkę się uczymy,
bo do Trefla należymy.
Biblioteka jest niemała,
a w niej książek masa cała!
Patrona niedawno wybraliśmy,
długo na niego czekaliśmy.
Jerzy Samp - osoba znana,
przez każdego szanowana.

Piotr Gargula, kl. 6f
Schowana wśród kwiatów,
ukryta wśród drzew,
najpiękniejsza szkoła - "osiemdziesiąt sześć".
Najlepsi uczniowie i nauczyciele,
nauka, ambicja i osiągnięć wiele.
Lubię tu przychodzić, przyjaciół spotykać,
uczyć się i bawić, mądrych ludzi pytać.
Świat tutaj poznaję, umiejętności zdobywam
i z przeciwnościami nigdy nie przegrywam.
70 lat ma szkoła nasza piękna,
czy ktoś jeszcze dzisiaj o tym nie pamięta?

