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Aku dan Sukma

Zulfa

1 B

Aku suka membaca
Aku suka belajar
Aku suka menulis
Aku suka istirahat
Aku mempunyai kawan
Aku suka menghormati Indonesia
Aku suka di Sukma
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Senangnya Bersekolah

Btari

Kelas 1 A

Bangun pagi-pagi
Kulangkahkan kaki pergi sekolah
Hati senang dan gembira
Aku banyak teman
Guru-guruku sayang
Mengajarkan kami agar pintar
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Aku dan Sukma

Wafiq Al Bariki

Kelas 1 A

Aku selalu bangun pagi cepat
Mandi berpakaian dan sarapan
Aku pergi ke sekolah dengan semangat
Guru di Sekolah Sukma baik dan sayang padaku
Aku dibimbing dan diajari dengan sabar
Aku banyak teman di sekolah
Aku senang sekolah di Sukma Bangsa Bireuen
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Sukma dan Sukma

SD Sukma Bangsa Bireuen

Sukma
Saat ku melihatmu
Kaulah yang kucari
Yang kuidamkan
di setiap mimpiku
Namun, aku berhenti sejenak
Embusan angin mengingatkanku
untuk berkata dan berangan-angan
Siapakah diriku
Sukma
Dirimu aku banyak ilmu
Yang kudapat
Sehingga kudapat mencapai cita-cita
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Aku dan Sukma

Qaisyar

Kelas 1 A

Sukma 
Tempat indah dan nyaman
Tempatku belajar tempatku bersenang-senang
Sukma
Tempatku bertemu guru
Tempatku bertemu teman-teman
Setiap pagiku ingin ku pulang
Sukma
Semoga berguna bagiku dan teman-temanku
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Aku dan Sukma

Grace Wildy

Kelas 5 B

Perkenalkan nama saya Grace Wildy. Saya murid sekolah 
Sukma Bangsa Bireuen. Saya sekarang berada di kelas 5B. 
Saya akan menceritakan pengalaman saya bersekolah di 
Sukma. Sewaktu saya datang ke Sukma, pertama kali saya 
melihat Sekolah Sukma seperti sebuah istana yang sangat 
bersih, tetapi sekarang saya melihat Sukma sangat kotor, 
banyak sampah yang berserakan karena para penghuni 
sekolah tidak menjaganya dengan baik.

Saya senang bersekolah di Sukma. Di Sukma, saya 
punya teman-teman yang ramah, baik, tidak memilih teman. 
Guru-guru pun baik dan ramah.  Guru tidak melakukan 
kekerasan fi sik pada murid-muridnya dan guru mengajar 
dengan sabar sehingga murid-muridnya menjadi disiplin. 

Sekarang, sekolah kami sudah menjadi bersih kembali 
karena para penghuni sekolah sudah bertambah sehingga 
banyak orang yang membantu membersihkan sekolah 
kita. Di sekolah kami juga diterapkan 5S (Senyum, Sapa, 
Salam, Sopan, dan Santun). Kami diwajibkan melaksanakan 
melakukan 5S. Jika ada tamu yang datang, kami harus sopan 
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kepada mereka agar kami dapat membawa baik nama 
sekolah kami.

Kami juga mempunyai wali kelas yang bernama Ibu 
Nurhilza. Beliau sangat baik hati, ramah, dan sabar. Saya 
sangat senang memiliki guru seperti dia. Saya selalu 
mendoakannya supaya panjang umur, sehat, dan banyak 
rezeki.
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