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CZĘŚĆ PIERWSZA  
 

 

 

 

 

 

WSPOMNIENIA ZE SZKOLNEJ ŁAWY 
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PIES URWIS NA LEKCJI MATEMATYKI  

 

 

Drzwi do szkoły nagle się otworzyły. Do klasy wbiegł Urwis.  

–  Witaj, Urwisie – przywitał się Pan Grozek.  

– Dzień dobry – powiedział zasapany Urwis.  

– Wejdź do swojego legowiska i 

otwórz zeszyt – poprosił grzecznie 

nauczyciel.  

– No, ale… tak, ale bo… – jąkał się 

Urwis.  

– Co się stało, Urwisie?  – dopytywał 

się Pan Grozek.  

– Bo mój zeszyt… bo pies mi zjadł 

zeszyt – wydukał Urwis.  

– Co takiego??? 

– Wyglądał tak smakowicie. Przecież 

wczoraj malowaliśmy kości. Mniam… 

Poza tym mam drugi w budzie jakby 

co… na nowe kości – wyjaśnił Urwis.  

– Mój Urwisie, mój Urwisie – 

ubolewał Pan Grozek.  

Nagle do klasy weszła pani Zgryz i zapytała:  

– Kto dzisiaj je obiad? 

– A co jest? – dopytywał się Urwis.  

– Karma z konserwą. 

– Jem! – krzyknął zadowolony psiak.  

Pani Zgryz wyszła, a nauczyciel zwrócił się do Urwisa: 

– Trudno. Kara musi być. Założymy ci… skarpetki.  

 

 

Amelia  
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Dawno, dawno temu pies Urwis chodził na lekcje matematyki. Zapisał się nawet na 

dodatkowe zajęcia. Pan Grozek zapytał: 

– Kto mi powie, ile to będzie 2 kosteczki + 2 kosteczki. 

– Ja wiem! Wiem! – krzyczał Urwis. – To będą cztery smaczne kosteczki.  

– Znakomicie, Urwisie – pochwalił go nauczyciel. – Dzisiaj nauczymy się tabliczki 

mnożenia.  

– A czy kosteczki też będą? – pytał Urwis.  

– Będą… Będą… na obiad – wyjaśnił Pan Grozek.  

Piotr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pewnego razu pies Urwis przyszedł do szkoły. Kiedy zadzwonił dzwonek, wszedł do 

klasy nauczyciel, Pan Grozek.  

– Dzień dobry – powiedział Pan Grozek.  

Urwis siedział i patrzył się w okno. 

– Urwis! Urwis! – krzyknął sokół.  

Dopiero teraz Urwis popatrzył na nauczyciela.  

– Otwórz, proszę, zeszyt – powiedział poważnie nauczyciel.  

Urwis zrobił to, ale bardzo niechętnie.  

– Ile to będzie 20 x 198? – zadał pytanie Pan Sokół. – Urwisie, może ty nam zrobisz to 

obliczenie? 

Urwis milczał. Pan Sokół już miał wybuchnąć gniewem, lecz przyszedł mu do głowy 

znakomity pomysł. Nauczy swoich uczniów rymowanek matematycznych. Urwis już nie 

mógł się doczekać tych rymowanek. Na samą myśl o zagadkach drżał mu ogonek z 

radości.  

Michał  
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Podwodne królestwo – rysunek Urwisa  
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SÓWKA POLA NA LEKCJI GEOGRAFII  

 

 

 

Pola cały dzień uczyła się matematyki. Pan Grozek wszedł do klasy i powiedział 

wszystkim, że wkrótce pojadą na wycieczkę nad morze. Pola była bardzo ciekawa, jak 

wygląda morze, co tam się znajduje. 

– Kiedy zobaczymy morze? – dopytywała się Pola.  

– Już za chwilę – odpowiedział spokojnie Pan Grozek.  

– Jak to? Jak to? Za chwilę? – nie dowierzała sówka.  

– Tak. Otworzymy książki, albumy i atlasy i zobaczymy piękne Morze Bałtyckie – 

wyjaśnił nauczyciel.  

– A ja myślałam, że naprawdę tam pojedziemy – dodała ze smutkiem Pola.  

– Polu, Polu, ależ ty masz fantazję – śmiał się Pan Grozek.  

I Pola podeszła do tablicy i pokazała na mapie, gdzie znajduje się Morze Bałtyckie. Pan 

Grozek wytłumaczył, że w morzu żyją ryby, na brzegu jest złoty piasek, po którym 

można spacerować, są też muszelki i kamienie.  

Wiktoria  
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Pan Grozek przyszedł wcześniej do szkoły. Wszedł do klasy i od razu podał temat lekcji. 

– Poznajemy góry. 

– Góry? – dopytywała się sówka Pola. – Ja lubię góry.  

Całą godzinę sówka Pola, kotka Tola, bocian, dzięcioł, wróble i czapla biała rozmawiali o 

górach. Oglądali zdjęcia. Zobaczyli nawet, jak wygląda Giewont. Tylko Urwis siedział w 

kąciku i coś mruczał do siebie pod nosem.  

– Za tydzień jedziemy do Zakopanego – powiedział Pan Grozek.  

– Super. Zobaczymy na własne oczy Giewont – ucieszyła się Pola.  

Ola  
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Podwodne królestwo – rysunki Poli  
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KOTKA TOLA NA LEKCJI HISTORII  

 

Kotka Tola przyszła pierwszy raz na 

lekcje.  

– Tolu, zapisz, proszę temat w zeszycie: 

Jak wyglądali nasi przodkowie – 

poprosił Pan Grozek.  

– Ale ja nie mogę? – wyszeptała kotka.  

– Dlaczego? 

– Bo mnie boli łapka.  

– Rozumiem. Tolu, idź zatem do 

pielęgniarki – zaproponował Pan 

Grozek.  

– Ale ja nie mogę? – wyszeptała kotka.  

– Dlaczego? 

– Bo jeszcze czuję, jak mnie ogonek 

zaczyna boleć.  

– Jeszcze ogonek? – dopytywał Pan 

Grozek.  

– Tak i pyszczek… Tak, i pyszczek mnie boli. 

– Tak myślałem – mruknął pod nosem Pan Grozek i uśmiechnął się do Toli.  

 

Kacper 

 

– Tolu, otwórz podręcznik do historii na stronie czwartej – poprosił Pan Grozek.  

– Dobrze, proszę pana – odpowiedziała kotka.  

– Sprawdź teraz, kto był pierwszym królem Polski.  

– Już mam. Już mam… Pierwszym królem Polski był… był… Bolesław Chrobry – 

odpowiedziała Tola.  

– Znakomicie. Dzisiaj zobaczymy, jak wyglądały średniowieczne zamki – powiedział Pan 

Grozek i włączył film.  

 

Mateusz  
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– Tolu, otwórz książkę na stronie trzydziestej – poprosił Pan Grozek.  

– Ale proszę pana nie mogę, bo boli mnie główka – powiedziała kotka.  

Pan Grozek wysłał Tolę do pielęgniarki. Okazało się, że główka jakby mniej ją bolała.  

Następnego dnia Pan Grozek wywołał Tolę do odpowiedzi. Dostała piątkę. Wiedziała 

wszystko o pierwszych ptasich królach.  

Po lekcji nauczyciel zapytał Tolę: 

– Tolu, dlaczego wczoraj mnie okłamałaś?  

– Bo… bo… bałam się, że dostanę jedynkę. No i wykorzystałam już wszystkie 

nieprzygotowania – wyszeptała kotka.  

– Tolu, Tolu. Możesz w tym semestrze zgłosić jeszcze jedno nieprzygotowanie – 

powiedział Pan Grozek i uśmiechnął się do Toli.  

 

 

Dawid  
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Podwodne królestwo – rysunki Toli  
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CZĘŚĆ DRUGA 

 

 

OPOWIEŚĆ O TYM, 

JAK PAN GROZEK 

ZOSTAŁ NAUCZYCIELEM PTAKÓW 
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Pierwszy dzień w szkole. Pan Grozek uczy języka polskiego w jednej z krakowskich 

szkół. Jak to się stało, że Pan Grozek został nauczycielem – już opowiadam.  

Kiedy był młodym sokołem, bardzo lubił język polski. Już wtedy marzył, że będzie 

nauczycielem. Lubił jeszcze matematykę, historię, biologię, ale najlepiej szło mu z 

językiem polskim. Dostawał same szóstki w pierwszym i drugim semestrze. Gdy 

skończył szkołę, poszedł na studia, a po studiach wróci do szkoły jako nauczyciel. Gdy 

Pan Grozek miał 28 lat zaczął pracę w szkole w Słomnikach. Pewnego dnia potknął się 

na schodach i stracił przytomność. Był w szpitalu. Wszyscy uczniowie za nim tęsknili. W 

klasach zawsze panowała miła atmosfera. Pan Grozek otrzymał nawet propozycję, by 

zostać dyrektorem, ale on wolał uczyć swoich uczniów.  

 

Kacper  

 

 
 

Pewnego dnia w drzewie dębowym w miejscowości Dębowo mieszkał młody Pan 

Grozek, który był na studiach i marzył, żeby zostać nauczycielem. Bardzo często bawił 

się w nauczyciela i oceniał samego siebie. 

Gdy w szkole w Dębowie zwolniło się miejsce, Pan Grozek od razu poszedł na rozmowę z 

dyrektorką. Gdy Pan Grozek skończył studia, dostał pracę w szkole w Dębowie. 

Wszystkie zwierzęta bardzo go polubiły, bo był pracowity, dobry i uczciwy.  

Wiktoria  
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CZĘŚĆ TRZECIA  

 

 

 

LEGENDA O CZARNYCH PTAKACH 
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Dawno, dawno temu w lesie żył 

sobie czarny ptak.  

Miał swoje gniazdo, w nocy latał 

po jedzenie, dlatego że w nocy 

na kempingach było cicho i 

spokojnie. Czasami w dzień 

latał po owoce, które ukryły się 

w krzakach lub wsiały na 

drzewach. Latał też na łąkę, na 

której były robaki i motyle.  

Pewnego dnia zauważył kreta, 

który nie mógł się wydostać z 

pułapki. Ptak szybko podleciał i 

pomógł mu. Później kret mu 

podziękował za ratunek, a 

czarny ptak zaprowadził go do 

swojego domku i poczęstował owocami.  

Od tego czasu czarny ptak często odwiedzał sympatycznego kreta, a kret mówił swoim 

znajomym i przyjaciołom, jakiego wspaniałego ptaka spotkał.  

Piotr  
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Dawno, dawno temu w Zapomnianym Lesie żyły czarne ptaki. Ani człowiek, ani zwierzę 

od lat nie zaglądało do zielonego lasu. Cały teren należał wyłącznie do czarnych ptaków.  

Ludzie bali się spacerować po lesie, bo legenda głosiła, że kto tam wejdzie, już nie wróci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pewnego dnia jeden śmiałek odważył się wejść do lasu. Chciał na własne oczy zobaczyć 

czarne jak węgiel ptaki. Gdy wchodził do lasu, powitało go krakanie kruków i gawronów. 

Ignacy czuł lęk. Schował się w krzakach i czekał. Zabrał ze sobą stary aparat, lornetkę, 

lupę i klatkę. Od dawna marzył o tym, by oswoić czarnego ptaka. Mężczyzna codziennie 

chodził do Zapomnianego Lasu. Niestety, czarne ptaki były tajemnicze i strzegły pilnie 

swoich sekretów. Dopiero po kilku tygodniach Ignacy zauważył, patrząc przez lornetkę, 

że z gniazda na wysokim drzewie wypadło pisklę. Ignacy wiedział, że jeśli dotknie malca, 

to matka wyrzuci własne dziecko, bo będzie miało zapach człowieka. Ignacy bezradnie 

przyglądał się pisklęciu. W końcu postanowił, że się nim zaopiekuje. Zdjął kapelusz i 

włożył do niego ptaszka. W domu obejrzał go dokładnie i założył opatrunek na złamane 



 

20 
 

skrzydełko. Ignacy nie wiedział, że wszystkiemu przygląda się uważnie czarny ptak. Gdy 

pisklak dorósł i skrzydło się zrosło, 

Ignacy rozpoczął lekcje fruwania. 

Ptaszek coraz bardziej oddalał się od 

domu, ale wieczorem zawsze do niego 

wracał. Któregoś dnia poleciał w stronę 

Zapomnianego Lasu. Ignacy szukał 

swojego przyjaciela. Po drodze spotkał 

starego ptaka, który wyrwał największe 

pióro i podał je mężczyźnie, mówiąc: 

– Będziesz mógł spisać dzieje czarnych 

ptaków, bo masz dobre serce. Naszą 

historię opowie ci twój wychowanek.  

Od tej pory do Ignacego codziennie 

przylatywał czarny ptaszek, siadał mu 

na ramieniu i wyśpiewywał opowieści o 

życiu czarnych ptaków. A Ignacy 

spisywał to wszystko dużym czarnym 

piórem.  

 

 

 

Berenika  
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Dawno temu w starym zamku na wzgórzu mieszkał pewien starzec, który miał 

zamiłowanie do ptaków. Sam w gołębniku chował pięć gołębi. Mężczyzna nie miał 

bliskiej rodziny, jedynie kuzyna, który mieszkał w Holandii. Jego żona umarła z wysokiej 

gorączki.  

Starzec opiekował się gołębiami, gdyż 

przypominały mu o niebiańskiej urodzie 

jego żony. Pewnego dnia starzec 

postanowił pójść do lasu na grzyby. 

Wieczorem wrócił do chaty z pełnym 

kszykiem prawdziwków i borowików. Po 

kolacji Fryderyk położył się w fotelu i 

zasnął. 

Wyszedł na pole. W gołębniku latały kruki. 

Na ziemi leżał biały śnieg.  

– Ludwiko, szkoda, że cię tu nie ma – 

zawołał Fryderyk.  

– Jestem kochany – odpowiedziała kobieta. 

Miała na sobie długa biało-czarną suknię 

obszytą ptasimi piórami.  

– Nie rozumiem – wybełkotał mężczyzna.  

– Nie musisz rozumieć. Ważne, że jesteśmy 

tu razem  – wyjaśniła Ludwika.  

Podeszła do męża, spojrzała mu głęboko w oczy i dodała na zakończenie: 

– Traktuj wszystkie ptaki, i czarne, i białe, jak swoją rodzinę. To one dzielą piekło od nieba. 

To one są strażnikami dnia i nocy. To one zabrały mnie do raju.  

Fryderyk obudził się rano wystraszony i od razu pobiegł na pole. Świeciło słońce. Na 

niebie nie było ani jednej chmurki. Wypuścił gołębie. Wkrótce całe wzgórze zapełniło się 

czarnymi ptakami. Ludwik był szczęśliwy, bo wiedział, że jego żona się cieszy.  

 

 

Amelia  
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CZĘŚĆ CZWARTA  

 

 
 

 

TRIUMF CZERNI 
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ODA DO KRUKA  

 

 

Drogi Kruku, 

czemuż to każdy 

za złego cię uważa? 

Co zrobiłeś? 

Jesteś symbolem 

śmierci, wojny i zarazy. 

Ale przecież takie niewinne stworzenie 

nie może zrobić nikomu krzywdy. 

Jednak cieszysz się 

złą sławą. 

Jesteś silny jak żołnierz, 

który brnie w ogień wojny. 

Nieugięty niczym matka, 

która walczy w obronie 

swoich dzieci. 

A jednocześnie samotny jak kropla deszczu. 

 

Kruku, od wieków istniejesz, 

widziałeś więcej zła niż inni. 

A jednak trwasz  

wciąż, 

bez końca. 

 

 

 

Marlena 
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BALLADA O KAWCE (NIE)ZWYCZAJNEJ  

 

cóż to za ptak   

piękny  czarny tajemniczy 

 

krążą o nim legendy  

podobno śledzi swe ofiary 

 

wiedział że Mały Książę opuścił różę 

wiedział że podróżuje po planetach  

wiedział że szuka przyjaciela 

 

był jak cień 

jak odbicie na szkle 

 

cóż to za ptak   

piękny  czarny tajemniczy 

 

jak upiór wygląda  

zakrada się potajemnie  

patrzy sprytnymi oczami 

chyba coś ukrywa 

 

cóż to za ptak   

piękny  czarny tajemniczy 

 

to kawka zwyczajna 

ptak cudny lecz pełen nieufności  

 

podleci, przywita się i zniknie z błyskotką 

pomacha skrzydłem  

przemówi 

Piotr  
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ODA DO LIROGŁOWA  

 

 

Drogi lirogłowie 

wyjątkowy ptaku 

ubarwienie twe cudne 

czarne lub brązowe 

 

płeć piękna wielbi ciebie 

słoneczne promienie pochłaniasz 

cóż zrobić by być takim jak ty? 

ptaki zadają pytania 

jak być szczęśliwym? 

jak ukryć tajemnicę? 

 

mimo dziwnego wyglądu 

mistrzem tolerancji jesteś  

Nowa Gwinea twą wyspą 

tam królem tańca zostałeś 

potrafisz piruet attitude zrobić bez wysiłku  

zakręcisz trudne fuete 

skoczysz jak jeleń w dal  

zakończysz na plié 

 

przyczyną zazdrości jesteś  

przykładem dziwna i piękna 

dwie twarze u ciebie zlewają się w obłok cudu  

 

 

Kaja  
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CZĘŚĆ PIĄTA  

 

 

 

CHÓR PTAKÓW NOCNYCH 

WSPOMINA BOHATERA 



 

27 
 

CHÓR PTAKÓW NOCNYCH OPOWIADA HISTORIĘ MAŁEGO KSIĘCIA  

 

Złotowłosy królewicz z asteroidy B-612 pragnął nauczyć się trudnej sztuki oswajania. 

Polegała ona na codziennym spotykaniu się w określonym miejscu i godzinie, aby 

spoglądać na siebie, milczeć, uśmiechać się i poznawać. Mały Książę z każdym dniem 

coraz bardziej zbliżał się do lisa. Gdy był już na wyciągnięcie ręki, lis zdradził mu swoją 

wielką tajemnicę.  

 

Patrycja, Oliwia   

 

 

 

 

CHÓR PTAKÓW NOCNYCH OPOWIADA HISTORIĘ NEILLA PERRY  

 

Neil Perry był jednym z bohaterów powieści „Stowarzyszenie Umarłych Poetów”. Chciał 

być aktorem. Pragnął nauczyć się pewności siebie, żeby móc wystąpić na wielkiej scenie 

w teatrze i zachwycić cały świat. Granie było radością, było wolnością, było pięknym 

snem, z którego nie zamierzał się obudzić.  

 

Adam, Karol  

 

 

 

CHÓR PTAKÓW NOCNYCH OPOWIADA HISTORIĘ MAĆKA ŁAŃKO  

 

Maciek Łańko, główny bohater powieści „Gdzie twój dom, Telemachu?”, mieszkając u 

Joja w Bieszczadach, pragnął nauczyć się trudnej sztuki życia. Chodził po górach, był 

detektywem, obserwatorem, myśliwym i opiekunem zwierząt. Był zdeterminowany. 

Chciał osiągnąć swój cel. Ciężko pracował, ryzykował własne życie, by uratować 

przyjaciela.  

 

Marlena, Kaja  
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CZĘŚĆ SZÓSTA  

 

 

 

ROZPRAWIĆ SIĘ Z… ROZPRAWKĄ 
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W FORMIE ROZPRAWKI ZAJMIJ STANOWISKO WOBEC TEZY: KAŻDY MA PRAWO 

DO NAUKI. W ARGUMENTACJI WYKORZYSTAJ PRZYKŁADY LITERACKIE, FILMOWE 

ORAZ WŁASNE PRZEMYŚLENIA.  

 

 

    Nauka jest bardzo ważnym elementem w życiu każdego człowieka. Pozwala nam 

poznać świat, innych ludzi i samego siebie.  

   Moim zdaniem każdy ma prawo do edukacji.  

   Po pierwsze: dostęp do nauki powinien być zapewniony każdemu człowiekowi bez 

względu na płeć. Najlepszym przykładem, który potwierdzi moje słowa, będzie 

bohaterka powieści „Na posłaniu z trawy”,  Kaede. Młoda dziewczyna od najmłodszych 

lat spotykała się z dyskryminacją. W dawnej Japonii kobiet nie miały takich samych 

praw, co mężczyźni, nie pozwalano im na pełną edukację. Silny charakter pięknej 

dziewczyny sprawił, że zaczęła się uczyć walczyć o swoje prawa do wolności, majątku i 

decydowania o swoim losie. Dzięki temu była w stanie objąć władzę nad majątkiem, 

który jej się należał. Stała się szanowaną i odpowiedzialną gospodynią. Wzbudziła 

podziw u mężczyzn, którzy teraz chcieli dla niej pracować. Takie podejście pokazuje, że 

warto walczyć o siebie, o własne wykształcenie.  

    Po drugie: opłaca się poświęcać czas i energię na naukę, opłaca się w naukę 

inwestować. Przykładem który trafnie poprzez moje sądy, będzie postać Liesel 

Meminger z filmu „Złodziejka książek”. Jej matka nie mogła się nią opiekować, dlatego 

dziewczyna trafiła do rodziny zastępczej w Niemczech. Tam chodziła do szkoły i 

spotykała się z drwinami  i kpinami, gdyż nie mogła dorównać w nauce swoim 

rówieśnikom. Liesel nie poddała się. Całe dnie i noce spędzała z przybranym ojcem, 

uczyła się i czytała książki. Odkryła, że czytanie może być ogromną przyjemnością. Jej 

postawa utwierdza nas w przekonaniu, że wysiłek  włożony w naukę, nie idzie na marne.  

   Po trzecie: dzieci niechętnie chodzą do szkoły, bo wydaje im się, że już wszystko 

umieją. Kiedy byłam mała, sama myślałam podobnie. Teraz jestem świadoma tego, że 

nauka to tak naprawdę znakomita okazja, by samemu się rozwijać.  

    Na podstawie powyższych argumentów z całą pewnością mogę stwierdzić, że każdy 

powinien mieć prawo do edukacji. Nauka to praca, dzięki której mamy szanse na lepsze 

jutro, rozwijamy własne zainteresowania i stajemy się szczęśliwi.  

Marlena  
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RYŻ DLA KAŻDEGO  
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CZĘŚĆ PIERWSZA  

 

 

 

LIST DO KRÓLA ZWIERZĄT 
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Poskwitów, 11.01.2019 r.  

 

Drogi Lwie! 

       Na wstępie mojego listu serdecznie Cię pozdrawiam. Piszę do Ciebie w bardzo 

ważnej sprawie.  

       Jakiś czas temu zacząłem interesować się zwierzętami żyjącymi w Indiach. Gdy 

zbadałem dokładnie ten temat, ogromnie się zasmuciłem. W Twoich rodzinnych 

stronach żyje wiele zwierząt, które potrzebują jedzenia, a obecnie są zbyt słabe, by je 

zdobyć samemu. W Twoim państwie jest wiele zwierząt uważanych za święte, jak 

krowy, małpy, a nawet szczury. Wiem, że bogowie indyjscy kochają zwierzęta i opiekują 

się nimi. Tylko naprawdę potężne i odważne zwierzę potrafiłoby zdobyć pokarm dla 

swoich przyjaciół i towarzyszy, by uchronić ich przed śmiercią głodową. Pomyślałem 

właśnie o Tobie. Nie znam lepszego zwierzęcia do tego zadania.  

      Myślę, że bez problemu poradzisz sobie z tym zadaniem, a wszystkie zwierzęta będą 

Ci za to dziękować. Proszę, przemyśl moją propozycję. Czekam na odpowiedź.  

Pozdrawiam 

Piotr 

 

 

 

Poskwitów, 10.05.2018 r.  

 

Drogi Lwie! 

        Dzień dobry, wielki władco lasów. Piszę do Ciebie, bo mam wielką prośbę. Już 

dawno chciałem Cię o to poprosić.  

      Królu, spójrz na swoich poddanych. Niektóre zwierzęta potrzebują jedzenia. Mam 

nadzieję, że o nich nie zapomnisz. Postaraj się zdobyć dla nich trochę pożywienia. 

Wszyscy będą Ci za to wdzięczni.  

      Napisz do mnie, co u Was słychać w dżungli. Chętnie prześlę Ci paczkę z książkami i 

albumami.  

Pozdrawiam 

Norbert  
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CZĘŚĆ DRUGA 

 

 

 

OPOWIEŚĆ O MAŁPCE, 

CO W INDIACH MIESZKAŁA 
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    Dawno, dawno temu za lasami, za górami w pięknej małej wiosce żyła sobie mała 

małpka.  

     Wszyscy mieszkańcy bali się małej małpki. Pewnego razu okolicę nawiedziła susza. 

Było bardzo gorąco. Rzeki zaczęły wysychać, a zasadzone w polach rośliny przestały 

rosnąć. Mieszkańcom wioski zaczęło brakować wody i pokarmu. Wtedy małpka wpadła 

na pomysł, że im pomoże. Wspięła się na najwyższe drzewa i zrywała z nich owoce: 

kokosy, banany, papaje.  

      Ludzie byli bardzo wdzięczni małpce za to, co dla nich zrobiła i z radości wycięli jej 

portret w korze ogromnego drzewa.  

Piotr  

 

 

 

 

     Małpka miała na imię Agnieszka i miała pięć lat. Opiekowali się nią rodzice: mama 

Irma i tata Stefan.  

     Agnieszka chodziła do przedszkola i lubiła bawić się z innymi dziećmi w dżungli. 

Miała wiele przyjaciół, bo była wesoła, sympatyczna i dobrze się uczyła. 

     Małpka marzyła o wielkich podróżach. Chciała zostać w przyszłości odkrywcą lub 

konstruktorem maszyn latających. 

Norbert  

 

 

     Małpka zamieszkała w lesie. Uwielbiała żartować i robić psikusy. To wszystko 

sprawiło, że nie miała zbyt wielu przyjaciół.  

     Było jej smutno. Któregoś dnia małpka spotkała wiewiórkę. Próbowała ją 

rozśmieszyć, ale wiewiórka była smutna i zapracowana i wcale nie miała ochoty na 

żarty.  

Małpka postanowiła, że jak zbierze trochę owoców, pieniędzy i orzechów to popłynie z 

marynarzami w daleki rejs. Tam na pewno nie zabraknie jej okazji do żartów.  

Krzysztof  
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CZĘŚĆ TRZECIA  

 

 

 

ZWIERZĘTA NA UCZCIE 
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WYRZUĆ WSZYSTKIE 

KARABINY  
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CZĘŚĆ PIERWSZA  

 

 

 

LIST DO MIESZKAŃCÓW DONBASU 
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Poskwitów, 13.02.2019 r.  

 

Drodzy mieszkańcy Donbasu! 

          Chciałbym Wam przypomnieć, co znaczy życie w zgodzie i przyjaźni.  

          Odłóżcie wszystkie spory i kłótnie na bok. Spróbujcie sobie przebaczyć. Wojna to 

zło, które niszczy wszystko na swojej drodze, dlatego należy jej unikać. Spory trzeba 

rozwiązywać za pomocą dialogu. Czasami warto pójść na kompromis.  

         Gdy nie ma wojen, na świecie panuje szczęście i radość. Przemyślcie sobie moje 

słowa. Dobrze Wam życzę. Nie chcę, byście byli smutni i przygnębieni. 

Pozdrawiam 

Mateusz 

 

 

Poskwitów, 18.02.2019 r.  

Drodzy Przyjaciele! 

         Mam na imię Sebastian. Mieszkam w Poskwitowie. Jest to niewielka wieś na 

południu Polski niedaleko Krakowa.  

         Wczoraj nasz pani od polskiego dała nam teksty do przeczytania. Dowiedziałem się 

z nich, jakie warunki panują w Donbasie. Przeraziło mnie to. Nie wiedziałem, że w 

Donbasie trwa wojna domowa. To musi być trudne dla każdego z Was. Bardzo 

chciałbym, by wojna szybko się skończyła, by wreszcie zapanował pokój. Może dałoby 

się coś z tym zrobić? Chciałbym, aby dzieci z Donbasu mogły się uczyć i bawić z 

kolegami. Pomyślcie o dzieciach, którzy każdego dnia drżą o swoje życie. Za oknami ich 

domów zamiast słońca widzą czołgi i rozświetlone bombami miasto. Na twarzach 

rodziców zagościł strach. Czy tak być musi? Żyjemy w XXI wieku. Mamy tyle narzędzi, 

żeby dojść ze sobą do porozumienia, by załagodzić wszelkie konflikty.  

         Drodzy Przyjaciele, zaprzestańcie dalszych walk.  Pamiętajcie, że złość i nienawiść 

nie prowadzą do niczego dobrego. Niech zapanuje pokój, a uśmiech dziecka z Donbasu 

będzie dla Was największą nagrodą.  

 

Sebastian   
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CZĘŚĆ DRUGA  

 

 

OPOWIEŚĆ O TYM, 

JAK PIERS URWIS  

ZOSTAŁ PIELĘGNIARZEM 
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       Pietia poprosił psa Urwisa, aby pomógł mu w opatrywaniu rannych żołnierzy. Piesek 

bardzo chciał pomóc ludziom w potrzebie, więc zgłosił się do kuzyna Poli, aby nauczył 

go, jak zostać pielęgniarzem.  

      Kuzyn dał Urwisowi kilka lekcji. Urwis pilnie się uczył, ponieważ chciał pomagać. 

Pola i Tola wspierały go w tej pracy. Gdy Urwis był gotowy, razem z Pietią poszedł do 

szpitala polowego i tam opatrywał rannych. Po zakończeniu bitwy w Donbasie Urwis 

podziękował Pieti za to, że dał mu możliwość nauczenia się nowych rzeczy. Pietia chciał, 

aby Urwis, Pola i Tola zostali i pomogli mieszkańcom Donbasu odbudować zniszczone 

domy.  

    Urwis, Pola i Tola wrócili do siebie dopiero wtedy, gdy ulice Donbasu były 

posprzątane, a domy wyremontowane.  

Mateusz  

 

 

 

 

 

Urodziny Pieti były bardzo udane. W drodze powrotnej Pola i Tola zobaczyły, że Urwis 

jest zamyślony, więc zapytały.  

Co się stało, Urwisie? 

– Przeraziłem się tym, co zobaczyłem na Ukrainie. Dziwię się Pieti, że nie boi się 

konfliktu. Pomaga innym. Też bym chciał być taki odważny – wyznał Urwis.  

– Nie wygłupiaj się. Nie zrobisz tego – prosiła Pola.  

– Skąd wiesz – obraził się Urwis, odwrócił się i poszedł z powrotem do mieszkania Pieti.  

– Urwis, nie idź tam. Tam jest niebezpiecznie. Możesz zginąć – krzyczała Tola.  

– Chcę uratować chociaż jedną osobę – zdradził Urwis.  

Gdy dotarł do Pieti, zawołał go i powiedział, że chce zostać pielęgniarzem, chce ratować 

ludzi w Donbasie. On bez zastanowienia przeszkolił go i zaprowadził do szpitala. 

Niestety, od tamtego czasu nikt już nie widział Urwisa. Krążą jednak między ludźmi 

opowieści o bohaterskim psie, który uratował wiele istnień.  

Sebastian 
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CZĘŚĆ TRZECIA 

 

 

 

PRZYJĘCIE URODZINOWE U PIETI 
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SPOTKANIE  

Z KREATORKĄ MODY  
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CZĘŚĆ PIERWSZA  

 

 

 

LIST DO MIESZKAŃCÓW LASU 
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Poskwitów, 30.10.2018 r.  

 

Drodzy mieszkańcy zielonego lasu! 

        Zacznijcie przetwarzać śmieci na inne rzeczy. Śmieci są zbędne, ale jak je 

przetworzymy, to okażą się niezbędne.  

       Czy wiecie, że pampers rozkłada się 450 lat. Bilet autobusowy może zmienić się w 

następny bilet. Zacznijcie też segregować śmieci. Z łupiny orzeszka może powstać 

piękna doniczka. Nie wyrzucajcie zużytych opakowań, bo małe ptaki i zwierzęta mogą 

się zatruć. One jeszcze nie wiedzą, że świat najeżony jest pułapkami. Jak zaśmiecicie 

wodę, to wszystkie ryby w niej umrą.  

      Kochani mieszkańcy zielonego lasu, musimy chronić przyrodę, bo jest ona niezbędna 

do życia. Musimy sobie nawzajem pomagać. Pamiętajmy, że jak zwierzęta żyją, to i 

człowiek żyje.  

Pozdrawiam Was serdecznie 

Martyna  

 

 

 

 

Poskwitów, 12.11.2018 r.  

 

Drodzy mieszkańcy lasu! 

     Śmieci niszczą naszą planetę i nasze środowisko. Spróbujcie ich nie wyrzucać, lecz je 

przetworzyć.  

      Ze słoików lub butelek można zrobić wazon na kwiaty. Wystarczy go tylko 

przyozdobić. Z puszek można zrobić pojemniki na kredki i pisaki. Jeśli wszyscy 

będziemy dbać o miejsce, w którym żyjemy, będzie wszędzie czysto i ładnie.  

      Chciałabym, żebyście pozytywnie odpowiedzieli na mój apel. Postarajmy się, a świat 

będzie piękniejszy.  

Pozdrawiam 

Ewelina  
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NIE WYRZUCAJ NAKRĘTEK  

 

 
RZECZOWNIKI NA NAKRĘTKACH 

PODARUNEK OD NASZEJ PANI  

 

TO NAUKA I ŚWIETNA ZABAWA NA LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO 
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CZĘŚĆ DRUGA 

 

 

 

OPOWIEŚĆ O MADAM CIUSZCE 
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      Lisica zastanawiała się, jak powinien wyglądać jej najnowszy pokaz mody. Myślała i 

myślała, aż w końcu zadzwoniła do organizatorów całej imprezy.  

– Proszę się nie przejmować, madame – uspokajał organizator. – Wszystko będzie 

dobrze. Niech pani się nie denerwuje.  

Lisica zadzwoniła później do przyjaciółki.  

– Halo, kochana, musisz mi pomóc – poprosiła lisica panią borsukową.  

– Oczywiście, moja droga, przecież nigdy cię nie zawiodłam – odparła pani borsukowa. – 

– Powiedz mi, co się stało? – zapytała po chwili. 

– Nie mam weny, a pokaz mody się zbliża – zaczęła żalić się lisica.  

– Pomogę ci, razem coś wymyślimy. Już do ciebie jadę – powiedziała przyjaciółka.  

Od razu zabrały się do roboty. Mijały godziny. Arkusze papieru pokrywały się rysunkami 

i projektami. Lisica była zadowolona.  

      Pokaz mody okazał się wielkim sukcesem. Lisica podziękowała przyjaciółce za pomoc 

i obiecała, że następny pokaz mody to właśnie jej zadedykuje.  

Martyna  

 

 

 

 

     W lesie mieszkało dużo niesamowitych zwierząt: wszystko wiedzący bóbr Bazyli, 

wiewiórka Kasia, znana plotkarka, lisica Alicja, która znała się na modzie, i marzyła o 

wielkiej karierze.  

     Alicja zawsze wiedziała, jakie kolory będą modne w sezonie letnim lub jesienno-

zimowym, potrafiła zestawiać kolory i materiały. Miała znakomity gust. Sowa Emilka 

poradziła Alicji, by zaczęła prowadzić kącik modowy. Alicji bardzo się ten pomysł 

spodobał. Jakiś czas później lisica założyła blog modowy i wzięła udział w konkursie 

krawieckim.  

     Mieszkańcy lasu byli dumni ze swojej koleżanki, która zdobywała nagrody, 

wyróżnienia i nowych klientów. Założyła nawet własny sklep z ubraniami. Niestety, 

coraz mniej czasu spędzała z przyjaciółkami.  

Ewelina  
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CZĘŚĆ TRZECIA  

 

 

 

ZWIERZĘTA NA POKAZIE MODY 
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URATUJ NIEDŹWIEDZIA 

POLARNEGO  
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CZĘŚĆ PIERWSZA  

 

 
 

JAK POWSTRZYMAĆ 

GLOBALNE OCIEPLENIE? 
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Kto ma oczy,  

                  niech 

patrzy.  

 

Kto ma uszy,  

                niech słucha.  

 

 

Kto ma ręce,  

               niech działa.  

 

 

 

Aby powstrzymać 

globalne ocieplenie, 

należy: 

 jeździć 

samochodami 

zasilanymi 

prądem a nie 

benzyną, 

 zmniejszyć o 

połowę emisję 

gazów cieplarnianych, które każdego dnia zabijają naszą planetę, 

 inwestować w odnawialne źródła energii, 

 uświadamiać ludziom, by żyli zdrowo i dbali o środowisko.  

 

 

 

Karol, Adam  
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CZĘŚĆ DRUGA 

 

 

 

OPOWIEŚĆ  

O NIEDŹWIEDZIU Z ARKTYKI  
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      Pewnego dnia niedźwiedź Michał spojrzał na kalendarz i zobaczył, że jest już lato.  

Szybko poleciał do pokoju po walizkę i swoje rzeczy. Zabrał też ulubiony słoik miodu i 

drugi, ten z kostkami lodu. Wsiadł do samolotu. Szukał miasta, w którym będzie 

panował cudowny chłód, wspaniałe zimno, śnieg i mróz, mróz i śnieg. Michał uwielbiał 

bawić się na śniegu. Zwiedził już trzy miasta, lecz we wszystkich świeciło słońce, a woda 

była letnia.  

– Ale tu gorąco – narzekał niedźwiedź Michał i zaczął tęsknić za swoją Arktyką.  

 

Piotr  

 

 

Na Arktyce mieszkał niedźwiedź 

Czesio. Codziennie łowił ryby i 

kąpał się w wodzie.  

Pewnego dnia Czesio obudził się i 

wyszedł na zewnątrz, by złowić 

kilka ryb na śniadanie. Poszedł 

do swojego ulubionego miejsca. 

Nagle zauważył, że coś jest nie w 

porządku. Otworzył oczy ze 

zdumienia. Śniegu było coraz 

mniej.  

Zrobiło się gorąco, więc 

postanowił, że wyprowadzi się 

na Antarktydę. Wypłynął 

wcześnie rano. Tam na szczęście 

było zimno.  

Na Antarktydzie żyło mu się 

dobrze i poznał wielu przyjaciół.  

  

Ola  
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CZĘŚĆ TRZECIA 

 

 

 

TRANSPARENTY 
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PRZEGONIĆ POTWORA  
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CZĘŚĆ PIERWSZA  

 

 

 

LIST DO MIESZKAŃCÓW KRAKOWA 
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Poskwitów, 20.11.2018 r.  

 

 

Drodzy mieszkańcy Krakowa! 

 

       Witam Was. Chcę zapytać, co u Was słychać? Byłem wczoraj na wycieczce szkolnej w 

Waszym mieście i to, co tam zobaczyłem, po prostu mnie przeraziło. 

      Szliśmy przez Planty. Są one piękne i zielone, ale jest tam coraz więcej śmieci. Ludzie 

nie chodzą po chodnikach, tylko deptają trawę, łamią gałęzie, niszczą nawet kwiatki. 

Zdziwiłem się, gdy ujrzałem, że niektórzy ludzie chodzą w maskach. Rowerzyści jeżdżą 

nawet w maskach. Muszę przyznać, że Wasze miasto jest strasznie zadymione. Nie widać 

w ogóle uśmiechniętych i zadowolonych ludzi. Nie martwcie się: smok wawelski to 

piękna legenda, to nie jego wina, że Wasze miasto tak wygląda. Moim zdaniem 

powinniście coś zrobić, bo wkrótce źle się będzie Wam żyło. Wy tego na razie nie 

zauważacie, ale ja po powrocie do domu mogę oddychać pełną piersią, inaczej niż w 

Krakowie. Cieszę się, że u mnie na wsi mogę jeździć na rolkach, na rowerze, mogę 

podziwiać trawy, lasy i łąki. Chcę Wam udowodnić, że można żyć w całkiem innych 

warunkach. Zapraszam Was do siebie. Weźmiemy udział w specjalnym rajdzie 

rowerowym „Czyste powietrze”, który odbędzie się za dwa tygodnie. Przyjedźcie do 

mnie, a zobaczycie, że warto zmienić otoczenie.  

      Czekam na Was. Zabierzcie ze sobą rowery i ubranie sportowe. Pamiętajcie, że u mnie 

czystą wodę mamy za darmo.  

 

Pozdrawiam serdecznie 

Krystian 
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Poskwitów, 13.10.2018 r. 

 

Drodzy krakowianie! 
 

        Proszę Was, abyście zwrócili większą 

uwagę na zanieczyszczone powietrze w 

Waszym mieście.  

        Nadchodzi pora jesienno-zimowa, a więc 

sezon grzewczy. Nad Krakowem pojawi się 

jeszcze większy smog. Powinno Was to 

zaalarmować. Przede wszystkim zacznijcie 

palić w piecach gazem albo eko groszkiem. 

Będzie lepsze powietrze, mniej smogu, czyli 

zdrowsze życie. Dobrze by było zrezygnować 

z jazdy samochodem, a zacząć chodzić pieszo. 

Jest to również dobre dla zdrowia i eliminuje 

smog.  

     Wiem, że nie jest to łatwe, lecz pamiętajcie, 

że Wasz trud nie pójdzie na marne. Czyste 

powietrze to zdrowe życie.  

 

Pozdrawiam 

Dawid  
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CZĘŚĆ DRUGA  

 

 

 

OPOWIEŚĆ O GWAR-SZAWIE 

I SMOGU WAWELSKIM 
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       Pewnego razu po wycieczce do wielkich miast Polski pies Urwis i sówka Pola 

zdecydowali, że odwiedzą jeszcze Kraków i Warszawę. Postanowili zrobić eksperyment. 

Wybrali dziesięć osób ze swojej szkoły i nie powiedzieli im, co będą robić, gdyż zawiązali 

im oczy. Sówka przeniosła ich na swoich skrzydłach najpierw do jednego miasta, później 

do drugiego.  

      W każdym mieście spędzili kilka godzin. Byli w teatrze, kinie, jeździli na rowerze, 

spacerowali po parku. Rozmawiali z ludźmi i oglądali krajobrazy. Będąc w Krakowie, 

podziwiali nad Wisłą smoka wawelskiego. Nagle całe miasto pokrył dym. Urwis i Tola 

myśleli, że smok zaczął zionąć ogniem. Zaczęli uciekać razem z kolegami. Biegli, ale dym 

był coraz większy. Wołali Polę, żeby im pomogła, ale ona w tym czasie jadła lody i ich nie 

słyszała. Nie mieli już siły. Odwrócili głowy i zobaczyli, że ten dym unosi się z kominów. 

Był to smog, a nie smok. Z drugiej strony usłyszeli huk. To były petardy na paradzie 

smoków, a nie ryk smoka. Wreszcie przyleciała po nich Pola i przestraszonych zabrała 

do domu.  

        Opowiadali potem wszystkim, jakie to z nich fajtłapy. Mówili, że w Gwar-szawie było 

super: mnóstwo ludzi, którzy ciągle gadali, jeździli na rowerach i oddychali bez masek.  

Krystian 

 

 

 

 

W Gwar-szawie było bardzo głośno, wszyscy mieszkańcy kłócili się o to, czy zabić smoka 

wawelskiego. Bestia ziała ogniem pełnym smogu. Im więcej ziała, tym więcej smogu 

wytwarzała.  

Mieszkańcy chcieli pokonać potwora. W ten sposób w Gwar-szawie zrobił się jeszcze 

większy gwar. Ludzie uciekali po nieudanych próbach zabicia smoka. Po kilku atakach 

udało się zranić bestię. Następnego dnia Smoka-Smoga już nie było. Ludzie głośno 

wyrażali swoją radość i zadowolenie.  

W Gwar-szawie nastały dobre czasy. Było cicho i spokojnie. Powietrze stało się czyste i 

czuć było, jak kwiaty pięknie pachną.  

Dawid 
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CZĘŚĆ TRZECIA  

 

 
 

 

 

 

ZDROWE MIASTA 
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PRZECZYTAJ LIST 

OD WUJA CZANBAJA 
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CZĘŚĆ PIERWSZA  

 

 

 

MAŁY KSIĄŻĘ 

ZWIEDZA UZBEKISTAN 
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SPOTKANIE Z DOKTOREM MEHMETEM 

 

Mały Książę wyjechał do Uzbekistanu. Na granicy sierżant Maht Aht Ulek zatrzymał jego 

dokumenty, a następnie zawiózł podróżnika do pobliskiego szpitala. W tym dniu dyżur 

pełnił doktor Mehmet, serdeczny przyjaciel Wuja Czanbaja.  

– Muszę pana zaszczepić – powiedział na wstępie lekarz.  

– Czy to konieczne? – dopytywał się Mały Książę.  

– Oczywiście. Nie zdaje pan sobie sprawy, jakie to ważne. Gdyby nasze dzieci zostały w 

porę zaszczepione, nie zaraziłyby się ani gruźlicą, ani malarią, ani szkarlatyną – 

wyjaśniał doktor.  

– Na mojej planecie mam baranka i chomika – powiedział królewicz.  

– O nich też trzeba dbać. Dla zwierząt mamy specjalne szczepionki – mówił doktor.  

Mały Książę zrozumiał, że ludzie wymyślili szczepienia, by życie uczynić piękniejszym.  

 

Adam, Karol  
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SPOTKANIE Z MIEJSKIM PRZEWODNIKIEM 

 

 

 

Pewnego dnia Mały Książę dotarł do Uzbekistanu. W Taszkiencie spotkał miłego 

przewodnika, który oprowadził go po mieście i opowiedział mu mnóstwo historii o tym 

pięknym kraju.  

Mały Książę słuchał i co parę minut zadawał kolejne pytania:  

– Czy tylko w stolicy jest tak wspaniale? 

– Nie, nie tylko. Jest wiele pięknych miejsc, ale niestety od lat borykamy się z biedą. 

Wojna wyrządziła mojej ojczyźnie wiele szkód – wyjaśniał przewodnik.  

– Na mojej planecie nie ma wojen, ale są tygrysy. One potrafią być bardzo niebezpieczne 

– wyjaśnił Mały Książę.  

Następnie podróżnik wraz z przewodnikiem udali się na długi spacer w głąb stolicy. 

Mały Książę podziwiał narodowy taniec mieszkańców Taszkientu. Chłopiec był 

zachwycony płynnymi ruchami, wspaniałymi szatami i dźwiękami, od których aż 

szumiało w głowie.  

– W Uzbekistanie istnieją trzy style tańca: Fergana, Buchara, Chorezm  – tłumaczył 

przewodnik. – U nas nawet koty tańczą – dodał na zakończenie.  

Mały Książę zrozumiał, że trzeba poznawać i pielęgnować tradycję swojego kraju.  

– Pamiętaj przybyszu z dalekiej planety: kwiaty pamięci muszą zamieszkać w twoim 

sercu – powiedział przewodnik i pożegnał się z królewiczem.  

 

 

 

 

Oliwia, Marlena, Kaja  
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SPOTKANIE ZE SPORTOWCEM  

 

 

 

Mały Książę wyruszył w podróż do Uzbekistanu. Podczas zwiedzania tego wspaniałego 

państwa złotowłosy opiekun róży spotkał wielu ciekawych ludzi, jednym z nich był 

słynny zapaśnik Arsen Fodzaju.  

Arsen opowiedział chłopcu historię, dzięki której zawsze wygrywał na ringu. 

– „Pamiętaj, nigdy nie możesz się poddawać” – te słowa usłyszałem od swojego dziadka 

na łożu śmierci – mówił Arsen. – Dzięki temu cytatowi znajdowałem w sobie siłę do 

walki. Zawsze, gdy dopadała mnie rozpacz, słowa dziadka powracały jak bumerang – 

zakończył Arsen.  

– Piękna opowieść – wyszeptał Mały Książę. 

– Mam nadzieję, że teraz jest ze mnie dumny – powiedział Arsen.  

Mały Książę wzruszył się, wziął sobie słowa Arsena do serca.  

Arsen położył mu rękę na ramieniu.  

– Idź i mów wszystkim, że nie wolno się poddawać.  

Mały Książę skinął głową i odszedł w kierunku zachodzącego słońca.  

Piotr, Łukasz  
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CZĘŚĆ DRUGA 

 

 

 

ZDROWIE NA TALERZU 
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Wuj Czanbaj poleca:  

 

Placuszki z cukinii 

Szparagi 

Ryżowa wyspa z kukurydzą i fasolą  

Koktajl kokosowy z ananasem, truskawką i mango  
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CZĘŚĆ TRZECIA  

 

 

 

AMULET OD WUJA CZANBAJA 
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AMULET NA SZCZĘŚCIE przedstawia sympatycznego 

słonika. Zwierzę ma królicze łapki, które zapewnią 

dobrobyt, uśmiech i dobry humor. Tęcza symbolizuje 

dobre myśli. 

 

 

Adam, Karol  

 

 

 

 

 

 

AMULET NA ZDROWIE przyda się pacjentom, którzy 

cierpią na dolegliwości natury fizycznej, psychicznej i 

duchowej. Gwiazda, znajdująca się w centrum 

talizmanu,  odstrasza złe duchy i przynosi spokój 

osobom zdenerwowanym. Czerwony krzyż to znak 

nadziei na szybki powrót do zdrowia.  Cały amulet ma 

wspierać człowieka w trudnych chwilach, dlatego 

warto nosić go na szyi.  

 

Marlena, Kaja 

 

 

 

AMULET NA SIŁĘ to magiczny talizman, który zapewnia 

moc i odwagę w każdej sytuacji. Ma za zadanie 

przezwyciężać wszelkie trudności związane z życiem 

codziennym. Gdy się go nosi przy sobie, człowiek od razu 

zaczyna czuć się silniejszy, pewniejszy siebie.  

 

Piotr, Łukasz  
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ODWIEDŹ WIETNAMSKIE 

TARGOWISKO  
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CZĘŚĆ PIERWSZA  

 

 
 

LIST DO PYTONA 

JEDNOOKIEGO-ZBIRA 
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Wietnam, 24.10.2018 r.  

Drogi Panie Pytonie Jednooki-Zbirze! 

       Piszę do Pana w bardzo delikatnej sprawie. Chcę Pana prosić, aby zaprzestał Pan 

polowań na zwierzęta zagrożone wyginięciem.  

       Pańskie działania są paskudne. Poluje Pan nie dlatego, że jest głodny, lecz dla 

zaspokojenia własnych zachcianek i ambicji. Pozbawia Pan życia zwierzęta, by osiągnąć 

korzyści majątkowe. Czerpie Pan zyski z faktu, że podstępnie wykorzystuje Pan swoją 

przewagę, aby najbliższych współbraci „przerobić” na torebki i inne gadżety dla 

turystów. Taka przemoc i bezduszność w świecie zwierząt jest nie do pomyślenia. 

Najgorsze jest to, że zabija Pan zwierzęta zagrożone wyginięciem i robi to Pan wyłącznie 

z chciwości.  

       Uprzedzam Pana: takie działania zasługują na karę. Jeśli nie porzuci Pan tego 

procederu, trafi Pan do więzienia na długie lata. Powinien Pan, jako przedstawiciel 

świata zwierząt, być wrażliwy na ich los. Proszę przemyśleć moje słowa.  

 

Pozdrawiam  

Berenika  
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Zielone Tarasy, 24.12.2018 r. 

Panie Pytonie! 

       Na początku mojego listu chciałbym zapytać, czy wszystko u Pana w porządku. Mam 

nadzieję, że nic się Panu nie stało. Ostatnio, gdy się widzieliśmy, szukała Pana policja.  

      Myślę, że już Pan zrozumiał, dlaczego nie można zabijać zwierząt zagrożonych 

wyginięciem po to tylko, by zrobić z nich kolorowe torebki lub błyszczącą biżuterię. 

Niech Pan pomyśli: gdyby to Pana schwytano i chciano zabić. Zwierzęta powinny być 

bezpieczne, a torebki można wykonać z papieru lub tworzywa sztucznego. Sam kupiłem 

moim przyjaciółkom piękne torebki z materiału. Może na następne wakacje przylecę do 

Wietnamu, to porozmawiamy. Pokaże mi Pan to słynne wietnamskie targowisko. W 

lipcu moja koleżanka Pola obchodzi urodziny. Pewnie kupię jej coś na stoisku z 

różnościami.  

       Mam nadzieję, że uważnie przeczyta Pan mój list i zrozumie swój błąd.  

Pozdrawiam 

Urwis – pies lojalny i kulturalny  

 

PS Do zobaczenia wkrótce. Proszę pozdrowić ciocię Elizę.  

 

 

 

Dolina Perły, 16.01.2019 r.  

Witaj, Pytonie! 

      Piszę do Ciebie, mimo że się nie znamy. Jestem Michał. Chodzę do klasy V szkoły 

podstawowej w Poskwitowie. Chcę Cię przekonać, żebyś nie polować na zwierzęta 

zagrożone wyginięciem.  

      Proszę Cię, żebyś tego nie robił, ponieważ świat stanie się ubogi i szary. Każde 

zwierzę jest potrzebne. Uczestniczy w łańcuchu pokarmowym: zjada kogoś albo jest 

zjadane. Na przykład tygrys zjada chorą antylopę, a jak sam zdechnie zjedzą go robaki 

lub inni padlinożercy (hieny). Pamiętaj, Pytonie, że nie potrzebujemy torebki ze skóry 

żółwia, kiedy możemy uszyć ją sobie z materiału i pięknie ozdobić koralikami.  

Chciałem Cię ostrzec, że za to, co robisz, możesz iść do więzienia.  

Pełen troski 

Michał  
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CZĘŚĆ DRUGA 

 

 

 

W LESIE 

I NA BIEGUNIE PÓŁNOCNYM 
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         Daleko na zimnej i białej Arktyce żyło bardzo dużo niedźwiedzi polarnych. 

Wyglądały na niezwykle odważne, ale w środku były tylko małymi puszystymi misiami. 

Obok nich mieszkały pingwiny z czarno-białymi łebkami, a foki pływały w lodowatej 

wodzie.  

       Wszyscy mieszkańcy Arktyki bali się tylko ogromnego tygrysa, który miał zęby ostre 

jak brzytwa i białe niczym śnieg. Zwierzęta martwiły się, że pewnego dnia tygrys 

wyjdzie niespodziewanie ze swojej jaskini i wszystkich pożre. Pewnego zimnego 

poranka mama poszła łowić ryby, a małe pingwinki zostały z tatą. Gdy wróciła do domu, 

wystraszyła się, bo ani dzieci, ani męża nie było w pokoju. Wróciła nad wodę. To, co 

zobaczyła, wprawiło ją w przerażenie. Mors trzymał jej dzieci w pysku. Nagle ziemia się 

zatrzęsła, a śnieg zaczął spadać z lodowych sopelków. Z ogromnej jamy wyskoczył biały 

tygrys o puszystej sierści i niebieskich oczach. Rzucił się na morsa i uwolnił pingwinki. 

Maleństwa od razu pobiegły do mamy.  

       I tak oto straszny, mrożący krew w żyłach biały tygrys został obrońcą i bohaterem.  

 

Amelia  

 

 

 

    Pewnego razu do misia polarnego zadzwonił kuzyn, Kubuś Puchatek, który już od 

dawna obiecywał, że go odwiedzi.  

   Miś polarny przygotował się. Usmażył rybę i przyniósł z piwniczki garnuszek miodu.  

–  Witaj, kuzynie – zawołał od progu Kubuś Puchatek.  

– Jak się cieszę, że cię widzę – uśmiechnął się miś polarny i zaprosił gościa do środka. 

Zjedli pyszną rybę, a później poszli na spacer.  

 

Michał  
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       Panda Wielka wyruszyła na poszukiwania młodych pędów bambusa. Obeszła już 

połowę swojego rewiru, gdy nagle usłyszała dziwny szelest w zaroślach.  

Ukryła się za pniem drzewa i czekała. Po chwili zobaczyła, jak pomiędzy krzewami 

przesuwa się dostojnym ruchem Pyton Jednooki-Zbir i próbuje zaatakować młodą 

gazelę, która w tym czasie obgryzała sobie zielone listeczki.  

– Hej! – krzyknęła Panda. – Co robisz, bandyto? 

Młoda gazela uciekła, a Jednooki-Zbir zasyczał z wściekłości.  

Dlaczego tak hałasujesz. Spłoszyłaś mi piękny okaz. Od dawna marzyłem o takim 

mięciutkim futerku. Mógłbym na nim zarobić dużo pieniędzy. Wiesz, jaki cudowny 

płaszcz by z tego powstał?! – tłumaczył Pyton.  

Panda aż zadrżała z oburzenia.  

– Naprawdę jesteś obrzydliwym zbirem. Jak możesz tak postępować, przecież gazele 

trzeba chronić, a nie atakować. Chcesz uszyć z niej płaszcz?! Dzwonię na policję – 

zdecydowała.  

Pyton uśmiechnął się, a raczej wykrzywił pyszczek w złośliwym grymasie. 

– Daj spokój. Żartowałem tylko z tą gazelą. Chyba nie potraktowałaś tego poważnie – 

próbował nieudolnie tłumaczyć, po czym szybko umknął w zarośla.  

Panda obserwowała okolicę przez kilka godzin. 

– Będę musiała zorganizować straż leśną, która będzie chroniła zwierzęta przed atakami 

Pytona Jednookiego-Zbira – zdecydowała.  

Berenika  
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CZĘŚĆ TRZECIA  

 

 

 

ZWIERZĘTA NA  

WIETNAMSKIM TARGOWISKU 
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NIE BÓJ SIĘ ZŁEGO WILKA 
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CZĘŚĆ PIERWSZA  

 

 

 

LIST DO ZŁEGO WILKA 
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Poskwitów, 17.10.2018 r. 

 

Drogi Wilku! 

        Postanowiłem napisać do Ciebie list, ponieważ wiem, że wcale nie jesteś zły. 

Chciałbym Cię zachęcić, byś spędził z nami święta Bożego Narodzenia.  

        Mieszkam razem z psem Urwisem, kotką Tolą i sówką Polą. Przychodzi do nas kura 

Kacper i razem bawimy się na śniegu. Gdybyś do nas przyjechał, ulepilibyśmy bałwana 

albo moglibyśmy urządzić sobie bitwę na śnieżki.  

         Mam nadzieję, że rozważysz moją propozycję. Serdecznie Cię pozdrawiam i życzę 

Wesołych Świąt.  

Twój przyjaciel  

Kacper  

 

 

 

Poskwitów, 11.11.2018 r. 

 

Drogi Wilku! 

        Ponieważ zbliżają się święta Bożego narodzenia, wpadłam na pomysł, żebyś ten czas 

spędził razem ze swoimi przyjaciółmi. Nie chcę, żebyś w Wigilię był sam.  

       Święta w naszym kraju są bardzo wesołe i rodzinne. Spotykamy się całą rodziną, 

śpiewamy kolędy, dzielimy się opłatkiem, na stole czeka dwanaście potraw. 

Najważniejsza jest pierwsza gwiazdka i prezenty. Ubieramy choinkę: bombkami, 

łańcuchami, ozdobami z piernika, włosami anielskimi i świecidełkami. Po wieczerzy 

wigilijnej o północy idziemy do kościoła na pasterkę. Dlatego właśnie w święta nikt nie 

może być sam. Powinieneś spędzić ten czas z psem Urwisem, kotką Tolą i sówką Polą. 

Twoi przyjaciele czekają na Ciebie. 

       Bardzo Cię zachęcam, żebyś ich odwiedził. Już teraz życzę Ci Wesołych Świat i dużo 

prezentów pod choinką.  

Pozdrawiam 

Wiktoria  
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Maszków, 14.09.2018 r. 

 

Drogi Wilku! 

         Witam Cię serdecznie i życzę Ci wszystkiego najlepszego. Bardzo się cieszę, że się 

zmieniłeś. Mam dla Ciebie propozycję, byś spędził święta z osobami, które mogą Cię 

polubić.  

       Chciałabym Cię przekonać, żebyś spędził ten magiczny czas z kotką Tolą, sówką Polą 

i psem Urwisem. Na pewno święta będą wtedy wesołe i wspaniałe. Moglibyście zrobić 

razem smaczne potrawy świąteczne. A po wieczerzy możecie zagrać w różne gry. 

Nauczyłbyś się nowych zabaw, poznałbyś ciekawe zwyczaje świąteczne. Gdy pada śnieg, 

można lepić bałwana. Moglibyście zrobić konkurs na najpiękniejszego bałwana. Ty, 

Wilku, mógłbyś zostać sędzią. Na pewno by Wam się nie nudziło. Myślę, że miło 

spędziłbyś ten czas.  

      Pomyśl o tym, co Ci napisałam. Ja też chciałabym kiedyś odwiedzić psa Urwisa, Tolę i 

Polę. 

Pozdrawiam Cię serdecznie 

Ola  

PS Trzymam kciuki za udane święta.  
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CZĘŚĆ DRUGA 

 

 
 

OPOWIEŚĆ O GROŹNYM WILKU, 

KTÓRY WCALE NIE JEST TAKI ZŁY 
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          Dawno, dawno temu żył sobie Groźny Wilk, który lubił pomagać ludziom. Dawał 

pieniądze na cele charytatywne, chodził codziennie do kościoła i rozmawiał z dziećmi na 

ulicy.  

          Bardzo polubił kotkę Tolę, psa Urwisa i sówkę Polę. Lubił też spełniać marzenia 

innych. Groźny Wilk był znany z tego, że jest pomocny i troskliwy. Oddawał ubrania 

biednym, dzielił się jedzeniem z bezdomnymi. Wkrótce zaczęto Groźnego Wilka nazywać 

Królem Pomagania. On sam dużo podróżował po świecie. Był za granicą, dzielił się 

swoimi oszczędnościami również z cudzoziemcami. Jednemu psu zbudował nawet 

basen, żeby mógł sobie popływać.  

        Każdy chciał spotkać Króla Pomagania. O Groźnym Wilku nikt już nie mówił, że jest 

niebezpieczny. Stał się dla ludzi i zwierząt wielkim przyjacielem.  

Kacper  

 

 

       W Wilczkowicach mieszkał pewien wilk, który miał na imię Witek. Wszyscy na niego 

uważali, ponieważ ostatnio okradł panią Bobrową i zwierzęta zaczęły się go bać. 

Zamykały drzwi na kłódkę, zakładały podwójne zamki w spiżarniach i lodówkach.  

     Nikt nie wiedział, że wilk był bardzo głodny i zabierał różne przedmioty, żeby zdobyć 

pożywienie i kąt nad głową. Witek był bezdomny. Gdy ta wiadomość rozniosła się po 

okolicy, ciekawska wiewiórka Maja postanowiła odszukać wilka. Maja chciała zobaczyć, 

gdzie witek mieszka, chciała się z nim również zaprzyjaźnić. Maja weszła na najwyższe 

drzewo i od razu zobaczyła wilka.  

– Hej. Jestem Maja. Nie potrzebujesz czegoś do jedzenia? – zapytała wilka.  

– Ostatnio kiepsko u mnie z jedzeniem – wyznał wilk.  

Maja zabrała Witka do lasu. Na początku zwierzęta się go bały, odsuwały się od niego. Na 

szczęście wiewiórka opowiedziała im o wszystkim. Borsuki, lisy i kuny zorganizowały 

zbiórkę rzeczy używanych. Sikorki i dzięcioły podzieliły się swoimi zapasami jedzenia. 

Witek był zaskoczony, że wszyscy chcą mu pomagać. Następnego dnia Maja 

zaprowadziła wilka do tajemniczego miejsca. Czekała tam na niego niespodzianka: nowy 

domek z lodówką pełną jedzenia i kominkiem.  

Witek był wszystkim bardzo wdzięczny za pomoc. Odtąd zwierzęta żyły ze sobą w 

wielkiej zgodzie, a wilk nikomu nie musiał podkradać ani jedzenia, ani narzędzi.  

Wiktoria  
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        W lesie żył wilk, który był zły, przynajmniej wszyscy tak uważali. Miał już swoje lata, 

ale nadal potrafił wystraszyć małe dzieci, więc wszyscy się go bali.  

      Pewnego dnia Jola, która była borsukiem, postanowiła dowiedzieć się, dlaczego wilk 

jest taki zły. Poszła do lasu. Wiedziała, że tam właśnie wilka zastanie. Na początku bała 

się do niego podejść. Gdy chwilę ze sobą porozmawiali, Jola zrozumiała, że wilk jest 

dobry tylko musi udawać złego, żeby nikt nie poznał, jaki jest samotny. Jola została u 

wilka przez godzinę i gawędziła z nim na różne tematy. Później regularnie go 

odwiedzała.  

    Jola i wilk stali się dobrymi przyjaciółmi. Dzięki Joli wilk poznał wkrótce wiewiórkę, 

lisa i szopa, i wcale nie był już samotny.  

Ola  
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CZĘŚĆ TRZECIA 

 

 

 

ŻYCZLIWI PISZĄ ŻYCZENIA 
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Grudniową porą, gdy miasta się stroją 
Gdy wioski zaspane i śniegiem skąpane 

Malutka Istota gdzieś z dala przychodzi 

Ręce Twe ogrzeje i ból załagodzi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twe serce zziębnięte do głębi poruszy 

I łzy z Twoich oczu jak matka osuszy. 

Betlejem rozbłyśnie jak gwiazda na niebie 

A myśli me wtedy popłyną do Ciebie. 

 

Życzenia świąteczne otulą Cię miło 

A troski, zmartwienia i smutek przeminą. 

Nadziei iskierka w Twym sercu niech płonie, 

Bo wszystko możliwe, bo przecież są dłonie. 

 

Pomocne i silne dla Ciebie gotowe 

Codziennie otwierać dni szczęśliwe, nowe. 

Malutka Istota do snu niech Cię tuli 

A Anioły w niebie niech śpiewają luli  

 

                            SEBASTIAN  
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Dzwonki sań 

Słychać już z daleka. 

To święty Mikołaj  

Z prezentami czeka. 

 

Jedzie, śpiewa. 

Nie narzeka. 

Choć wie,  

Że ciężka praca go czeka. 

 

Święta się zbliżają.                                                                                                                    

Ludzie już czekają.  

Wspólnie pod choinką 

Kolędę zaśpiewają.                                                                                                                                                    

 

Rodziny już w domach                                                                                                                 

Gwiazdki na niebie wypatrują.                                                                                                

Łamiąc się opłatkiem,      

Cud Bożych Narodzin celebrują.                                                                                                                                                                                             

 

 

                                                                                                                                     Tym, którzy marzą 

o niebieskich migdałach  

i o nowym rowerze z koszyczkiem. 

Tym, którzy  

planów mają pełną głowę 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  

Składam serdeczne życzenia  

 

PIOTR  
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Idą święta.  

Wszędzie gwarno i wesoło. 

 

Czar zakupów ludzi pęta. 

Grom choinek jest wokoło. 

 

Moc światełek kolorowych nas otacza.   

Gwiazdkę z nieba chcę zobaczyć –  

Tę największą – Betlejemską. 

 

 

Oj, zabłyśnie już niedługo  

i oznajmi nam nowinę. 

 

Panna Święta rodzi syna. 

Radość wielka nastąpiła. 
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Jest wieczerza wigilijna. 

Wszyscy światu ślą życzenia. 

 

Winszujemy  

tym najmniejszym i najstarszym: 

zdrowia,  

szczęścia,  

pomyślności, 

no i właśnie tej radości. 

 

 

Jak życzenia te przyjmiemy, 

to je dalej przekażemy. 

Do kolegów z mego klubu: 

 

„W nowym roczku fajnie grajmy. 

Dużo bramek zdobywajmy. 

Niech nam szybko piłka lata, 

Niech nas łączy jak brat brata”. 

 

 

 

 

 

KRYSTIAN 
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Nadchodzą święta 

Czas miłości 

Czas radości 

Czas rodzinnej gościnności 

 

 

Jak co roku o tej porze 

Każdy z nas coś pod choinką znaleźć może 

A w sercu radość 

wielką czujemy 

Z narodzin Dzieciny, 

Króla Rodziny 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiedy pierwsza gwiazdka się zaświeci 

Życzenia z serca płynące topią wszelkie lody 

Mówimy sobie ciepłe słowa – bez przyczyny 

Bo to jest specjalny czas, gorący czas 

Mimo że to środek zimy 

 

PIĘKNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 

SPĘDZONYCH W GRONIE RODZINY I NAJBLIŻSZYCH  

SWOIM PRZYJACIOŁOM,  

KOLEGOM  

I WSZYSTKIM LUDZIOM DOBREJ WOLI 

SKŁADAM PIĘKNE ŻYCZENIA 

KAROLINA 
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Kiedy nadchodzi wigilijna noc 

Każdy w sercu ma pragnień moc 

 

Na stole biały obrus 

Choinki blask już lśni 

 

W ten piękny zimowy czas 

Najlepsze życzenia, Babciu, pragnę złożyć Ci 

 

 

 

Wesołych Świąt  

Kolędą śpiewanych 

A w Nowym Roku dni z radości znanych 

 

By uśmiech zawsze na Twej twarzy gościł 

Dzieciątko Jezus z serca błogosławiło 

By Ci się, Babciu, pięknie z nami żyło.  

 

 

EWELINA  
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W nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 

Chcę złożyć wszystkim nauczycielom i uczniom serdeczne życzenia! 

 

By zdrowie wszystkim dopisywało 

I by śniegu nie było za mało.   

 

Aby prezenty pod choinką leżały 

A w domu ciasta pięknie pachniały. 

 

Żeby atmosfera na Pasterce Bożonarodzeniowa była  

I żeby choinka cudnie świeciła. 

 

Aby pierogi małym i dużym smakowały 

I żeby kolędy anielsko brzmiały. 

 

A także, by przy stole cała rodzina się zebrała 

I opłatkiem białym połamała. 

 

A w Sylwestra niech fajerwerki strzelają  

I jeszcze lepszy Nowy Rok zapowiadają.  

EMILIA  


