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Dnia 14 lutego obchodzimy walentynki. Uczniowie klasy 4b napisali dla was kilka opowiadań dotyczących 

miłości i przyjaźni. Zapraszamy do lektury. 

 

 

Poznałyśmy się w przedszkolu, wtedy miałyśmy trzy lata. To było 9 lat temu bo teraz 

mamy 12 lat. Marysia ma autyzm, jest wyjątkowa. Chodziłyśmy do przedszkola 

integracyjnego, bawiłyśmy się w przedszkolu. Chodziłyśmy z mamą i ciocią Magdą – mama 

Marysi – na plac zabaw. Poszłyśmy do kina i Teatru Lalek. 

 Przyjaźnimy się! Spotykamy się, budujemy Lego Friends, gramy w gry, bawimy się 

lalkami Barbie, rysujemy. 

Umawiamy się na nocowanie u niej w domu albo u mnie. Robimy kino domowe. Pieczemy 

pizzę z serem kozim i pieczarkami. Marysia lubi oliwki. Oglądamy różne filmy. Robimy 

popcorn. 

Lubimy chodzić do ZOO i często chodzimy na lody. 

Marysia ma psa, tak jak ja. Ona jest miła, wesoła, odważna, zadowolona. Marysia chodzi do 

6 klasy, jest mądra. Marysia nie lubi hałasów. 

 Jesteśmy przyjaciółkami i widzimy się na Whats App. Jesteśmy przyjaciółkami na 

zawsze BFF – Best Friends Forever. 

 

         Livia Lewicka kl. 4b 

 

Zakochane opowiadanie Livia i Marysia – jesteśmy przyjaciółkami. 



Dawno dawno temu w pewnym królestwie żył sobie rycerz, który był bardzo ważny dla 

króla, ponieważ był jego synem. Pewnego  dnia król wezwał królewicza  

i powiedział  

-Synu czy chcesz szybciej  nałożyć na swoją głowę koronę.  

-Oczywiście! 

-Więc słuchaj, żeby tak się stało musiał byś wykonać jedno zadanie. 

-Jakie? 

-Musisz uśpić bestie z lasu i przynieść ją do mnie, wtedy oddam ci tron. Co   

ty na to?  

-Zgadzam się, ojcze. 

-Wspaniale! 

Następnego dnia rycerz wyruszył  do lasu. Każde dziecko życzyło mu udanej wyprawy w tym 

dniu. Kiedy rycerz dotarł do lasu zobaczył piękną Waderę  

i powiedział: 

-Hej co tu robisz? 

-Ukrywam się przed rycerzem. 

Wadera  nie skończyła zdania a rycerz ją uśpił i zaniósł do wozu ale później pomyślał sobie: 

-Hm, ta dziewczyna nie jest taka zła. Hm, musze ją wypuścić . 

Kiedy już wypuścił dziewczynę , poprosił ją o rozmowę. 

-A o czym chcesz rozmawiać? ¬ Spytało dziewczę. 

-O tym, czy masz chłopaka . Powiedział rycerz. 

-Czy ty się we mnie podkochujesz? 

- Tak. 

Wilczyca po tych słowach się zdziwiła.  

Ciąg dalszy nastąpi. 

 

           Natalia Sobczak kl.4b 



 

Kartka z pamiętnika 

 

25.08.2021 - To był deszczowy poranek, rok szkolny zbliżał się wielkimi 

krokami. Postanowiłyśmy z przyjaciółką to uczcić wspólnie spędzonym dniem. 

Padało i było zimno, więc zdecydowałyśmy się pójść na zakupy. Mama 

chciała pracować, pomogła nam zrealizować plan i pozwoliła nawet chodzić 

mnie i jej po galerii!! Byłyśmy bardzo podekscytowane tym wypadem.         

Gdy przyjechałyśmy do galerii “Wroclavia”, mama opuściła nas i poszła 

do “Starbucksa” pracować, a my zaczęłyśmy wchodzić do sklepów. Podczas 

naszej wędrówki biegałyśmy od jednego miejsca do drugiego. 

Przymierzałyśmy te same ubrania i robiłyśmy sobie zdjęcia w lustrze. 

Świetnieśmy się bawiły. W jednym ze sklepów nie było działu dziecięcego, 

więc postanowiłyśmy założyć berety. Wyglądałyśmy komicznie! Ludzie 

dziwnie się na nas patrzyli. Miałyśmy niezły ubaw! Po jakimś czasie 

spojrzałyśmy na zegarek i stwierdziłyśmy, że zrobimy sobie przerwę i zjemy 

lody. Byłyśmy bardzo zmęczone. Obie wzięłyśmy te same smaki: mango i 

malina. Przyznam szczerze, nigdy nie jadłam pyszniejszych lodów, były 

wyśmienite! Później odwiedziłyśmy jeszcze parę miejsc. Obkupiłyśmy się, 

wydając wszystkie pieniądze. 

 W pewnym momencie mama zadzwoniła do mnie z wiadomością, 

że czas na obiad. Wróciłyśmy do domu. Zrobiło się późno, więc mama kazała 

się przebrać w piżamy i iść spać. Tylko my nie byłyśmy w ogóle śpiące. 

Zaczęło nam się nudzić. Jednak po chwili wpadłyśmy na pewien niesamowity 

pomysł: zrobiłyśmy sobie własny wieczór filmowy.  Zrobiłyśmy popcorn, 

wzięłyśmy orzeszki z kuchni i przygotowałyśmy lemoniadę. Laura wybrała 

film, a ja przygotowałam dla nas maseczki w płachcie. Miałyśmy je na twarzy 

podczas filmu. 

 To był NIESAMOWITY CZAS! :) 



 

 

SPOSOBY NA POWIEDZENIE „KOCHAM CIĘ” W RÓŻNYCH JĘZYKACH ŚWIATA 

 

Język francuski  Je t’aime  

 

   Język włoski Ti voglio bene/Ti amo 

 

Język hiszpański Ti voglio bene/Ti amo 

 

      Język portugalski Eu te amo 

 

Język turecki Seni seviyorum 

 

 

   Język grecki S’agapo 

 

Język niemiecki Ich liebe dich 

 

 

   Język japoński Watakushi wa anata o aishinasu 

 

Język rosyjski Ja ljublju tiebja 



 

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji odbyła 

się konferencja przygotowana przez WCDN pod tytułem „ Od słowa do słowa”. 

Przedstawiono nam interesujące wykłady których tematyka łączyła się z tymi obchodami . I 

tak: Pani Katarzyna Kaczorowska ( dziennikarka) podzieliła się z zaproszonymi gośćmi swoimi 

spostrzeżeniami dotyczącymi odpowiedzialności za słowa, które wypowiadamy w mediach, 

a p. Justyna Sobczyk ( reżyser) ciekawie opowiadała o tym, że słowa można przełożyć na 

ruch, czyli „ od słowa do ekspresji twórczej”. Natomiast p. Joanna Degler ( tłumaczka z 

języka jidisz) uświadomiła nam w swoim wystąpieniu „ Czy słowo GOTENIU oznacza bozię – 

rozterki tłumaczki”, jak odpowiedzialną pracą jest praca translatora. 

 Nie zabrakło miejsca na wystąpienia uczniów z Ukrainy i Białorusi, którzy mówili o 

swoich problemach, które pojawiają się w czasie nauki języka polskiego. 

Najbardziej podobała mi się recytacja wiersza Wisławy Szymborskiej „ Trzy słowa 

najdziwniejsze” w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i francuskim. Te trzy 

słowa (najdziwniejsze według poetki) to: PRZYSZŁOŚĆ, CISZA, NIC. 

 

         Anna Powietrzyńska kl. 8c 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


