
Opowiadania stworzone w ramach zajęć "Twórcza Warszawa. Warsztaty edukacji 
artystycznej i kreatywnego pisania" zrealizowanych w ramach stypendium Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego (2022 r.)

Służewski Dom Kultury
TYTUŁ: Koza Kozia i przyjaciele 

Słowa: fioletowy, kosmita, safari, Syrenka, tygrys, meduza, bocian

Dziś rano, koza Kozia ze Służewskiego Domu Kultury postanowiła wyruszyć na wycieczkę 
nad Wisłę. Kiedy tam dotarła spotkała bociana, który uczył tańczyć meduzę. A obok siedziała
Syrenka i przepięknie śpiewała. 
- Co robicie? – zdziwiła się Kozia. 
- Tańczymy! – odpowiedział bocian. 
- Bo zawsze chciałam zostać baletnicą! – dodała meduza. 
Nagle z Wisły wynurzyła się ryba z zaproszeniem na safari. Wszyscy pojechali do Afryki, 
gdzie bocian miał dużo znajomych, bo latał tam na zimę. Na miejscu powitał ich fioletowy 
tygrys. 

- Jambo! Witajcie! – powiedział tygrys. – Będę waszym przewodnikiem. -Przyjechałem tu z 
Azji, bo bardzo chciałem zobaczyć różne inne zwierzęta. 
Kozia i jej przyjaciele wsiedli do samochodu i ruszyli przed siebie. Kiedy tak jechali, nagle 
pojawiło się tornado. Wirowało i wirowało coraz szybciej. Gdy piasek opadł, zobaczyli coś 
bardzo dziwnego. Był to statek kosmiczny, z którego wysiadł obcy. Uśmiechnął się i 
zaćwierkał jak jaskółka: 

- Pi pi pi – powiedział, a automat przetłumaczył to na ludzki język: - Witajcie ziemianie. 
Jestem kosmitą z planety Kotów obok Psiej Gwiazdy. 
- To chyba bardzo daleko? – spytała Kozia. 
– Witaj na naszej Ziemi! – dodała Syrenka. – Zapraszamy cię na safari a potem możesz z 
nami pojechać nad Morze Czerwone, a potem wrócimy do Warszawy. 
- Pi pip – odpowiedział kosmita, co znaczyło – To super pomysł. 

Na safari spotkali małego kotka, który miał pianki i na nich rysował dekoracje. Podarował im 
całą paczkę! Wieczorem, po dniu pełnym wrażeń rozpalili ognisko. Ugotowali na nim 
kiełbaski z ziemniakami, a na deser upiekli sobie pianki. 
- Kocham pianki! – powiedziała Kozia. 
- My też! – zawołali bocian i meduza. 

Po safari pojechali wykąpać się w Morzu Czerwonym i w końcu dotarli do Warszawy. Kozia 
zaprosiła ich do swojego Służewskiego Domu Kultury na warsztaty cukiernicze. Zrobili na 
nich żelki w kształcie oka. 
- Pi pi piiii – powiedział kosmita co znaczyło: - Bardzo wam dziękuję za spotkanie! Wracam 
do siebie z żelkami i przepisem! Do zobaczenia! 
- Pa, pa! – zawołała Kozia i przyjaciele. 



KONIEC 

SP 143 klasa 1a / Biblioteka na Meksykańskiej
TYTUŁ: Przez książkę do kurnika

SŁOWA: kurnik, piłka, teraz, kosz, kot, pies, syrenka, chomik, miły, śmiały, prezent, 
puchaty, widzi, czyta, biblioteka, warszawska, skacze, biega

Pewnego razu był sobie kot. Mieszkał w bibliotece na Meksykańskiej. Nazywał się Bonifacy i
był cały czarny. Jego przyjacielem był pies Lucek, z którym bardzo lubił się bawić. 
Najchętniej razem grali w kosza. Tego poranka też chcieli pograć, ale pani Agnieszka 
powiedziała, że w bibliotece nie gra się piłką i dała im prezent. Była to niezwykła książka. 

- Miau, miau, Lucek, to może dziś dla odmiany poczytamy? – powiedział Bonifacy.
- Hau, hau, super pomysł! – zaszczekał Lucek. – Ale ja nie umiem czytać…
- Nie szkodzi, ja ci poczytam. – kot otworzył książkę.  
W tym momencie zostali teleportowani do kurnika! 
- Ko! Ko! Ko! Co tu robicie! – zagdakały groźnie kury.
- Wpadliśmy z wizytą. Jestem Bonifacy, a to Lucek. – przedstawił się kot.
- Ko, ko a my jesteśmy kuzynkami T-Rexa! – dumnie powiedziały kury. – Jeśli natychmiast 
nie opuścicie kurnika to was zaatakujemy. Mamy dinozaura i nie zawahamy się go użyć!

Nagle pies zobaczył coś dziwnego. W kącie siedziała związana Syrenka Warszawska. Kury ją
porwały! Ale Syrenka miała niezwykłą moc: zaczęła śpiewać, a wtedy kury zostały 
zahipnotyzowane. Nie były to już śmiałe i groźne zwierzęta, lecz stały się miłe i puchate jak 
małe chomiczki.
- Rozwiązuj syrenkę, a ja poszukam drogi powrotnej. – zawołał Bonifacy i otworzył książkę, 
którą cały czas ściskał w łapce.
- Hau, hau się robi! – Lucek pomógł uwolnić się syrence. 
Wszyscy razem skoczyli przez portal do teleportacji i po chwili byli znów w bibliotece na 
Meksykańskiej.

- Dobrze się bawiliście? – spytała pani Agnieszka.
- Nie uwierzy pani co się nam przydarzyło! – wołali naraz kot i pies. - A to jest syrenka, którą
uratowaliśmy przed kurami i T-Rexem!
Gdy opowiadali o swojej przygodzie, dinozaur skończył grać w tenisa i wrócił do kurnika. 
Zobaczył zahipnotyzowane kury i dziwną książkę…
C.D.N.

SP2 Klasa 0a
tytuł: Klasa 0a i magiczne zwierzęta.

W poniedziałek klasa 0a zobaczyła, że w ich sali było bardzo ładnie. Wszystko zostało 
idealnie uporządkowane. Było to dzieło szkolnych skrzatów.
A na środku klasy stał fioletowy niedźwiadek.
- Dzień dobry! - przywitał się niedźwiadek. - Przybyłem z krainy misiów, bo symbolem 
waszej dzielnicy Ursus jest miś!

Dzieci poszły z misiem na boisko aby pograć w piłkę. Były tam już niebieski pies i różowy 
kot.
- Czy możemy pobawić się z wami? - spytały zwierzaki.
- Jasne! - zawołały dzieci.
Kiedy grali w piłkę, nagle na boisko wbiegła panda. Niedźwiadek się o nią przewrócił.
- Przepraszam ale strasznie się spieszyłam, aby zdążyć dać wam zaproszenia! Syrenka robi 
przyjęcie nad Wisłą. 



Wszyscy pojechali nad rzekę rowerami i hulajnogami. Na przyjęciu był tort, naleśniki 
truskawkowe i spaghetti z serem. A na deser podano rosół i pomidorową.
Kiedy byli zajęci jedzeniem, przyszedł koala.
- Za chwilę będzie tu druga syrenka pobawić się z wami. - oznajmił koala. - Przyjechała tu 
specjalnie z Danii.
Bawili się bardzo długo, do samego wieczora. To był niezapomniany dzień. 

SP2 Klasa 0c
Tytuł: Smok szuka przyjaciół

Za górami, za lasami żył sobie zielony smok. 
- Rety, jak mi się nudzi! – westchnął smok. – Chyba wyruszę w świat i poszukam przyjaciół.
Jak powiedział tak zrobił. Spakował śniadaniówkę z marchewkami i truskawkami, zabrał 
picie i poszedł przed siebie. Szedł i szedł aż spotkał rodzinę żyraf. 

- Dzień dobry! – powiedział smok. – Szukam przyjaciół.
- Witaj smoku. – odparła mama żyrafa. – Chętnie cię poznamy. Co lubisz robić?
- Grać w piłkę, jeść lody cytrynowe i zupę pomidorową. – wymieniał smok. 
- Wspaniale, możesz zostać z nami. – zawołały żyrafy.
Zaczęli razem grać w piłkę i biegali po całej polanie. Nagle żyrafka tak mocno kopnęła, że 
piłka wpadła na drzewo. Smok podleciał do góry, ale utknął między gałęziami. Obok siebie 
zobaczył czerwoną mrówkę i  czarną stonogę.  

- Pomóżcie mi! – jęknął smok. – Nie mogę się wydostać!
Mrówka zawołała wszystkich swoich przyjaciół i jednego motyla. Podsadzili smoka i w 
końcu udało się go uwolnić! A potem pomogli zdjąć piłkę. 
- Bardzo wam dziękuję! – powiedział smok. – Zapraszam was na truskawki i lody!
Mrówki z radości tak podskoczyły, że drzewo się zatrzęsło, a motyl zrobił kilka akrobacji w 
locie.

Zrobili wspólny piknik na polanie, a potem smok powiedział, że musi ruszać w dalszą podróż,
ale na pewno kiedyś znów do nich wróci.
KONIEC

SP2  Klasa 1a
Tytuł: Jak superbohaterowie uratowali Pałac Kultury

Za lasami, za górami było sobie miasto Warszawa. Pewnego razu na placu Piłsudskiego 
pojawił się pan z białymi włosami. Chciał ukraść klucze do wszystkich 3288 pokoi w Pałacu 
Kultury, aby tylko on mógł do nich wchodzić. Miał przygotowany cały plan.
- Od teraz nie będę musiał prosić nikogo o pozwolenie, by zwiedzić wszystkie zakamarki w 
Pałacu Kultury. - roześmiał się złowieszczo.

Gdy zbliżał się do celu nagle pojawił się przed nim Iron Men z sokołem na ramieniu.
- Mój przyjaciel ptak obserwował cię od dawna! - zawołał Iron Men.
- Nic mi nie zrobisz, mam tajną broń! - mężczyzna z białymi włosami wyjął z plecaka 
czerwony balonik. - W środku jest proszek nasenny i zaraz was unieszkodliwię!

Ale gdy wyjął balon, ze środka wyskoczył Spider Men. W rękach trzymał małe niebieskie 
serce.
- A to jest moja magiczna broń! – powiedział Spider Men. - Teleportujące i odtruwające 
serce!
I w tym momencie złoczyńca zobaczył, że jest w Łazienkach Królewskich. W dłoniach miał 
łopatkę i kwiatki. 



- Co się ze mną dzieje? Mam ochotę sadzić kwiatki? - pomyślał, wkładając kolejne cebulki w 
ziemię.

W tym czasie Spider Men i Iron Men poszli na spacer nad Wisłę, a sokół poleciał nad nimi. 
Gdy płynęli swoją motorówką, Peter Park powiedział:
- Świat pełen jest złoczyńców, Co teraz robimy?
- Na pewno niebawem coś się stanie. - odparł Tony Stark. - A teraz zapraszam cię na pizzę 
hawajską!
KONIEC

SP 2 Klasa 1b
Tytuł: Królowa, król i niezwykłe zwierzęta

Dawno, dawno temu, król i królowa pojechali autem do sklepu zoologicznego. Kupili tam psa
i kota. Musieli też kupić dla nich jedzenie. Kiedy wracali do zamku, utknęli w ogromnym 
korku.
- O nie! - zawołała królowa. - Zapomnieliśmy, że dziś jest sobota! Wszyscy jadą na zakupy.
- Moja droga, znam jeden skrót! - powiedział król. - Nasze lamborghini ma kilka ulepszeń i 
dodałem mu skrzydła.
- To odlotowo! - ucieszyła się królowa. - Polecimy nad Warszawą!

Gdy byli w górze, zobaczyli że na stadionie narodowym jest mecz. Reprezentacja polski grała
z Liverpoolem.
Nagle odpadły im skrzydła i wylądowali obok Pałacu Kultury.  Właśnie odbywała się tam 
impreza dla zwierząt. Lew puszczał bańki, świnka tańczyła rock and rolla, a owad chodził po 
stole i podjadał smakołyki. Nagle zabrakło prądu i muzyka przestała grać. Wszyscy się 
zdziwili.

- Co się stało? - spytała świnka.
- Bez prądu nie mogę robić mega baniek – zmartwił się lew.
Tylko owad dalej chodził po stole i zjadał chipsy i chrupki.
- Nie wiem co robić! - powiedział król.
- Ale ja wiem. - odparła królowa i przywołała gołębia pocztowego. - Leć po elektryka sarnę.

Po chwili sarna przybiegła i naprawiła usterkę. 
- Prąd wysiadł bo była burza. - oznajmiła sarna. - Ale wszystko już jest w porządku.
- Musimy wracać do zamku. Ale jak skoro auto nie działa? - zastanowił się król.
- Ja was podwiozę! - powiedziała krowa policjantka. - Pojedziemy na sygnale to wszyscy nas 
przepuszczą.
Wrócili do domu, pies i kot dostały pyszne jedzenie. I wszyscy żyli długo i szczęśliwie.

koniec

SP2 Klasa1c
tytuł: Zagubiony kotek

Bardzo, bardzo dawno temu w Łazienkach zaginął kot. Szukali go wszyscy: jego tata i mama 
oraz najlepszy przyjaciel smok. Gdy kotek błąkał się po parku spotkał kaczkę.
- Cześć, jestem Kaczka Dziwaczka. A ty kim jesteś?
- Jestem Mruczek i zgubiłem się. - odpowiedział kot.
- Chodźmy na lody do księżniczki. Ona na pewno coś wymyśli. - zdecydowała kaczka.

Okazało się, że lody sprzedaje zajączek, bo księżniczka pojechała do Pałacu Kultury.
Zwierzęta wzięły po małej porcji lodów i wyruszyły na dalsze poszukiwania. 
Gdy dotarli do Pałacu Kultury usłyszeli muzykę. Weszli do środka i zobaczyli jak królik 
tańczy z księżniczką. Była tam też lampa, która świeciła kolorowymi światłami.



Kaczka opowiedziała, że kot się zgubił, więc księżniczka przestała się bawić i postanowiła 
pomóc Mruczkowi.
- Gdzie można wynająć konia? – zastanowiła się księżniczka. - Już wiem! Spytam 
niedźwiedzia, on jest tu kelnerem i zna wszystkich.

Okazało się, że niedaleko mieszka pies, a obok niego jest stajnia konia. Koń zgodził się im 
pomóc i wszyscy razem pojechali przez całą Warszawę. Gdy jechali, zobaczyli spadający 
meteoryt. Na szczęście obok był czołg. Kaczka Dziwaczka wskoczyła do środka i zestrzeliła 
meteoryt, który rozpadł się na milion kawałków.

Kiedy szczęśliwie dotarli do Łazienek okazało się, że rodzicie kotka i smok przyszli na lody i 
tam się wszyscy spotkali. Kotek się bardzo ucieszył, a tata i mama z miłością go przytulili. 
Żeby uczcić to spotkanie rodzice wyruszyli przez Gniezno do Paryża, by zrobić kotkowi 
zdjęcie na Wieży Eiffla. Odtąd Mruczek nigdy się już nie zgubił i wiedział, że zawsze może 
liczyć na swoich przyjaciół.

SP 2 opowiadanie kl. 1d
Tytuł: Katastrofa w parku trampolin czyli jak mysz uratowała słonia!

Pewnego wiosennego dnia w poniedziałek, kot, pies i mysz poszli do parku trampolin. Gdy 
weszli do środka zobaczyli słonia, który utknął między trampolinami.
- Ratujcie! - powiedział słoń. - Chciałem poskakać, ale jestem za ciężki i się zablokowałem.
Zwierzęta chciały uratować słonia. Ciągnęły go za trąbę, za uszy i za ogon, ale słoń ani 
drgnął.
- Potrzebna nam pomoc. - zdecydował kot i zadzwonił po pegaza i jednorożca.
- Chłopaki przylećcie do parku trampolin w Ursusie.
- A gdzie to? - spytały jednorożec i pegaz.
- W Warszawie, na ulicy Trampolinowej.

Gdy pegaz z jednorożcem dotarli na miejsce, próbowali wyciągnać słonia, ale nic z tego. Słoń
wciąż tkwił w miejscu.
- Potrzebny nam ktoś naprawdę silny. - powiedziała mysz. - Mam pomysł! Zadzwonię po 
Lewandowskiego.
- Panie Robercie, tu Różowa Mysz.  Poznaliśmy się na meczu Zwierzaki kontra Ludzie. Czy 
ma pan trochę czasu? - spytała uprzejmie mysz. 
- Właśnie wygraliśmy z FC Barcelona na Stadionie Narodowym! - odpowiedział 
Lewandowski. - A o co chodzi?
- Potrzebujemy pana pomocy. Słoń utknął w parku trampolin i nie możemy go wyciągnąć.
- Będę za kwadrans! - obiecał Lewandowski.

Gdy dotarł na miejsce wszyscy razem ciągnęli, ciągnęli, ciągnęli aż wyciągnęli! Słoń 
wyskoczył do góry, uderzył w sufit, odbił się i uderzył w ścianę, a hala zaczęła pękać.
- W nogi! - wrzasnął pies. Wszyscy rzucili się do wyjścia. Po chwili z pięknej hali było 
wielkie śmieciowisko.
- Co za katastrofa...
W tym momencie przybyła Syrenka jadąca na lwie. Obok niej szedł król Zygmunt III Waza.
- Właśnie byliśmy na spacerze, gdy usłyszeliśmy straszny hałas. Co tu się stało? - spytała 
Syrenka.

Zwierzęta opowiedziały im całą historię. 
- Jak dobrze, że jestem królem - powiedział Zygmunt III. - Wydam dekret, aby odbudowano 
park trampolin.
- Wspaniale! A ja zapraszam was na skocznię i słodkie czerwone lizaki. - zawołała uradowana
Syrenka. 
KONIEC



SP 2 klasa 2a
Tytuł: Wielka ucieczka 

Nie tak dawno temu bo wczoraj, czarny raptor uciekł z Parku Jurajskiego. Nie uciekał sam, bo
towarzyszył mu Smok Wawelski. Za sobą zobaczyli cały tłum ludzi, który ich ścigał: wojsko, 
policję i ochroniarzy.
- W nogi! - zawołał czarny raptor. - Biegnij szybciej Wawelski! 
- Uwaga fosa! Skacz przez wodę raptor! - krzyknął smok.
Nagle zobaczyli niebieski samochód. Był otwarty, a w środku siedziała syrenka.
- Wskakujcie do środka! - zawołała. - Zabiorę was do Warszawy!

Ruszyli przed siebie. Gdy jechali, zobaczyli jak spomiędzy drzew wychodzi sarenka. Syrenka 
zatrzymała auto z piskiem opon.
- Podwieziecie mnie? Bardzo chcę pojechać do salonu gier. - powiedziała sarenka. - 
Słyszałam, że jest tam wielki turniej Minecrafta i można zdobyć legendarny diamentowy 
klocek. 
- Wsiadaj! - zaprosiła syrenka sarenkę do środka.
I pojechali dalej. Gdy dotarli do Warszawy smok i raptor poszli z sarenką do salonu gier i 
pomogli jej wygrać turniej. A potem pojechali nad morze. Tam bawili się, biegali, pływali i 
spali. 
KONIEC!

SP 2 Klasa 2b
Tytuł: Szalona przygoda

Pewnego razu w ogródkach działkowych koło naszej szkoły zdarzyła się dziwna rzecz. 
Czarny pies ratował kota, który spadał z drzewa. 
- Masz moją paczkę z Allegro! Mówiłem ci, żebyś się nie wygłupiał! - wołał pies.
- Sorki! To było niechcący! - zamiauczał kot.
Kot i pies spadli na paczkę, z której wydostał się patyczak.
- Uważajcie jak spadacie! - powiedział obrażony patyczak.

W tym momencie z drzewa zeskoczyła na spadochronie jaszczurka i pomogła patyczakowi. 
- Dziękuję! - powiedział patyczak prostując łapki.
- Nie ma sprawy. - odparła jaszczurka.
Nagle słońce przysłonił cień. Wszyscy się przestraszyli. Obok nich wylądowała niezwykła 
para: ogromny gryf i smok.
- Jestem Franek. - przedstawił się smok. - A to jest Klaudia. - pokazał na gryfa. 
Przylecieliśmy z Krakowa, jesteśmy kumplami Wawelskiego, który mówił, że tu jest super 
muzeum Warszawy.

Umówiliśmy się tutaj na spotkanie z naszymi przyjaciółmi: pandą, baranem i koniem.
Gdy to mówili do ogrodu przyszły zwierzęta i razem pobiegli do muzeum, żeby zdążyć przed 
zamknięciem.
Centaur, który sprzedawał bilety do muzeum, zrobił im pamiątkowe zdjęcie do wysłania do 
Wawelskiego.
I żyli potem długo i szczęśliwie. Oraz realizowali kolejne plany.
KONIEC

SP 2 Klasa 2c
TYTUŁ: Przygody niebieskiego chomika i jego przyjaciół



Żył sobie w Krakowie pewien chomik. Był niebieski i znał bardzo dużo zwierząt, ponieważ 
był trenerem judo. Był legendą sztuk walki w swoim mieście. Pewnego dnia poszedł na 
spacer. Zobaczył biegających ludzi. 
Wszyscy chcieli zmieścić się do autobusu, bo nad miastem latał statek kosmiczny.
- Co się tu dzieje? Stop! Spokój! - zawołał chomik.

Ludzie zamarli w bezruchu. W tym momencie statek wylądował i wyszły z niego dwa psy: 
samojed i golden retwirer.
- Przylecieliśmy tu, bo macie pyszne zupy. Czy jest tu chińska restauracja? - spytał pies.
- Jasne. Ktoś was tam zaprowadzi. - odpowiedział chomik.

W tym momencie podszedł jednorożec i zaproponował że zostanie przewodnikiem. 
Zaprowadził ich do restauracji „Pod żółtą małpą”. Ponieważ było to niedaleko poszli na 
nogach, a statek zostawili obok znaku „Uwaga kosmici!”.
- Co podać? - spytała syrenka, która była właścicielką restauracji.
- Poprosimy dwie chińskie zupy, a na deser ogromne lody.
- Przykro mi, ale nic nie mamy z lodów. Ale chyba dostaniecie je w hotelu.
- To chociaż zupy zjemy. - stwierdziły psy.
W tym momencie zobaczyli złodzieja, który wynosił ostatnią paczkę lodów. Psy zaczęły 
szczekać, złodziej chciał się bronić, ale pojawił się chomik i go obezwładnił.

SP 2 Klasa 2d
TYTUŁ: Zaginione szczeniaczki

Wczoraj kotek poszedł na lody. Po drodze spotkał zielonego smoka.
- Cześć smoku! - powiedział kotek.
- Hej kocie! - odparł smok. - Gdzie idziesz?
- Piesek zaprosił mnie na lody, pójdziesz ze mną?
- Bardzo lubię słodkie słodycze bo są słodkie! - ucieszył się smok.

I razem poszli do lodziarni, gdzie za ladą stał złoty chomik. Gdy jedli lody z lawendową 
posypką, nagle wbiegł piesek:
- Zaginęły moje szczeniaczki! Pomóżcie mi je odnaleźć!
- Idziemy do kozy. - zdecydował chomik. - Ona wie wszystko.
I poszli do niej.
- Przepraszam pani kozo, szukamy szczeniaczków. Czy wie pani gdzie ich szukać? - spytali 
razem.

- Hm… Chyba widziałam jak groźny wilk je zabiera. Szedł do zatoki flamingów.
- Ruszajmy tam! - zawołały zwierzęta.
Gdy dotarli na miejsce okazało się, że część flamingów odleciała.
- Pojechały zwiedzać Ukrainę i odwiedzić nasze przyjaciółki. - powiedziały ich koleżanki.
Nagle kot zobaczył odcisk łapy wilka. Pies wciągnął powietrze i zawołał:
- Tam uciekł! Za nim!

Wszyscy pobiegli za psem, który tropił ślady. Nagle między drzewami zobaczyli grotę. Gdy 
wpadli do środka zobaczyli wilka, który siedział na bujanym fotelu i czytał szczeniaczkom 
książkę. Wszyscy stanęli zdumieni.
- Co to ma znaczyć?! - krzyknął kotek.
- Zawsze chciałem czytać bajkowe historie maluchom. Ale ja nie mam dzieci, więc zapytałem
szczeniaczki czy chcą posłuchać i poszły ze mną… - wyjaśnił wilk.
- Możesz się nimi opiekować kiedy będę w pracy, ale wcześniej mi o tym powiedz. - zgodził 
się pies.
Chomik zaprosił wszystkich na lody a potem żyli długo i szczęśliwie.

SP 2 Klasa 2e



Tytuł: Niezwykła wycieczka 2e

Pewnego razu klasa 2e pojechała ze szkoły na wycieczkę do Łazienek Królewskich. Gdy 
dotarli na miejsce zobaczyli kotka, który gonił pieska.
- Berek! - zawołał kotek i klepnął pieska w boczek.
Teraz to piesek gonił kota, który uciekł na drzewo.
- To nie fair! - krzyknął oburzony pies.
- Jestem już zmęczony bieganiem! - wysapał kot.
- To może zagramy w piłkę? - zaproponowała wiewiórka, siedząca na gałęzi obok.

Gdy grali, przyszedł do nich lis. Dzieci zobaczyły, że miał torbę. Wyjął z niej pluszowego 
miśkotka i dał go kotkowi.
- Cześć! To dla ciebie. - powiedział lis.
Drugim prezentem była szklana kula, a w środku był Pałac Kultury i Nauki. Gdy się 
potrząsnęło, to wirowały białe płatki śniegu. Lis podarował kulę psu.
- To taki prezent z Warszawy. - wyjaśnił lis.
Trzecim prezent był dla wiewiórki i był to kawałek pizzy.
- Dziękujemy! - zawołały zwierzęta.

Potem klasa 2e poszła na plac zabaw, gdzie spotkali syrenkę. Huśtała się na oponie i 
powiedziała do dzieci:
- Hej! Jak się macie? To ja, Syrenka Warszawska. Trochę nudzi mi się być symbolem stolicy 
i stać na pomniku. Czy pobawicie się ze mną w chowanego?
- Super! - Zawołały dzieci.
Syrenka zamknęła oczy i zaczęła liczyć:
- ... dziewięć, dziesięć, szukam!!!
Połowa klasy schowała się w metrze a druga połowa ukryła się w parku. Kiedy syrenka 
znalazła wszystkie dzieci, powiedziała że niedaleko jest pałac, gzie otwarto nowego 
McDonalda. Wszyscy razem ram poszli.

W środku był zielony goryl, który młotkiem rozbijał ziarna maku na proszek.
- Siemano kolano! - powiedział goryl. - Czy chcecie zagrać w kamień, papier, nożyce?
- Wspaniały pomysł! Chętnie zagramy panie gorylu! - zawołały dzieci.
I całe popołudnie wszyscy razem grali, a potem autobusem wrócili do szkoły.
KONIEC

SP 2 kl Klasa 3a
Tytuł: Smak na bambusa

Pewnego razu pies poszedł na spacer.
- Bambus… Jaka to dziwna roślina… Ciekawe, jak smakuje… - zastanawiał się pies na głos. -
Aczkolwiek nigdy go nie jadłem, to może smakuje jak cheese burger? - rozmarzył się.
Usłyszała go jaszczurka, która myślała dokładnie tak samo i od rana zastanawiała się nad 
smakiem bambusa.
- A może smakuje jak świerszcz w porannej rosie. - powiedziała jaszczurka i w tym 
momencie świerszcz, który przechodził niedaleko odskoczył w popłochu i schował się w 
trawie.

Kot, wylegujący się na bramce zamruczał:
- Czy bambus smakuje tak wspaniale jak mysz? Uwielbiam myszy!
- Poszukajmy tego bambusa – zawołał pies. - Ruszajmy na wyprawę.
Nagle zwierzęta usłyszały tętent i zobaczyły jak z oddali galopuje koń. Gdy zatrzymał się 
przy nich, kot powiedział:
- Czy możesz nas zabrać, tam gdzie rośnie bambus?
- Mam lepszy pomysł. - odparł koń. - Zawiozę was do surykatki, która sprzedaje bambusy w 
Warszawie.



Pies wskoczył na grzbiet konia, na psa wskoczył kot, a na kota wpełzła jaszczurka. I 
wyruszyli przed siebie. Dotarli na Stare Miasto, gdzie obok pomnika Syrenki, stał wózek 
pełen zielonych pędów. Obok była surykatka i zachwalała swój towar:
- Kolesie, kolesie, u mnie bambus zielony jak w lesie! Człowieki, człowieki, u mnie bambus 
jak z pasieki! - wołała na całe gardło.

Wyraz twarzy jaszczurki nagle się zmienił.
- Bambusy! Nareszcie! - krzyknęła rozpromieniona jaszczurka. - Poprosimy cztery paczki.
- Jakie cudowne zwierzaczki, chcą ode mnie cztery paczki! - zrymowała surykatka i podała 
im zamówienie.
Wszyscy jednocześnie spróbowali bambusa.
- Bleee... - splunął pies.
- Ohyda! - miauknął kot.
- Fujka! – dodała jaszczurka.
- Co za koszmar. - stwierdził koń. - Czy mogę was zabrać na pizzę?
Wszystkie zwierzęta powiedziały jednocześnie:
- I to jest pyszne żarełko! 

SP 2 Klasa 3b
Tytuł: Konie i Jan Matejko

Za górami, za lasami w dzielnicy Ursus żyły sobie konie. Wszystkie miały kolor niebieski, ale
jeden był różowy. Pewnego razu wybrały się na otwarcie wystawy Jana Matejki. Był to 
słynny malarz znany z obrazów anime.
- Ciekawe co podadzą do jedzenia? - zastanawiał się różowy koń.
- Mam nadzieję, że będą pierogi z serem i zielone mleko. - odpowiedział jeden z niebieskich 
koni.
- Ja bym wolał banany. - odparł inny.
- Chodźmy, to zobaczymy. - zaproponował kolejny.

I konie ruszyły przed siebie. Po drodze spotkały dwie przyjaciółki: kurę i żabkę, które szły i 
gawędziły. Gdy zobaczyły konie zawołały:
- Dokąd idziecie?
- Na wystawę Matejki. - odpowiedziały konie.
- Super! Czy zabierzcie nas ze sobą?
- Wskakujcie różowemu na grzbiet. - powiedziały niebieskie konie.

I wszyscy ruszyli dalej. Gdy dotarli do muzeum zobaczyli przed wejściem Jana Matejkę, 
który witał gości. Częstował ich maślanym ciastem i muchomorami z masłem. 
W środku zobaczyli bardzo dużo obrazów. Na jednym był osioł grający na komputerze. Na 
innym Matejko namalował Syrenkę, która zamiast tarczy miała grzejnik a zamiast miecza – 
kwiatek. 
- Bardzo się cieszę, że wszyscy przyszli na tę wystawę. - powiedział pies prezydent. - A teraz 
zobaczymy najsłynniejsze dzieło mistrza Jana. Jest to drzewo do samego nieba, pokazujące 
historię Warszawy.
I w tym momencie pies odsłonił ogromny obraz. Wszyscy się nim zachwycili. 
Potem konie wróciły do Ursusa i jeszcze długo opowiadały o tej wystawie.
KONIEC

SP 2 Klasa 3c
Tytuł: Misio Jasio i jego przyjaciele

Dawno, dawno temu był sobie misio Jasio. Mieszkał w dzielnicy Ursus w Warszawie. 
Pewnego razu umówił się z pieskiem na mecz piłki nożnej. Na miejscu czekała na nich 
niespodzianka. Przyszli też: struś, kotek i króliczek.



- Też chcemy z wami pograć! - zawołały zwierzaki.
- Kto będzie sędzią? - spytał misio.
- Ja! Ja chcę sędziować! - krzyknął króliczek. - Mam nawet pomarańczowy gwizdek w 
kształcie marchewki!

Podzielili się na dwie drużyny i zaczęli grać. Mecz był bardzo trudny, ale w końcu wygrała 
drużyna misia.
- Ten kto wygrywa zaprasza wszystkich na lody! - zawołał króliczek i zagwizdał na koniec 
meczu.
- Gdzie idziemy? - spytał struś.
- Może do lodziarni „Pod milutkim liściem”? - zaproponował piesek. - Tylko ona jest na 
Bródnie.
- Fuj! Nie chcę jechać tam, gdzie jest brudno! - powiedział kotek i poprawił sobie futerko.
- Tam nie jest brudno tylko to taka dzielnica, tam gdzie był bród czyli przejście przez rzekę! - 
piesek przewrócił oczami.

I pojechali. Na miejscu za ladą stała żaba Żaneta. Bardzo się ucieszyła na ich widok
- Rere kum, kum, co wam podać? - spytała z szerokim uśmiechem.
Zamówili lody truskawkowe z kredkową posypką i bitą śmietaną.
Przy stoliku obok zobaczyli Syrenkę i króla Juliana, którzy też jedli lody.
- Witajcie! Jak wam się podoba Bródno? - spytała syrenka. - Oprowadzam mojego gościa po 
Warszawie.
- Bardzo nam się podoba! - powiedziały zwierzęta. - Ale musicie wpaść do nas, bo dzielnica 
Ursus jest superowa!

SP 218 klasa 1a
TYTUŁ: Niezwykły dzień w „Syrence”

Tego poranka kot i pies obudzili się w doskonałych humorach. Bo właśnie dziś mieli 
umówiony trening na placu zabaw w „Syrence”. Gdy przyszli, spotkali kangura w różowych 
okularach.
- Cześć kocie i psie! Jestem nowym trenerem! – przedstawił się kangur. – Nauczę was jak 
skakać w dal i biegać mega szybko.

Zwierzęta zaczęły trening. Niestety kot zaplątał się w swój ogon i upadł, a pies się przez 
niego przewrócił. W tym momencie pojawiła się mysz.
- Musicie trenować w odstępach, patrzeć pod nogi i skakać trochę bezpieczniej.
- Czyli jak? – zdenerwował się kot.
- Patrzcie! – i mysz wykonała trzy wielkie skoki. – Trenowałam to jak uciekałam przed kotem
ze szkoły 218!!!

Zwierzęta odtąd ćwiczyły bez upadków, a w nagrodę trener zaprosił ich na spaghetti i colę.
- Wspaniały dzień! – powiedział kot i się przeciągnął.
W tym momencie otworzyły się drzwi i na salę weszły trzy jednorożce z Ukrainy. Niosły tort 
z zapalonymi świeczkami i śpiewały „Sto lat”.
- Wszystkiego najlepszego kocie! Samych szóstek w klasie 1a, miłego chrapania na poduszce 
i żebyś zawsze się wyspał! 

Mysz wytrzeszczyła oczy ze zdumienia.
- To kot ma dziś urodziny?!
- Jasne! – Zaszczekał wesoło pies i podarował kotu wielką turkusową paczkę karmy na 
sankach.
Mysz spuściła głowę i powiedziała:
- Zapomniałam! Jak to się mogło stać? 
I w tym momencie mysz przypomniała sobie, że ma w kieszeni zieloną sznurówkę.
- Proszę kocie – podała ją. – Możesz nią ciągnąć sanki!



Gdy tak rozmawiali, przed „Syrenkę” zajechał samochód. Był w nim tata jednorożec. Zaprosił
wszystkich na wycieczkę do sali zabaw „Fikołki”. Zwierzaki bawiły się tam świetnie, a nawet
wszyscy stanęli na głowie (chociaż jednorożcom trochę przeszkadzały ich rogi)! Potem grali 
w tenisa, ping ponga i jeździli na rowerze. Na kolację zjedli pyszne jabłka, wypili herbatę 
malinową i przeczytali komiks w gazecie.
To był naprawdę wspaniały dzień!

SP 218 klasa 1c
Tytuł: Klasa 1c i zaczarowane zwierzęta

Dziś rano klasa 1c w szkole 218 weszła do swojej sali i zobaczyła coś niezwykłego. Był to 
złoty lew!
- Elo dzieciaki, siemka 1c! – powitał ich lew.

Dzieci były jednocześnie zdumione, przestraszone i zaciekawione.
- Skąd się tu wziąłeś? Kim jesteś? – zasypały go pytaniami.
- Jestem zaczarowanym lwem i przybyłem tu z Afryki. – odpowiedział lew. – Chciałbym 
nauczyć się czegoś nowego. Podobno umiecie grać w piłkę nożną. Czy możecie mnie 
nauczyć?
Dzieci zabrały go na boisko, gdzie pomarańczowy pies i zielony kot ćwiczyły rzuty karne. 
- Trafiony! – zaszczekał pies.
- Wcale nie! – obraził się kot. 

Sędzią był żółty koń w czerwonej czapce z czołgiem. Koń zdecydował o powtórce. W tym 
momencie zobaczył lwa i dzieci, więc zaproponował im wspólną zabawę.
Po godzinie lew grał tak świetnie jak Robert Lewandowski! Miał prawdziwy talent!
Gdy dzieciaki i zwierzaki zgłodniały, zrobiły sobie przerwę, a skowronek wydał im 
śniadaniówki z karmą. Usiedli na kocu i zrobili sobie piknik. Gdy wszystko zjedli, zaczęli 
rysować kredkami i ołówkiem i nauczyli lwa jak robić rysunki.

Lew namalował żyrafy tańczące pod tęczą. A potem wszyscy poszli na świetlicę. Pani bardzo 
się zdziwiła, gdy zobaczyła dzieci ze zwierzakami!
Koniec
 
SP 218 Klasa 3d
Tytuł: Jak dziadek został sportowcem i milionerem

Pewnego razu był sobie dziadek, który mieszkał w lesie w malutkim domku. Ta historia 
zaczyna się od wyprawy na ryby.
Dziadek poszedł nad jezioro. Gdy zarzucił wędkę wyciągnął lśniącego suma.
- Jestem magicznym sumem i jeśli mnie wypuścisz to spełnię twoje trzy życzenia.
- Ale super! Daj mi chwilę, zaraz się zastanowię. - dziadek podrapał się po głowie. - Już 
wiem! Chcę zostać piłkarzem!  

W tym momencie pojawiła się piłka, a dziadek zaczął nią wspaniale grać.
- Rewelacja! A czy mógłbym się spotkać z tym słynnym koszykarzem Michaelem Jordanem? 
- spytał dziadek.
I oto pojawił się Michael Jordan i powiedział:
- Sie ma! Co się stało? Chyba mnie teleportowało? Gdzie ja jestem?
-  U mnie w lesie! - roześmiał się dziadek. - Mam tu zielony kosz i chciałem z tobą pograć. 

Rozegrali mecz, który wygrał dziadek.
- Pora na trzecie życzenie. - przypomniał sum.
- Zawsze marzyłem o samochodzie w kolorze niebieskiego oceanu. - zamyślił się dziadek. - 
Marki syrena. Możesz mi go załatwić?



- Oczywiście! Już się robi! - sum wskoczył do wody, plasnął ogonem, a na brzegu pojawił się 
samochód. Dziadek zobaczył, że za kierownicą siedziała żyrafa, a na dachu jechał pająk.

- Musimy się pospieszyć! Zaraz zaczyna się wyścig. Kto go wygra ten uratuje królową 
kwiatów. - zawołały zwierzęta.
Ruszyli z piskiem opon. Wzięli udział w wyścigu i go wygrali. Dziadek dostał główną 
nagrodę od królowej i stał się milionerem.  
I wszyscy żyli długo i szczęśliwie.

SP 227 - klasa 0a
tytuł: Dzieci i zagubiony indyk

Pewnego razu byli sobie chłopiec i dziewczynka, którzy razem poszli na spacer. Spotkali 
indyka.
- Gul, gul - zagulgotał indyk. - Zgubiłem się. Pomóżcie mi wrócić do domu!
- Pewnie, pomożemy ci. - odpowiedziały dzieci. - Ale gdzie ty mieszkasz?
- Mieszkam w chatce pod ziemią z kurą i kotkiem. - odparł indyk.
- Chyba wiemy gdzie to jest. - odpowiedziała dziewczynka.
- Chodźmy! - zawołał chłopiec.

I poszli razem. Po drodze spotkali koszykarza, który trenował na polanie. Rosły tam kwiaty: 
białe stokrotki, żółte tulipany i mlecze oraz niebieskie niezapominajki.
- Dzień dobry! - powiedziały dzieci.
- Witajcie miłe dzieci! - odpowiedział koszykarz. 
- Szukamy drogi do domu indyka. Czy wiesz jak tam dojść? - spytała dziewczynka.
- Idźcie przez las, tamtą ścieżką w prawo. Jak zobaczycie biegające kózki to będziecie już na 
miejscu. - doradził im koszykarz.
- Dziękujemy, do widzenia! - powiedział chłopiec.

Dzieci z indykiem ruszyli dalej. Kiedy weszli do lasu, spotkali Babę Jagę z szaloną miotłą. 
Sprzątała właśnie ścieżkę, gdy zobaczyła naszych wędrowców.
- Dzień dobry. - przywitały się dzieci.
- Dzień dobry! - powiedziała Jaga. - W czym mogę wam pomóc?
- Szukamy drogi do domu indyka. Czy wiesz jak tam dojść? - spytał chłopiec.
- Jesteście na dobrej drodze. Niedługo zobaczycie biegające kózki i będziecie na miejscu. - 
Jaga wskazała im kierunek.
-  Przepraszam, ale dlaczego ma pani zieloną miotłę?  - spytała dziewczynka.
- Bo jest zaczarowana, służy do latania i sprzątania. - roześmiała się Jaga.

Dzieci ruszyły dalej i w końcu zobaczyły kózki.
- Hurra! Znaleźliśmy twój dom! - zawołały dzieci.
- Nareszcie jesteś! - powiedział kotek, który wybiegł im na spotkanie. - Bardzo się o ciebie 
indyku martwiliśmy.
A potem na polanę przyszedł koszykarz, razem grali w piłkę, a Baba Jaga przyniosła pierniki i
była super impreza.
KONIEC
 
SP 227 Klasa 0b
tytuł: Skunks, syrenka i przyjaciele

Był sobie skukns. Mało kto się z nim bawił, bo brzydko pachniał. Pewnego razu spotkał 
syrenkę warszawską.
Opowiedział jej, że jest bardzo samotny i nie ma przyjaciół.

 Ja się mogę z tobą zaprzyjaźnić! - powiedziała syrenka.
 Na pewno? Serio tego chcesz Syrenko? - spytał skunks.
 Serio! Chcę zostać twoją przyjaciółką, żebyśmy się mogli razem bawić. - roześmiała 



się syrenka. - Chodźmy na stadion!

Na miejscu spotkali łaciatego pieska i polarnego lisa. Syrenka przedstawiła im skunksa i 
poprosiła by wszyscy się z nimi pobawili.
Zaczęli razem grać w piłkę. Potem surfowali po błękitnych falach. Skunks był bardzo 
szczęśliwy i spodobały mu się zawody sportowe.

 Ale to jest fajne! - zawołał skunks. - Super!
 To teraz wyścigi! - zaproponował pies.

Gdy dobiegli do mety, zobaczyli, że żyrafa robi im zdjęcia aparatem.
 Będziecie mieć wspaniałą pamiątkę! - powiedziała fotografka żyrafa. - Zaraz zrobię 

odbitki.
 Potańczmy na rolkach! - zaproponowała syrenka.

Na początku liskowi rozjeżdżały się łapki, bo miał aż cztery rolki na nogach, ale potem 
zwierzęta nauczyły go jak tańczyć. Skunks robił piruety, a piesek skakał salta. 
Potem poszli na zieloną trawę i zrobili piknik. A w nagrodę wszyscy dostali klocki Rainbow 
High i Star Wars. To był wspaniały dzień!

SP 314 klasa 2c
Tytuł: Przygody Bogusi i jej przyjaciół 

Pewnego razu była sobie chomiczka. Miała na imię Bogusia i bardzo lubiła jeździć na 
rolkach. Mieszkała na Białołęce w malutkiej norce przy szkole 314.
Tego dnia przyszedł do niej piesek Boguś.
- Czy wiesz, że dziś klasa 2c jedzie na wycieczkę do Parku Iluzji? – spytał pies. – Może się z 
nimi zabierzemy?
- Oczywiście! Ale fajnie! – ucieszyła się Bogusia.
- Tylko musimy zabrać piżamy, bo to wycieczka na dwa dni. – dodał Boguś.

Zwierzaki spakowały plecaki i włożyły do nich: kanapki, picie, śpiwory, namiot, ubrania, 
maskotki, rolki, pastę i szczotki do zębów. Gdy przyjechał autokar, niepostrzeżenie wślizgnęli
się do środka. Po dwóch godzinach dojechali na miejsce. W parku spotkali biedronkę Bo.
- Hej! Może pojeździmy razem na rolkach? – spytała Bo. – A czy zabraliście rolki?
- Tak! Oczywiście! – powiedziała Bogusia, wyjmując je z plecaka.
- Ja zabrałem deskorolkę! – dodał Boguś.

Kiedy razem się bawili, przyjechał niedźwiedź Bugi na niebieskim rowerze. W zielonym 
koszyku wiózł kota Bogo. 
- Zagrajmy w siatkówkę! – zaproponował Bugi.
- A może w piłkę nożną? – dodał Boguś.
- Świetny pomysł! – ucieszyła się Bogusia. – Ale brakuje nam sędziego.
Biedronka Bo zadzwoniła po swoją przyjaciółkę świnkę morską Boob. Gdy już wszyscy się 
spotkali, bawili się przez cały dzień. A potem pojechali do pałacu kultury, w którym 
mieszkali król i królowa. Zjedli tam pyszne pączki. 

Cały wieczór rysowali swoje przygody, a następnego dnia razem z dziećmi poszli na występ 
iluzji. Zobaczyli niskiego lisa, który robił niezwykłe sztuczki. Był to słynny i bardzo odważny
sztukmistrz Bogix. 

Po występie Bogusia i Boguś z przyjaciółmi wrócili do szkoły 314. To była niezwykła 
wycieczka.
C.D.N…

SP 373 Klasa 0a
Tytuł: Chomik i przyjaciele



Pewnego razu żył sobie malutki chomik. Mieszkał w Warszawie na Saskiej Kępie i miał 
wielu przyjaciół. Bardzo lubił spotykać się z różowym koniem i białym króliczkiem w 
czerwone łatki. 

Pewnego razu przyjaciele pojechali samochodem „syrenka” do kina. Chcieli zobaczyć film 
„Magiczny kwiatek”.  Ale niestety ten film odwołano, za to wyświetlono bajkę o 
warszawskiej syrence. Zwierzaki bardzo chciały kupić sobie popcorn, bo lubiły go jeść. Ale 
lada była za wysoka, więc przyjaciele potrzebowali pomocy. 

Poprosili dziewczynkę, by im kupiła jeden wielki popcorn. W pudełku były losy z loterii. 
Okazało się, że wygrali książkę z symbolami Warszawy i drugą, która opowiadała o 
łapaczach snów. Gdy wrócili do domku chomika odkryli, że było włamanie. Wszystko było 
poprzewracane! 

Na szczęście zobaczyli motor, za którym jechała przyczepka. Zdążyli go zatrzymać, okazało 
się, że złodziejem była sroka. Bardzo wszystkich przeprosiła i obiecała, że już nigdy więcej 
niczego nie ukradnie. 
I wszystko skończyło się dobrze i szczęśliwie.

SP 373 Klasa 2a
Tytuł: Na ratunek kotka

Pewnego dnia baby Yoda obudził się. Dzień był taki jak zwykle: zjadł zupę mleczną i 
kawałek pizzy z poprzedniego dnia. Po śniadaniu założył kask i pojechał na deskorolce do 
parku Skaryszewskiego.
Spotkał tam Spidermana i Supermana.
- Chłopaki cześć, niech moc będzie z wami. – powiedział baby Yoda.
- Elo ziomek. – odpowiedzieli super bohaterowie. – Dobrze, że jesteś! Mamy quest do 
wykonania.
- Quest co to za? – spytał baby Yoda.
- Musimy odnaleźć kotka Kleopatry. – wyjaśnił Spiderman. – To kot z magicznymi mocami i 
boimy się, że ktoś go porwał.
- Informacje dalsze panda ma. – zamyślił się baby Yoda. – Malediwy na wyruszyć nam trza.

Akurat obok szła Atena. Jako, że była to bogini wszechwiedząca, wiedziała wszystko. Także 
jak dostać się na Malediwy. Poradziła im, by polecili na orle, który zna drogę. Ponieważ 
Superman miał supermoce to leciał obok, a Spiderman przywiązał się pajęczą nicią, by nie 
spaść.
Gdy dotarli na miejsce, panda powiedziała im, że kotek jest uwięziony we Francji, na Wieży 
Eiffla, która się właśnie pali.
- Ruszajmy! – zawołali super bohaterowie.

W mgnieniu oka przenieśli się do Francji. Zobaczyli wieżę, która była czerwona od gorąca i 
płomieni. W tym momencie pękły drzwi od klatki i kotek wydostał się na wolność. Gdy 
spadał Superman poleciał do góry, by go złapać. Ale było tak dużo dymu i płomieni, że nie 
mógł go zobaczyć. Wtedy Spiderman zaczął tkać sieć i kotek bezpiecznie wylądował.
- Uratowany jesteś. – powiedział Yoda. – Porwał cię kto?
- Czerwony konik na zlecenie jakichś złych ludzi. – wyjaśnił kotek. – Ale jestem ranny, 
musimy iść do doktora.

Lekarzem okazała się Syrenka Warszawska. Miała gabinet weterynaryjny, gdzie przyjmowała
różne zwierzęta. Wyleczyła kotka, a potem wszyscy pojechali na wycieczkę do Szwecji.
- Dobrze wszędzie, domu w najlepiej. – powiedział baby Yoda i wrócili do Warszawy.

SP 373 Klasa 2b
TYTUŁ: Przygody kota i psa oraz klasy 2b



Dawno, dawno temu w Parku Skaryszewskim mieszkał pies i kot. Byli przyjaciółmi i lubili 
się razem bawić. Najbardziej lubili grać w piłkę i pomidora.
- Jak się nazywasz? – spytał pies.
- Pomidor. – odpowiedział kot.
- Czym grasz w piłkę? 
- Pomidorem. – kot lekko uśmiechnął się pod wąsem.
- Co masz zamiast głowy? 
- Pomidora! – kot parsknął śmiechem.
- Wygrałem! – pies podskoczył z radości. – Idziemy na Stadion Narodowy!

I zwierzęta poszły na stadion. Tego dnia był tam mecz Polska - Ukraina. Wszędzie widać było
flagi biało-czerwone i niebiesko-żółte. Zwierzaki kibicowały sportowcom tak głośno, że 
prawie straciły głos!
- Miau! Miau! Ukraina naprzód! – wołał kot.
- Hau! Hau! Polska gola! – szczekał pies.

To był wspaniały mecz i skończył się remisem 6:6! Uradowane zwierzaki poszły na lody do 
Sosenki. Kot zamówił lody czekoladowe z truskawkami, a pies wziął pomarańczowe z 
malinami. Akurat tego dnia klasa 2b też przyszła do Sosenki. Najpierw się trochę zdziwili, 
widząc zwierzęta z lodami, ale potem zaczęli z nimi rozmawiać.
- Piszemy właśnie książkę. – powiedziały dzieci. – O księżycu nad naszą szkołą. Pomożecie 
nam?
- Pomożemy! – zawołały zwierzaki. – Mamy nawet czarny długopis do narysowania okładki!

Klasa 2b napisała książkę o księżycu, a potem gdy były wakacje pojechała razem z kotem i 
psem do Czech i do Parku Łazienkowskiego. Zjedli bardzo dużo lodów i pomidorów. 
Świetnie się bawili. To były niezapomniane wakacje!
 
SP 373 Klasa 2c
TYTUŁ: Wielka wyprawa dużego kota i małego słonia.

Trzysta lat temu na Saskiej Kępie był wielki las. Mieszkało tu wiele różnych zwierząt, między
innymi mały słoń i duży kot. 
Pewnego razu słoń powiedział do kota:
- Pojedźmy na wakacje do Chin. Odwiedzimy misia pandę i zjemy ryż pałeczkami.
- Super pomysł! - powiedział kot. - Chociaż nie wiem jak ty sobie dasz radę z pałeczkami!

Zwierzęta wyruszyły w podróż. Najpierw dojechały do Gdańska powozem, a potem 
popłynęły statkiem. Podróż trwała strasznie długo – ponad 100 dni! Gdy dotarli na miejsce 
spotkali psa.
- Witajcie w Chinach! Welcome! - przywitał ich pies. - Jestem To Mek i będę waszym 
przewodnikiem.
- Dzień dobry! Good morning, dobry den, guten morgen, konichiua, tamardzioba, miau! - 
przywitał się kot.
- Ciao! - dorzucił słoń.
- Widzę, że znacie wiele języków. - ucieszył się To Mek. - Czy chcecie spróbować naszych 
żółtych  czereśni? To jedyne takie owoce na świecie.

Zwierzęta spróbowały, po czym słoń wypluwając trąbą pestki stwierdził, że najlepsze są 
truskawki. Gdy pies ich spróbował, przyznał rację, że są pyszne. Potem poszli na zwiedzanie 
Wielkiego Muru Chińskiego. Gdy spacerowali po murze zobaczyli jeziorko. Miało turkusową
wodę i wyglądało przepięknie.
- To najczystsze jezioro jakie widziałem! - zawołał kot. - Chodźmy się wykąpać!
- Nie możemy wejść do wody, bo tam jest park narodowy i w jeziorze żyją bardzo rzadkie 
zwierzęta. Ale mamy przepiękną plażę nad morzem gdzie można się kąpać!



- Ruszajmy tam! - ucieszył się słoń.

Gdy doszli na brzeg okazało się, że morze było bardzo ciepłe. Zwierzęta kąpały się w nim 
przez całe popołudnie! I chociaż powietrze stało się pod wieczór chłodne, oni wciąż siedzieli 
w wodzie!
- Robi się późno. - stwierdził pies. - Zapraszam was do tradycyjnego chińskiego hotelu!
Szefem hotelu był miś panda. 
- Witam w moim hotelu! - powiedziała panda. - Pierwszy raz widzę małego słonia i dużego 
kota!
Zwierzęta były zachwycone, ze spotkały wreszcie misia pandę. Pokazał im ich pokoje, gdzie  
były przesuwane drzwi. Potem poszli do jadalni, gdzie na stołach stały miski z gorącym 
ryżem. Miś panda nauczył słonia jak jeść pałeczkami, a pies nauczył kota jak pić zupę z 
porcelanowej miseczki.
Po powrocie do Polski kot i słoń otworzyli pierwszą chińską restaurację „Pod Wielkim 
Murem”. Ich kuchnia była sławna na cały świat!
KONIEC

SP 373 Klasa 3b
Tytuł: Wielki wyścig

Pewnego razu zwierzęta ze schroniska postanowiły wybrać się na wycieczkę.
- Bardzo chciałbym zobaczyć salon samochodowy. – powiedział koń.
- Chcesz się ścigać z autem? – spytał pies.
- Tak! I w takim wyścigu zobaczymy kto jest lepszy. – odpowiedział koń.
- A Ja chciałbym pojechać takim bardzo szybkim samochodem, by wreszcie dogonić swój 
ogon! – powiedział pies.

Gdy dotarli do salonu, zobaczyli dużo eleganckich aut. Stały tam: Lamborghini, Ferrari, 
Bugatti i Mustang. A obok na parkingu było stare renault clio.
- Witam miłych gości. – powiedział bóbr Bober. – Jestem tu sprzedawcą. W czym mogę 
pomóc?
- Chcemy znaleźć najszybsze auto i się z nim ścigać. – powiedziały zwierzęta.
- W takim razie najlepszy jest Mustang. Bo w pozostałych nie ma paliwa… W ten sposób 
zabezpieczam je przed kradzieżą. – wyjaśnił Bober. 

Po chwili na linii startu stanął koń, pies siadł na dachu auta z wywieszonym językiem, a 
kierowcą było kociątko. Rozpoczął się wyścig. Mknęli torem jak ryba przez ocean! Do mety 
dotarli w tym samym momencie.

By ustalić kto wygrał, trzeba było sprawdzić na tablecie film w zwolnionym tempie. 
- To niewiarygodne! – zawołał Bober. – Pierwszy raz widzę remis w takich zawodach!
- Guten morgen! – powiedział kot, który obserwował całe to zdarzenie. – Zapraszam was do 
Berlina, stolicy Niemiec, na najbardziej prestiżowe zawody! Tam przekonamy się, kto jest 
najszybszy, a zwycięzca zostanie wpisany do Księgi Rekordów Guinessa.
- Uwielbiam biegać w wyścigach! – ucieszył się koń. – Ruszajmy do Niemiec!
- Na głodnego nie jadę. – powiedział pies. – Weźmy krokiety i ogórki kiszone.
- I mleczko! – dodało kociątko. – Ale bez laktozy, bo tylko takie mogę pić!
I wyruszyli na wielki wyścig.
C.D.N.

SP 400 kl 2a
Tytuł: 2a i zaginiony obraz

Pewnego razu klasa 2a (ze szkoły nr 400 w Wilanowie) pojechała na wycieczkę do Hiszpanii!
Ponieważ jest to bardzo, bardzo daleko, bo ponad 2420 kilometrów (a dokładnie z Warszawy
do  Madrytu  jest  2864  kilometry),  to  wezwali  swoich  przyjaciół  na  pomoc.  Przybyły



jednorożco-pegaz ze swoim kumplem hipogryfem i przyjaciółką sową. Stworzenia zabrały
dzieci  na  plecy  i  pomknęły  przez  chmury.  W  mgnieniu  oka  byli  na  miejscu.  Spotkali
gigantycznego chomika. 
- Dobrze, że już jesteście! – powitał ich chomik. – Zaginął obraz Salvadora Dali. Policja jest
bezradna. Pomóżcie nam go odnaleźć!

Magiczne  stworzenia  poleciały  nad miastem,  by  poszukać  wskazówek,  a  dzieci  wyjęły  z
plecaków kanapki.
- Zjedz, żebyś się odstresował. – poczęstowały chomika. – Na głodnego kiepsko się myśli. A
my wyruszymy szukać obrazu.
Gdy wędrowali  przez miasto,  spotkali  psa z piłką.  Miał koszulkę FC Barcelona i  ćwiczył
rzuty karne.
- Hejka, jestem Piksel. – zaszczekał pies ludzkim głosem na widok dzieci.
- Cześć Piksel, nie możemy teraz się bawić, bo musimy znaleźć skradziony obraz.
- Mogę wam pomóc. – zdecydował pies. - Dziś i tak za mocno świeci słonce i jest za gorąco
na porządny trening. Czego dokładnie szukamy?
- Obrazu „69” czyli rozpływających się cyfr zawieszonych na linijce. – opowiedziały dzieci.
W tym momencie przyleciały sowa i jednorożco-pegaz. 
- Chyba wiemy, gdzie jest obraz! – zawołały. – Biegnijcie za nami.

Dzieci  i  pies  Piksel  ruszyły  przed  siebie  i  wkrótce  dotarły  do  małej  furtki  ukrytej  w
ogromnym murze.
- Jakie jest hasło? – zaskrzeczała furtka.
- Masło trzasło tralala – zaśpiewały dzieci piosenkę.
- Nietrafione! – zatańczyła furtka z triumfem. – Pudło!
W tym momencie pojawił się chomik. Był najedzony, więc doskonale mu się myślało.
- Hasło to „HASŁO” – zakrzyknął chomik.
- Trafiony zatopiony! – odpowiedziała furtka otwierając się szeroko.
Po drugiej stronie muru dzieci zobaczyły mostek prowadzący na statek wiszący w powietrzu.
Gdy weszły do środka, w jednej z kabin znalazły skrzynię. Pies otworzył ją, a w środku był
skradziony obraz.
- Jesteście bohaterami! – zawołał chomik. – Dziękuję wam!!! W nagrodę dostajecie milion
euro!
Dzieci bardzo się ucieszyły i wszyscy żyli długo i szczęśliwie.
c.d.n.

SP 400 Klasa 2F
TYTUŁ: Szalone zwierzęta

Pewnego tęczowego i słonecznego dnia pies obudził się w dobrym humorze.
- To jest dobry dzień, aby to był dobry dzień. – powiedział pies do siebie, założył kalosze i 
okulary. Wyszedł pospacerować po parku wilanowskim. Nagle zobaczył kota, który bawił się 
piłką.
- Zagrasz ze mną mecz? – spytał kot.
- Jasne! – ucieszył się pies.

Okazało się, że kot był niesamowicie wysportowany! Najpierw zrobił gwiazdę, a potem 
akrobatyczny skok z przewrotką i strzeleniem bramki. Niestety kolejny strzał nie był tak 
celny – przypadkiem trafił w gniazdo pszczół, które się bardzo zdenerwowały. Z bzyczeniem 
wyleciały ze środka.
- Za karę przebijemy wam piłkę! – zawołała pszczoła ze złością.
- Przepraszam! To niechcący! – powiedział ze skruchą kot. – Naprawdę nie chciałem.
- Nic wielkiego się nie stało. – dodał pies. – Wasz domek jest cały, a my będziemy bardziej 
uważać. 



Pszczoły opowiedziały im gdzie jest łąka pełna kwiatów, na której można się świetnie bawić. 
Gdy tam poszli okazało się, że obok jest lodziarnia „Zakręcona Czekolada”. 
- Witajcie zwierzaki! – zaskrzeczała papuga. – Co podać?
- Poprosimy po dwie gałki lodów: czekoladowe i truskawkowe, a dla pszczół wiśniowe i 
miodowe. – pies złożył zamówienie dla wszystkich.
- Mniam, pycha! – powiedziała myszka, która siedziała na ladzie i objadała się lodami 
cytrynowymi. – To jest najlepsza lodziarnia w całej Warszawie!
- Best ever! – dodała papuga.
- To co teraz robimy? – spytał kot, oblizując wąsy.
- Chodźmy na narty! – zaproponował pies.
- A może na gokarty? – spytały pszczoły. – Bo my nigdy nie jeździłyśmy samochodami, 
ciągle tylko latamy i zapylamy kwiaty! 
- To może zrobimy jeden zjazd na nartach, a potem razem pojeździmy na gokartach. – 
zaproponował kot.
Jak powiedział tak zrobili. Dobrze się bawili przez cały dzień, odtąd zostali przyjaciółmi. 
Razem spędzali czas i żyli długo i szczęśliwie.
THE END

SP 87, Klasa 0a 
Tytuł: Spotkanie Czerwonego Kapturka i przyjaciół.

Pewnego razu był sobie mały ptaszek. Siedział na drzewie i czytał książkę, gdy pojawił się 
kotek.
- Zatańcz ze mną! – poprosił kotek.
Ptak złapał się za głowę, a książka wypadła mu ze skrzydeł.
- Przecież ja nie umiem tańczyć – powiedział ptak.
- Nie szkodzi, nauczę cię! Wystarczy, że będziesz ze mną podskakiwać! – powiedział kotek.

I zaczęli razem tańczyć na trawniku. W tym momencie z pobliskiego lasu wyszedł Czerwony 
Kapturek z Zielonym Wilkiem. Obok nich wędrował orzeł.
- Czy możemy zatańczyć z wami?
- Jasne, chodźcie! – zawołali ptaszek i kotek.

Tańczyli aż się zmęczyli, a potem Czerwony Kapturek wyjęła z koszyka jedzenie na piknik. 
Były tam ciastka, picie i jajka od kury.
I odtąd wszyscy byli przyjaciółmi.

SP 87, Klasa 1 a
Tytuł: Lama i syrenka wyruszają nad Wisłę.

Pewna lama była głodna, więc zjadła ser. W tym momencie zadzwonił telefon.
-Halo? Lama? Tu syrenka. - powiedział głos w słuchawce. - Czy masz ochotę na wycieczkę 
quadem po Polsce?
- Hurra! Jasne że tak! - zawołała lama. 
I Syrenka zabrała lamę nad Wisłę.
Tam zobaczyły żółty statek z kaczuszkami, a kapitanem była Złota Kaczka.

- Jaki piękny statek - powiedziała lama. - Bardzo lubię statki!
- To wsiadajcie na pokład - zaprosiła Złota Kaczka. - Czy chcecie zjeść z nami obiad? 
Lama wybrała pizzę, a syrenka zupę.  Kiedy siedzieli przy stole, syrenka powiedziała, że 
bardzo kocha muzykę i chętnie by czegoś posłuchała.
- Świetny pomysł - powiedziała kapitan Złota Kaczka. - Mamy koncerty Fryderyka Chopina 
nagrane przez dzieci!

I puściła im muzykę. Statek zacumował i wszyscy oglądali zachód słońca nad Warszawą. I 
żyli długo i szczęśliwie (a czasem tańczyli razem macarenę!).



Koniec

SP 87,  KLASA  1 B 
Tytuł: Pies, pizza i pegazy

Pewnego razu do naszej szkoły przyjechał pies sprzedawać pizzę. Najdziwniejsze, że 
sprzedawał ją z turkusowego czołgu!
Wszystkie dzieci bardzo się zdziwiły na jego widok.
- Kupujcie pizzę! U mnie jest najlepsza! - zawołał pies.
- Jak się nazywasz? - spytały się dzieci.
- Jestem Psotek. Kiedyś byłem wojownikiem, ale mi się znudziła wojna. Wolę piec pizzę i 
pączki!

W tym momencie z pobliskiego drzewa spadły rude koty (oczywiście na cztery łapy!), bo też 
miały ochotę na pizzę!
- Miau! Miau! - powiedziały koty, co znaczyło bardzo lubimy pizzę i chcemy dostać po 
kawałku.
Pies dał im w łapy pizzę z ananasem.
- Miau! Miau! - powiedziały koty, co znaczyło bardzo dziękujemy.
Wszyscy wokół się zbiegli i zrobił się straszny tłok. Przybiegł nawet piłkarz z UKS Okęcie! 
- Też poprosimy o pizzę! - wołali i wyciągali ręce.

Nagle zapadła cisza jak makiem zasiał, bo przed szkołę przyleciały konie. Były to pegazy, 
które miały na skrzydłach tauaże z kryształami i gwiazdami. Wyglądały niesamowicie!
Dzieci otworzyły usta ze zdumienia.
- Co tu robicie? - spytały dzieci.
- Potrzebujemy piłkarza-trenera. Bo jak nie nauczymy się grać, to zostaniemy 
zdyskwalifikowane z międzygalaktycznych zawodów.

I konie zabrały piłkarza do krainy pegazów z bajki. A pies z czasem zamieszkał w okolicy i 
otworzył piekarnię "Grzybki".

SP88, klasa 2a 
Tytuł: Koń z Francji i jego przyjaciele
słowa: kot, parasol, Syrenka, ziemniaki, kamień, chomik, kotek, koń, pies, Francja, grać, 
pokemon, Warszawa, potato

Dawno, dawno temu były sobie kot i kotek oraz pies i piesek. Bardzo lubiły dobre jedzenie, a 
najbardziej lubiły ziemniaki. 
Zjadały je jako: frytki, chipsy, placki, zupę i potato z keczupem. Pewnego dnia przyszedł do 
nich chomik.
- Elo zwierzaki! – powiedział chomik.
- Elo chomiku! – odpowiedziały koty i psy. – Co cię tu sprowadza?
- Przyjechał do mnie z Francji mój przyjaciel koń. Ale jest bardzo smutny, bo nie ma gdzie 
mieszkać. A moja norka jest za mała i się nie wciśnie do środka. Czy możecie nam pomóc?
- Musimy opracować plan. – zdecydowały zwierzęta. –  Chodźmy do syrenki, ona na pewno 
coś wymyśli, bo zna całą Warszawę.

Gdy szli z Okęcia do Śródmieścia, nagle zaczął padać deszcz. A po chwili zrobiła się ulewa i 
burza. 
- Dlaczego nie wzięliśmy parasoli? – zawołały zwierzęta i zaczęły biec jak najszybciej.
Przemoczone dotarły do Syrenki, a tam zobaczyły pluszowego królika. Grał z Syrenką w 
piłkę. 
- Cześć zwierzaki, jak się macie – powitała ich Syrenka.
- Szukamy mieszkania dla konia z Francji.



- Może zamieszka w bibliotece? – powiedziała Syrenka. – Są tam już pegazy i jednorożce, 
wiec będzie mieć wielu przyjaciół.

Gdy tam poszli zobaczyli wielki słup z kolorowymi kwiatami. A na samej górze siedział duch
pokemona.
- Witajcie w naszej magicznej bibliotece! – przywitał ich. 
- Szukamy domu dla konia. – powiedziała syrenka. – czy może tu zamieszkać?
- Tak, ale musicie znaleźć kamień życia. Jest ukryty w bibliotece.

Zwierzaki rzuciły się na poszukiwania. Niechcący otworzyły tajne przejście, a w środku był 
kamień życia. Zabrali go i wręczyli duchowi. Koń zamieszkał w bibliotece i wszyscy żyli 
długo i szczęśliwie.

SP 88, Klasa 2b
Tytuł: Niesamowita przygoda klasy 2b

Pewnego dnia, nie tak dawno temu w klasie 2b pojawiły się elfy. A na dziedzińcu szkoły 
zjawiły się konie i jednorożce.
- Co się dzieje?! – zawołały dzieci.
- Dziś jest magiczny dzień! – odpowiedziały elfy. – Wszystko może się zdarzyć! Możecie 
zobaczyć to co jest niewidoczne, a nawet przez ścianę. A zwierzęta umieją mówić. 

Nagle do klasy wbiegły psy i koty. A na końcu wszedł zielony piesek i fioletowy kotek.
- Jesteśmy z krainy elfów. – powiedziały kolorowe zwierzaki. – Musicie wyruszyć z nami by 
uratować króliczki! Bo bez nich nie będzie słodyczy i naszego świata.
- Jak się tam dostaniemy? – spytały dzieci.
- Tu są termosy z magiczną herbatką. – elfy wyjęły je z plecaków i poczęstowały dzieci.
Gdy klasa 2b wypiła zaczarowany napój przeniosła się do krainy elfów. Tam otoczyły je 
kolorowe motyle i wyszeptały i im do ucha:
- Jeśli nie uratujecie królików cały świat stanie się mroczny, a my będziemy mieć czarne 
skrzydła. Ratujcie króliczki!

Ale dzieci nie wiedziały, gdzie są króliczki i co mogą zrobić. Dookoła robiło się coraz 
ciemniej. Gdy tak stały zagubione pojawiła się pluszowa szczekuszka. I powiedziała 
dzieciom:
- Mam marchewki, które doprowadzą nas do króliczków.
Każde dziecko dostało jedną marchewkę. Wyruszyli przed siebie, a warzywa świeciły i 
wskazywały im drogę. Nagle w mroku zobaczyli długie białe uszy i błyszczące granatowe 
oczy.
- Jesteśmy uwięzione w klatce. – wyszeptały przerażone zwierzątka. – Pomożecie?
- Pomożemy! – odkrzyknęły dzieci i podzieliły się pracą. 
Jedne świeciły, drugie otwierały klatki, a trzecie pomagały wyjść króliczkom. A gdy je 
uratowały, król królików im podziękował i na pamiątkę dał maskotki z króliczkami. 

Szczęśliwe dzieci wróciły do Warszawy do swojej klasy w szkole na Radarowej. W tym 
momencie weszła pani i powiedziała: 
- Zaczynamy lekcję.
- Nie uwierzy pani co się nam zdarzyło! – zawołały dzieci i zaczęły opowiadać.
Jak myślicie, czy ktoś im uwierzy?

SP 88, klasa 2c
Tytuł: Poszukiwania myszojelenia i dziobaka

Pewnego razu była sobie krowa. Lubiła kolor niebieski i frytki ziemniaczane. Tego poranka
przyszli do niej rycerz i samuraj.



- Cześć krówko, szukamy myszojelenia i dziobaka. – powiedzieli. – Czy masz pomysł, gdzie
możemy ich znaleźć?
-  Cześć  chłopaki!  Jasne,  że  wiem.  To znaczy nie  dokładnie  ja  wiem,  ale  na  pewno wie
wiewiórka. -  odpowiedziała krowa. – Zanim ruszycie dalej dam wam mapę.

Gdy dotarli do wiewiórki, akurat jadła obiad.
- Macie ochotę na frytki i kotleta schabowego? – zaprosiła ich do stołu. – Bo na głodnego
kiepsko się myśli.
Kiedy jedli razem, rycerz i samuraj powiedzieli o swoich poszukiwaniach. Wiewiórka wyjęła
magiczną kulę, w której zobaczyli lwa, myszojelenia i dziobaka. Teraz wiadomo było gdzie
ruszyć dalej. 

Rycerz i samuraj po długiej drodze byli w końcu na miejscu. Ze zdumieniem zobaczyli, że
zwierzęta… świetnie się bawią. Grali czerwoną piłką, na bramce stali królik i pies, a sędzią
był kot.
- Co się tu dzieje? – krzyknął rycerz.
- Dobrze się bawimy. – odpowiedział myszojeleń.
- Ale my was szukamy od rana! – dodał z wyrzutem samuraj.
- Miau! Miau! Ogłaszam przerwę w grze! – zawołał kot. 
-  Dlaczego  nas  szukaliście?  –  spytał  dziobak.  –  Przecież  lew  to  nasz  stary  przyjaciel.
Posłaliśmy do was jaskółkę z informacją, gdzie będziemy!
- Ale ona do nas nie dotarła i dlatego się martwiliśmy – wyjaśnił samuraj.
W tym momencie na polanę wszedł chomik w kucharskiej czapce i fartuchu.
- Zapraszam wszystkich na grilla i ciastka!

Sp 88, Klasa 2d
Tytuł: Klasa 2d i magiczny świat zwierząt.

Dziś rano klasa 2d poszła na basen. Dzieci bardzo się zdziwiły, gdy w wodzie zobaczyły 
delfina.
- Mam dla was zadanie! – powiedział delfin. – Tylko dziś woda jest teleportem do innego 
wymiaru. Macie misję do wykonania! Musicie uratować baśniowy świat!
- Co mamy zrobić? – spytały dzieci.
- Wskakujcie do wody!

Gdy klasa 2d weszła do basenu nagle okazało się, że są w zupełnie innym świecie.
- Dobrze, że już jesteście! – zawołał na ich widok niebieski szczur. – Mój przyjaciel kot ma 
dla was mapę. Idźcie za wskazówkami! – I szczur zaznaczył na mapie krzyżyk błyszczącym 
długopisem.

Kot podał dzieciom mapę i ruszyli przed siebie. Dotarli do starego domu, przed którym pies 
bawił się piłką z syrenką. Na bramce stał śnieżny lis.
- Musicie znaleźć trzy kartki  tajemniczej książki. – powiedział śnieżny lis. 
- A gdzie jest ta książka? – spytały dzieci.
- Ukryta w dziupli w starym drzewie za domem. Strzegą jej latająca wiewiórka i papuga Ari.

Dzieci pobiegły za dom. Zobaczyły drzewo i papugę.
- Czego tu chcecie? – zaskrzeczała papuga.  
- Szukamy trzech kartek by uratować świat.
- Jedna jest w fontannie z czekolady, druga ukryta u żółtego geparda, a trzecią ukrywa 
chomik.

Dzieci przez cały dzień wędrowały i w końcu odnalazły wszystkie kartki.
- Jesteście wspaniali! To bardzo szczęśliwe zakończenie tej historii! – powiedział im ich 
przewodnik kot. – Mój przyjaciel kotek zaprowadzi was do teleportu do waszego świata.



Gdy dzieci wracały z basenu do szkoły spotkały ptaszka, który opowiedział o ich przygodach 
wszystkim dookoła. 
koniec

SP 94, Klasa 2b
TYTUŁ: Klasa 2b i mikołajkowa katastrofa

Dziś rano, w mikołajki, do klasy 2b przyszedł tygrys. Dzieci się bardzo zdziwiły. Okazało się,
że tygrys chciał pożyczyć książkę o kaktusach z biblioteki.

 Ale po co ci taka książka? - spytały dzieci.
 Bo chcę rozpoznawać kaktusy, mieć je w doniczkach i zaprojektować kolczastą 

zbroję. - wyjaśnił tygrys.
W tym momencie do klasy wpadła mokra sowa.

 Ratunku! Pomocy! - zawołała sowa. - Syrenka siedzi nad Wisłą i płacze. Jest taka 
smutna! Jak jej nie uratujecie to woda z jej łez zaleje Warszawę!!!

 Tygrysie, biegniemy nad rzekę! - zakrzyknęły dzieci.
Nagle drzwi klasy się otworzyły, ale zamiast pani, stanęły w nich kot i pies. Były okropnie 
przemoczone od łez syrenki i też poprosiły dzieci, by coś z tym zrobiły.

Wszyscy udali się nad Wisłę. Zobaczyli tam pandę, która próbowała pocieszyć syrenkę. 
Potem przyszedł jeż z lizakiem na plecach. Dał go syrence, ale ona nadal płakała. Nagle obok 
wylądował skrzydlaty koń pegaz, ale i jemu nie udało się pocieszyć syrenki.

 A może to dlatego, że ludzie zaśmiecili rzekę? - powiedziało jedno z dzieci.
Dzieci i zwierzaki wzięły się za sprzątanie. Wkrótce Wisła była czysta i syrenka przestała 
płakać. Uściskała wszystkich i podziękowała im, za pomoc w odzyskaniu swego domu.

Klasa 2b przypomniała sobie, że nie tak dawno temu na plaży bawiło się dużo dzieci i 
niektóre zostawiły tu swoje rzeczy i śmieci. Gadali o tym co zrobić, by się to nie powtórzyło. 
Jeż zaproponował tabliczki „Nie śmiecić”. Ustawili je, a syrenka w podziękowaniu za pomoc 
poczęstowała ich cukierkami i lizakami. A papierki wszyscy wrzucili do kosza na śmieci.

Tymczasem tygrys wrócił do biblioteki, znalazł właściwy regał i zaczął czytać...
c.d.n.

SP 94, Klasa 2c
TYTUŁ: Szalone mikołajki

Tego dnia, 6 grudnia w mikołajki, zdarzyło się coś niezwykłego. Trzy czerwone żółwie 
biegały po parku Cietrzewia obok szkoły podstawowej. Uciekały przed żyrafą, która wybiegła
z zoo.

 Zatrzymajcie się! Mam dla was prezenty! - krzyknęła żyrafa.
 Myśleliśmy, że gonisz nas z innego powodu. I że każesz nam sprzątać na Święta. - 

odpowiedziały żółwie.
 XD! - roześmiała się żyrafa i wręczyła im podarunki.

Nagle zza krzewów wyłoniły się postaci psa i kota. Byli ubrani w strój świętego Mikołaja. 
Przyjechali na rowerach z Krakowa do Warszawy, aby spotkać syrenkę warszawską.

 Czy daleko stąd do centrum? - spytali żółwi.
 Zaprowadzimy was. Gdzie konkretnie chcecie dojechać?
 Do syrenki! - odpowiedzieli chórem pies i kot.

Po drodze znienacka zobaczyli sanie świętgo Mikołaja. Ciągnęły je koń i krowa a w środku 
zamiast elfów siedziały królik, chomik i ptak. Okazało się, że renifery i elfy zachorowały i 
musiały zostać w domu, więc Mikołaj potrzebował nowych pomocników.

 Cześć święty Mikołaju! - zawołały zwierzaki.
 Ho, ho, ho! Lubicie prezenty? - spytał Mikołaj.



 TAK! - krzyknęli wszyscy.

Gdy Mikołaj chciał wyjąć upominki, okazało się, że zablokowała się gumka od worka. I nie 
dawało się go otworzyć!
- Trudna sprawa. - zmartwił się Mikołaj. Pomożecie?
- Pomożemy! - zawołały zwierzęta.
Trzy żółwie zaczęły ciągnąć worek, pies ciągnął żółwie, kot ciągnął psa, żyrafa ciągnęła kota,
chomik ciągnął żyrafę, królik ciągnął chomika, aż wreszcie ptak pociągną królika i prezenty 
rozsypały się na całą Warszawę!

 Łatwizna! - zaćwierkał ptak.

Tak zwierzęta uratowały Święta!
c.d.n

SP 94, Klasa 2d
TYTUŁ: Klasa 2d ratuje niebieską pandę

Dziś rano, w piątek, klasa 2d przyszła do szkoły jak co dzień. W swojej sali dzieci zobaczyły 
pięć czarnych puchatych piesków. Zwierzaki grały w piłkę, a niektóre kręciły hula-hop.

 Co tu robicie? - spytały dzieci.

 Tylko się bawimy. - wyjaśniły pieski. - Ale tak naprawdę to szukamy niebieskiej 
pandy.

 Przecież pandy są czarno-białe. - zdziwiły się dzieci.

 Ale ta panda jest magiczna i jedyna na świecie! - powiedziały zwierzaki. - Pomóżcie 
nam ją znaleźć.

Pobiegli razem na poszukiwania. W Parku Cietrzewia spotkali złotą wiewiórkę, która im 
powiedziała, że widziała górala goniącego pandę, a ta schowała się w kopalni. Pieski i dzieci 
ruszyli przez podziemne chodniki. Wreszcie zobaczyli klatkę, w której siedziała niebieska 
panda. Pilnował jej górnik, a obok stał człowieko-rekin.

 Za tą pandę dostaniemy fortunę! - powiedział człowieko-rekin.

 Musimy ją tylko sprzedać. - dodał górnik.
Pieski zawołały dzieci na naradę. Ustalili, że trzeba odwrócić uwagę i uwolnić pandę.
Pokazali strażnikom film ze słodkimi koteczkami. Gdy oni go oglądali, piesek potajemnie 
wziął klucze i otworzył klatkę. Szczęśliwie uciekli, a uwolniona panda wspięła się na drzewo.
Na gałęzi siedział kot Mruczek Pierwszy i ostrzył pazurki.

Panda się do niego przytuliła i zostali przyjaciółmi. Tę historię opisał mały jeż, który do dziś 
mieszka w naszym parku Cietrzewia.

c.d.n.

DK Kadr
Tytuł: Syrenka warszawska
słowa: Warszawa, dawno, gród, syrenka, Łazienki Królewskie, niebieski, zielony, lis, kot, 
koń, lwy, Rynek, kroić ser, pływa, chodzi, maluje, czyta, czesać

Dawno, dawno temu był sobie drewniany gród nad Wisłą. Nazywano go Warszawą.  
Pewnego razu z Wisły wypłynęła Syrenka. Siadła na brzegu i czesała swoje długie, zielone 
włosy. W tym momencie przyszły królewskie lwy. Miały niebieskie grzywy, pędzle i farby do
malowania.
- Dzień dobry syrenko. – przywitały się lwy. – Jesteśmy straszliwie głodne. Czy masz coś do 
jedzenia?
- Witajcie lwy! – odpowiedziała Syrenka i pokroiła ser królewski, który leżał na tacy obok 
niej. – Częstujcie się! 



Gdy lwy jadły, przygalopował koń. Na jego plecach siedział lis, a na lisie siedział kot i czytał 
książkę "Artystyczne krojenie sera".
- Witajcie! – powiedziały zwierzaki.
- Cześć! – odparła syrenka. – Gdzie kocie kupiłeś tę książkę?
- Na Rynku Starego Miasta. – opowiedział kot.
W tym czasie lwy skończyły jeść ser.
- Jeszcze byśmy coś zjedli. – powiedziały lwy.
- Chodźmy na serowe lody do Łazienek Królewskich! – zaproponował lis.
I wszyscy poszli na lody.

SP Kawalerii 5, klasa Głodne Króliki 
TYTUŁ: Głodne Króliki na tropie ukradzionego złota
słowa: Temu, pomarańczowy, mam, sok, dawno, kolorowy, króliki, pies, pizza, człowiek, 
żółty

Dzisiaj rano Głodne Króliki jadły śniadanie. Potem poszły do muzeum, gdzie spotkały swoich
kolegów i koleżanki czyli Misiaki-Słodziaki.

- Siemka Misiaki! - powiedziały Króliki.
- Mniam mniam! - odpowiedziały Misiaki. 

Gdy tak rozmawiali, znaleźli wielką bramę. Króliki wskoczyły przez nią do środka. Był to 
portal, który przeniósł ich przed posąg kruka.

- Macie zadanie do wykonania. Ukradziono złoto Złotej Kaczce. Musicie je odnaleźć. - 
zakrakał kruk.

- Czy są jakieś ślady? Kto jest podejrzany? - spytały Głodne Króliki.
- To może być kolorowy pies. - odparł kruk. - Bo już kiedyś ukradł pizzę.

W tym momencie z półki spadł dzbanek z sokiem pomarańczowym. Rozlany napój tworzył 
zwierciadło, w którym dzieci zobaczyły psa. Siedział na ławce, która nagle uniosła się w górę.
Po chwili pies znalazł się w Afryce na pustyni Saharze! Wszędzie wokół był żółty piasek.  
Głodne Króliki wskoczyły do zwierciadła z soku i przeniosły się do psa.

- Oddaj złoto! - zawołały dzieci.
- Nie mam go. Byłem bardzo głodny i wziąłem tylko jedną monetę. - odparł pies. - A 

wszystko zabrał zły człowiek. Oprowadzacz z muzeum.
- Wracajmy do muzeum! - zdecydowały Króliki.

Kiedy wrócili do Warszawy spotkali oprowadzacza, który się rozglądał dookoła. Dzieci 
zadzwoniły po policję, a zły człowiek został aresztowany. Ukradziony skarb oddano Złotej 
Kaczce, a Głodne Króliki dostały darmowe kupony na lody, basen, pizze i inne rzeczy.
To wszystko zdarzyło się nie tak dawno temu i zostało zapisane w szkolnej kronice. 
C.D.N.

SP Kawalerii 5, klasa Misiaki Słodziaki
TYTUŁ: Syrenka i przyjaciele
słowa: kotek, kaczka, piesek, mur, dom, Wisła, czerwony, most, Syrenka, pantera, kąpiel, 
czytanie, planszówka, matematyka

“Był sobie kotek
Przeszedł przez płotek
A za tym płotkiem
Był drugi kotek
I trzymał w łapce
Malutki młotek.”

- To zupełnie jak ja! - ucieszyła się Syrenka, która czytała ten wierszyk.

Obok niej siedział piesek i się bardzo zdziwił.



- Jak to, ty miałaś młotek zamiast miecza? - powiedział pies.
- Tak, na rysunku Picassa. - odparła Syrenka. - Bo pomagałam odbudować Warszawę. I 

murowałam domy.
W tym momencie Wisłą przypłynęła Złota Kaczka.

- Skąd się tu wzięłaś? - zdziwiła się Syrenka.
- Przypłynęłam, bo znudziło mi się w domu. - odparła kaczka. - Beznadziejnie jest 

siedzieć na złocie. Chciałabym się z wami pobawić.
- Hau, hau, zagrajmy w planszówki. - szczeknął piesek.

Zagrali w szachy, a potem bawili się w berka, aż minął cały dzień i zaczęło się ściemniać. 
Gdy kaczka płynęła do domu, spotkała suma, który ciągle duma, duma, duma.

- To dopiero, od dziesięciu odjąć zero. - mówił sum. - Jestem przecież sum wąsaty, 
znakomity matematyk.

- Dziesięć! To jest dziesięć! - odparła Złota Kaczka.
- Skąd wiesz? - zdumiał się sum.
- To przecież podstawy! Codziennie liczę złote monety. Jak od dziesięciu monet 

odejmiesz zero monet to zostanie dziesięć. Łatwizna!
- Dzięki za pomoc! - ucieszył się sum.
- Proszę bardzo! - odparła kaczka i popłynęła dalej kąpiąc się w Wiśle.

Potem przepłynęła pod biało-czerwonym mostem, na którym siedziała pantera i łowiła łapką 
ryby.

- Ratunku! Pomocy! - zawołał sum matematyk, którego złowiła pantera.
- Wypuść go, to zaproszę cię na lody. - powiedziała kaczka do wielkiego kota.

Poszli razem na lody i wszyscy żyli długo i szczęśliwie!
KONIEC

SP Kawalerii 6, klasa Mrówkojady 
TYTUŁ: Mrówkojady i magiczna pigułka
Słowa: smok, pije, fioletowy, bałwan, pigułka, kot, woda, Sfinks, pies, zielony, biegnie, 
skacze, czekolada, sushi

Dziś rano Mrówkojady przyszły do szkoły. W klasie zobaczyły sfinksa, który w łapie trzymał 
pigułki.

- Co tu robisz? - spytały dzieci.
- Przyniosłem wam zaczarowane pigułki. Przeniosą was w czasie. Macie zadanie do 

wykonania. - powiedział sfinks. 
- Co mamy zrobić? - spytały Mrówkojady.
- Smok jest władcą czasu. Rzucił zaklęcie: za 48 godzin połączy się przeszłość i 

przyszłość! Musicie go powstrzymać!
- Ale jak? - zastanowiły się dzieci.
- Trzeba mu dać fioletowego drinka. Tylko, że on nie lubi tego koloru. Musicie zrobić 

to podstępem.

Dzieci wzięły pigułki i w tym momencie znalazły się kolorowym wirze. Gdy przestało 
wirować odkryły, że są już nastolatkami. 

- Musimy szybko działać, zanim się zestarzejemy! - zawołały Mrówkojady. - 
Poszukajmy tego drinka i smoka!

Nagle pojawił się list. Było w nim napisane, że smok bardzo lubi kolor zielony oraz 
czekoladę. Młodzież pobiegła do cukierni Blikle i kupiła zieloną czekoladę. Potem zobaczyła 
magiczny zegar. Jego wskazówki pokazywały drogę do smoka.

Gdy dotarły na miejsce zobaczyły, że smok właśnie jadł sushi. Jego kelnerami były koto-
bałwany.

- Następna porcja wasza Czasowysokość? - spytał koto-bałwan.



- O tak! Dokładkę migusiem! - wysyczał smok.
Gdy kotobałwan poszedł po kolejną porcję, Mrówkojady założyły stroje kelnerów i podały 
zieloną czekoladę rozpuszczoną w fioletowym drinku.

- Wasza Czasowysokość, napój do obiadu. - powiedziała młodzież.
- Dawać tego drinka migusiem! - syknął smok.

Wypił go duszkiem i w tym momencie smok zaczął skakać, biegać w kółko i zmienił się w 
psa!

- Wody! Szybko! - zaszczekał pies. 
Gdy dzieci dały mu wodę, nagle znów znalazły się w wirze i przeniosły się do klasy.

- Wspaniała robota! - powiedział sfinks. - Jak będziecie chcieli odwiedzić psa to mnie 
przywołajcie.

Powiedział to i rozpłynął się w powietrzu. W tym momencie do klasy weszła pani.
Jak myślicie, czy uwierzy Mrówkojadom w ich niesamowitą przygodę?
C.D.N.

SP Kawalerii 5, klasa Włóczykije
TYTUŁ: Magiczne święta i eko-wyzwanie
słowa: śmieć, Święta, pierwiastki, choinka, święty Mikołaj, pociąg, niebieski, jedzenie, 
bombka, świetlny, prezent, Pałac Kultury, magiczna, różdżczka, przywoływać

W tym roku w święta Bożego Narodzenia zdarzyło się coś niezwykłego. Dwoje dzieci: Ania i
Krzyś poszli do Pałacu Kultury. Chcieli zobaczyć wystawę śmieci z recyclingu. Były tam 
opakowania po prezentach, potłuczone bombki, poszarpane wstążki.

Dzieciom zrobiło się smutno, gdy zobaczyły, ile rzeczy przestało być potrzebnych. Nagle 
dostrzegły coś błyszczącego. Gdy Ania się przyjrzała, odkryła, że jest to świecący patyk.

- Co to może być? - zastanowił się Krzyś.
- Weźmy go do ręki i sprawdźmy. - odpowiedziała Ania.

Wzięli patyk w dłoń i w tym momencie pojawił się świetlny napis: “Zapraszam do świata 
magii”. 

- Wchodzimy? - spytał Krzyś.
- Tak! Spróbujmy! - odparła Ania i machnęła różdżką.

W tym momencie pojawiła się wokół niebieska mgła, z której wyjechał błękitny pociąg.
- Ho, ho, ho! Przywołaliście mnie! - zawołał święty Mikołaj. - Ruszajcie ze mną do 
świątecznej krainy. Wskakujcie do pociągu!
Mikołaj poczęstował ich wuzetką i kanapkami. Gdy dotarli do wioski świętego Mikołaja 
zobaczyli elfy, które biegały i wkładały prezenty do worków. Ania przypomniała sobie, że na 
wystawie widzieli dużo śmieci. 

- Trzeba oszczędzać papier. - powiedziała Ania elfom. 
- Wymyślmy nowe opakowanie. - zdecydował Krzyś. - Pomożemy wam!

Dzieci z elfami wynalazły nowy pierwiastek “włócz”, dzięki któremu opakowania nigdy się 
nie niszczyły i można było ich używać na każde święta i każdą okazję.
Gdy dzieci wróciły do domu zobaczyły pod choinką prezenty w nowym opakowaniu!
Siadły do jedzenia (najbardziej smakował im bigos) i żyły długo i szczęśliwie.
C.D.N.

SP 171, kl 3a
TYTUŁ: Zwierzęta poznają Polskę

Pewnego razu koń i kurczak wybrali się na wycieczkę na Śląsk ponieważ postanowili poznać 
świat. Spotkali tam zielonego kota. 
- Cześć kocie, dlaczego jesteś taki zielony? – spytały zdziwione zwierzęta.
- Zjadłem magiczny brokuł. – odpowiedział kot.



- To koty jedzą brokuły? – spytał koń szeptem kurczaka. W tym momencie podszedł do nich 
pies.
- Czy macie klej? – powiedział pies. – Muszę przykleić miskę, żeby mi się nie ślizgała.
- Tam jest sklep papierniczy Kajet i na pewno ci pomogą. – odparł kot. 

Potem koń, kurczak i zielony kot pojechali do Krakowa. Spotkali tam bliźniaki chomiki: Pata 
i Mata.
- Hej. – przywitał się Pat.
- Hej. – dodał Mat.
- Cześć! – odparły zwierzęta. 
- Czego szukacie w Krakowie? – spytali Pat i Mat.
- Chcemy zobaczyć królewskie krzesło na Wawelu. Czyli tron.

Kiedy skończyli zwiedzanie, przyleciał ptak z zaproszeniem na ślub kotka i biedronki w 
Warszawie. Gdy przybyli na miejsce, zielony kot wskoczył do rzeki, żeby się wykąpać. Od 
jego magicznych mocy Wisła zrobiła się zielona.

Było to tak niezwykłe wydarzenie, że szczur zapisał to na tablicy. I ta tablica do dziś jest w 
Muzeum Warszawy.
Koniec (a może c.d.n.)

SP 88, Klasa 0a 
Tytuł: Zawody nad Wisłą

Pewnego razu w Warszawie dzieci z klasy 0a jechały przez most Świętokrzyski. Nagle na 
plaży dzieci zobaczyły tygrysa i króliczka. Tygrys jadł lody, a króliczek się kąpał. 
Dzieci bardzo się zdziwiły, bo nigdy nie widziały czegoś takiego! A do tego pojawił się 
piesek na hulajnodze, który gonił kotka na deskorolce. 
- Szybciej! – poganiał kota pajączek, siedzący mu na ramieniu.

Kot i pajączek pierwsi dojechali do mety. Syrenka wręczyła im medale a potem puściła 
muzykę. Wszyscy zaczęli tańczyć. Wtedy przyszła żyrafa. Była ogromna – miała 6 metrów i 
była uśmiechnięta. 

Zaprowadziła dzieci i zwierzaki do Zamku Królewskiego. A kiedy dzieci wróciły do szkoły 
namalowały całą tą historię!
KONIEC

SP 218, Klasa 2c
Tytuł: Niesamowita przygoda pandy

Pewnego razu panda z Chin przyjechała na wycieczkę do Warszawy. Była na Starym Mieście 
i obejrzała mecz piłkarski na Stadionie Narodowym, gdzie bramkarz obronił trzy karne. Na 
trybunach panda spotkała mysz.
- Skąd jesteś? - spytała mysz.
- Przyjechałam z Chin, z Hongkongu. – przedstawiła się panda. – Jestem bardzo głodna, czy 
można tu coś zjeść?
- Chodźmy na pizzę z serem! – zaproponowała mysz.

Pojechali tramwajem i metrem na ulicę Świętokrzyską. W drzwiach pizzerii powitał ich 
pająk, który był właścicielem tego miejsca.
- Proszę tu jest menu, siadajcie tam. – pająk jedną ręką podawał kartę dań, drugą wskazywał 
stolik, a trzecią zapisywał zamówienie w notesie trzymanym w czwartej łapce.
Okazało się, że w tej restauracji było tajne przejście do innego wymiaru czyli niebieskiego 
świata. Strzegli go strażnicy: Syrenka i Chopin. Dawno temu Syrenka tam mieszkała, ale 
teraz strzegła tego świata. 



Kiedy panda chciała umyć ręce po obiedzie, przez przypadek trafiła do tajnego portalu. 
Akurat strażnicy byli bardzo zagadani bo Chopin był strasznym gadułą i nie zauważyli gdy 
panda przeszła do niebieskiego świata.

Wszystko było tam w kolorze niebieskim, błękitnym i granatowym! Nagle pojawił się czarny 
samochód, w którym siedział fioletowy koala.
- Pomogę ci się stąd wydostać! – zawołał koala. – Musisz tylko zagrać potem ze mną w piłkę!
- Okej! Ratuj mnie bo został mi jeszcze ostatni kawałek pizzy! – powiedziała panda.
Gdy wrócili do stolika, mysz nawet się nie zorientowała jakie przygody przeżyła panda, bo 
była zajęta zjadaniem sera! 

SP 218, Klasa 3b 
TYTUŁ: Niesamowita przygoda Łatka i Naruto

Dawno, dawno temu, kiedy nawet ty nie istniałaś, był sobie chomik. Bał się wszystkiego, a do
tego był cały biały i wrażliwy na słońce. Miał niebieskie oczy z jedną łatką, fioletowy nos, był
też bardzo powolny. Nazywał się Łatek.
Pewnego razu przybiegł kot, który chciał go zjeść. Chomik strasznie się przestraszył, na 
szczęście obok był pies i go uratował.
- Dziękuję że mnie uratowałeś! – powiedział chomik. – Zapraszam cię na wycieczkę do 
Pałacu Kultury.
- Nie ma sprawy, dzięki za wycieczkę, ruszajmy! – zaszczekał pies Naruto.

Kiedy wędrowali korytarzami Pałacu Kultury, nagle zgasło światło. Usłyszeli dziwne 
dźwięki. – Co to jest, boję się, ratuj psie! – pisnął chomik.
W tym momencie pojawił się skrzydlaty koń ze swoim przyjacielem Herkulesem.
- Witajcie! Jestem pegazem. – przedstawił się koń. – Potrzebujemy waszej pomocy! 
Wskakujcie mi na grzbiet, lecimy do Francji!
I Pegaz zaniósł Łatka i Naruto na Wieżę Eiffla. Okazało się, że to miejsce zostało opanowane 
przez duchy. Były tam też mordercze pnącza róż, które każdą osobę sprowadzały 
błyskawicznie na dół. A w podziemiach siedział smok, który uwięził syrenkę!

Kiedy Łatek i Naruto zastanawiali się co zrobić, nagle pojawiły się inne pegazy. Przyleciały z 
dziećmi z klasy 3b, które miały miecze świetlne i magiczne moce. Dzięki temu udało się im 
pokonać smoka, duchy oraz pnącza. 
- Jesteście wspaniali! – zawołała uwolniona syrenka. – Zawieźcie mnie proszę do wody i 
posprzątajcie ten cały bałagan.
Dzieci rozbiegły się wokół, a potem grały w piłkę i jeździły na pegazach.
Dzięki temu wszystko się dobrze skończyło!
c.d.n.

SP 218 klasa 3a
TYTUŁ: Black Star i morska przygoda

Pewnego razu był sobie czarny kot. Mieszkał w Warszawie w piwnicach Pałacu Kultury. 
Ludzie uwielbiali go głaskać, robili mu zdjęcia i dzięki temu był gwiazdą internetu. Dlatego 
nazywano go Black Star.

Tego poranka w odwiedziny przyszedł pies. Był przyjacielem i managerem kota.
- Hau miau witaj kocie! – przywitał się pies.
- Miau hau – odpowiedział kot. – Miło cię widzieć.
- A może pojedziemy na wycieczkę nad morze? – zaproponował pies. – Dostaliśmy listek z 
zaproszeniem od myszki. 



Spakowali się i wyruszyli przed siebie. Gdy dotarli na miejsce mysz dała im klucz do domku. 
W środku czekał już kuzyn kociak White Star, który był czarny w białe łatki. 
- Siema ziomki! – miauknął kociak. – Mam dla was super ekstra mega propozycję!
- Czy mam zabrać kamerę? – spytał pies.
- Jasne że tak, idziemy do szkoły! – powiedział kociak.
- Nuuuda! – Black Star przewrócił oczami.
- Ale to jest szkoła surfingu! Prowadzi ją morska krowa, która jest mistrzynią świata!
Okazało się, że nauka nie była łatwa. Pies zrobił masę filmików, na których kot fikał koziołki 
wpadając do wody. 
- To jakiś żart, tego się nie da nauczyć! – miauknął kot z rozpaczą. 

Gdy kolejny raz wypłynął, zobaczył w wodzie syrenę zaplątaną w glony. Uratował ją, a ona 
podarowała mu medal z pierwiastkami Uranu. Kot mógł być z siebie bardzo zadowolony, bo 
chociaż nie nauczył się dobrze surfować, to jego filmy miały masę wyświetleń, a syrena 
została jego przyjaciółką.
KONIEC

Europejska Szkoła Przyszłości  kl 1a i 2b
TYTUŁ: Zwariowana przygoda trójki przyjaciół
Kot, szczeniaczek, żółw, biega, tańczył, zielony, Mario, anakonda, morze, rybki, przyjaciółka,
skacze, niebieski, ptak, lizak, kartki, test, zdjęcie

Był ładny poranek. Trójka przyjaciół spotkała się, aby razem się pobawić. Kotek i 
szczeniaczek biegali w kółko i się gonili. A ptaszek skakał na gałęzi i czasem latał nad nimi. 
W tym momencie przyszedł żółw listonosz.
- Mam dla was przesyłkę – powiedział
- Cooo? – zdziwili się przyjaciele
- Ta paczka jest zaadresowana do was – i żółw zostawił paczkę.

W środku był niebieski lizak. Gdy go polizali nagle zostali teleportowani nad morze!
- Ojej! Gdzie my jesteśmy? – zdziwił się kotek.
- Może to morze… - odpowiedział szczeniaczek.
- Ćwir, ćwir – dodał ptaszek i podleciał do nich z kartką.
Na kartce było zdjęcie anakondy i zaproszenie do jej studia fotograficznego. Trójka przyjaciół
poszła do anakondy. W środku jej studia było ogromne akwarium z zielonymi i niebieskimi 
rybkami.

- Sssssuper że przyszliście, szukam modeli do nowej sssesji. Zrobię wam piękne ssss…
zdjęcia. Jessstem Ssssuper Mario Fotograf! – wysyczała anakonda.
- Wspaniale! – zawołała trójka przyjaciół i ustawili się na tle wielkiego akwarium. Ptaszek 
siadł na głowie kotka, aby było go lepiej widać.
- Powiedzcie chessssburger! – powiedziała anakonda.
Potem wydrukowała im zdjęcia na pamiątkę. 
- Mam dla was jeszcze tessst sssprawnościowy. Czy umiecie tańczyć? – spytała anakonda 
Mario.

- Jasne, że tak! – trójka przyjaciół zaczęła tańczyć najbardziej zwariowane tańce jakie znali. 
Kotek kręcił się na głowie, szczeniaczek ganiał za ogonem, a ptaszek robił salta w powietrzu.
Potem musieli wracać więc obiecali anakondzie, że kiedyś ją odwiedzą i użyli teleportu z 
lizaka. Na pamiątkę zostały im zdjęcia.

KONIEC

Europejska Szkoła Przyszłości  KLASY 3 A I 3 B
TYTUŁ: 3a i 3b na poszukiwaniach syrenki



syrenka, lis, pałac kultury, mamba, smok, koń, ulica, cb radio, pies, motorynka, kot, łyżka, 
szop pracz, zoo, skakanka, samolot, kiedyś, maszyna do szycia, mydło, źrebak, samochód, 
tablica rejestracyjna

Dziś rano, zdarzyło się coś niezwykłego. W naszej szkole pojawiły się gadające zwierzęta. 
- Dzień dobry. – powiedział kot i lis do dzieci z klas trzecich. 
- Jak się macie? – dodał koń, wkładając głowę przez okno.
- Elo zwierzaki! – odpowiedziały dzieciaki. – Dlaczego wy umiecie mówić?!
- Bo kiedyś zjedliśmy zupę literkową i przez przypadek okazało się, że daje to supermoc 
mówienia!
- Jedziemy dziś na wycieczkę do Pałacu Kultury. Lećcie z nami! Mamy zamówiony samolot! 
I wszyscy polecieli na wycieczkę. Gdy wylądowali, przywitał ich smok przewodnik. W jednej
łapie miał mapę, a w drugiej mamby, którymi poczęstował dzieci.
- Potrzebuję waszej pomocy. Syrenka zaginęła. Tu jest plan Pałacu Kultury. Tam jest 3288 
pokoi! Sam jej nie znajdę! Pomóżcie mi!

Dzieci się podzieliły na małe grupy. Jedna grupa poszła z koniem i po długiej wędrówce 
znaleźli źrebaka. Druga grupa poszła z lisem i po jeszcze dłuższej wędrówce znaleźli 
zabytkową tablicę rejestracyjną. Trzecia grupa poszła z kotem i po mega długiej wędrówce 
znaleźli pradawną maszynę do szycia z korbką. A czwarta grupa poszła ze smokiem: 
wędrowali i wędrowali, aż doszli do dziwnej łazienki. Wyszedł z niej pies z magicznym 
mydłem.

- Wiem jak odnaleźć syrenkę! Porwał ją niezwykły samochód Syrena. Ale namierzam go 
przez cb radio. Ruszajmy w pościg.
Gdy potarli mydło pojawiła się lokalizacja auta.
Dzieci powiadomiły inne grupy i wszyscy razem wybiegli na ulicę. Zobaczyły oddalający się 
samochód!
- Na motor! – zawołał smok.
- Raczej na motorynkę, bo tylko to mamy! – dodał lis.
- Jadę! – krzyknął kot i ruszył w pościg. Gdy zbliżył się do samochodu zrobił ze skakanki 
lasso i zatrzymał auto.

Ze środka wyskoczył szop-pracz z czymś w łapie.
- Mam łyżkę i nie zawaham się jej użyć! – wrzasnął szop.
- Daj spokój, po co ta awantura? – powiedział kot.
Z Syreny wysiadła syrenka. 
- To jakieś nieporozumienie! – wyjaśniła syrenka. - Szop chciał mnie zabrać na wycieczkę, 
ale zapomnieliśmy o tym powiedzieć innym. Zapraszam wszystkich do zoo i na lody!
I razem spędzili świetne popołudnie.


