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        Mamy już Mistrzów
              Ortografii!

  Dnia 23.02.2017r, o godzinie 14.45 odbył się konkurs recytatorski zorganizowany przez
panią Wicedyrektor Urszulę Skęczek.
  Konkurs polegał na powiedzeniu wiersza Jana Brzechwy lub Juliana Tuwima
w gwarze śląskiej. W skład jury weszła: pani Joanna Małysiak-Mik, pani Joanna Kołoczek
i pani Elżbieta Dziendziel.
  Młodzi recytatorzy dali z siebie wszystko, lecz zwycięzca niestety jest tylko jeden. 
Jurorom ciężko było wyłonić laureatów, bo każdy pięknie wystąpił…
W klasach I-III miejsca na podium zajęli:
I-  Karol Baca
II-  Nina Pępek
III-  Filip Staroń
W klasach IV-VI byli to:
I-  Anna Szary
II-  Dawid Skrbeński
III-  Aleksandra Konopka
  Wszystkim uczestnikom dziękujemy i gratulujemy! A zwycięzcom życzymy dalszych
sukcesów w potyczkach międzyszkolnych!

                                                                                               Julia Kopocz kl. 6a

               Konkurs Recytatorski Gwary 
                     (nie tylko) Śląskiej!

         Konkurs ortograficzny odbył się na 4 i 5 lekcji,
23 lutego, w sali polonistyczno-historycznej. 
         Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy- 
zgodnie z przedziałem wiekowym.
         Uczestnicy w tym dniu ubrali się w stroje galowe
i uzbrojeni w długopisy stanęli do potyczki ortograficznej.
Musieli zmierzyć się z bardzo długim dyktandem,
które w klasach II i III dyktowała pani Iwona Adamowicz,
a w klasach IV-VI pani Joanna Małysiak-Mik.
         Tytuł dyktanda dla klas starszych brzmiał: ,,Wizyta
starszej Pani”. Konkurs trwał 45 minut. Mistrzami Ortografii
zostali: Blanka Nizio, Mikołaj Brzęczek i Karolina Raś.
          Uczestnikom dziękujemy za odwagę, a zwycięzcom
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

                                                   Julia Kopocz kl. 6 a

Laureaci konkursu

.

. Julia Kopocz kl 6a .

Martyna Rzepus 3 a..

.

Uczestnicy konkursu

Maja Trzop kl. 4a . Anna Szary kl. 6a

.Filip Staroń kl 3Karol Baca kl. 2 a
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Poznaj naszą redakcję...

 Nazywam się Blanka Nizio. Chodzę do klasy 6 a.
Jestem korektorem tekstów. Moim zadaniem jest
poprawianie artykułów do naszej gazety. 
Moim hobby jest gra a gitarze i malowanie.

Nazywam się Dawid Skrbeński i chodzę do klasy
6 a. W gazecie zajmuję się przydzielaniem
artykułów oraz przesyłaniem ich do redaktora
naczelnego, którego jestem zastępcą. 
Moje hobby to tenis stołowy rozwijam go należąc 
do ,,Miejskiego Klubu Sportowego MKS
Czechowice - Dziedzice". Jestem członkiem koła
teatralnego ,, Kleks"oraz koła wokalnego 
,,De-Mollki".

 Jestem Julia Kopocz. Chodzę do klasy 6a.
Jestem zastępcą redaktora naczelnego.
W gazecie zajmuję się pisaniem artykułów
 i przydzielaniem pracy innym dziennikarzom 
oraz przedstawianiem prac redaktorowi
naczelnemu.  Moje hobby, to pisanie opowiadań i
jazda na rolkach w lecie, a w zimie na łyżwach.
Moją pasją jest aktorstwo. Chodzę na kółko
teatralne.

Nazywam się Wojtek. Mam 12 lat. Zajmuję się
grafiką. Moje hobby to pływanie. Lubię grać 
na komputerze. Uwielbiam robić jakieś
ekstremalne rzeczy np. zjeżdżać ze skoczni
narciarskiej na tyrolce.

Jestem Julia Folek i chodzę do klasy 6 a.
 W gazecie zajmuję się szatą graficzną 
i robieniem zdjęć. Moim hobby jest projektowanie
ubrań. Zaprojektowałam aż 32 projekty. Lubię też
tańczyć i chodzę na kurs tańca. W wolnym czasie
śpiewam
 i chodzę na kółko wokalne ,,De-Mollki".

Jestem Aleksandra Konopka. Chodzę do klasy 6
a. W gazecie pracuje przy szacie graficznej 
i zajmuję się fotografią. Moim hobby jest taniec
 i akrobatyka, chodzę na różne zajęcia taneczne.
Bardzo lubię chodzić na kółko teatralne.

. .

. .

. .

. .
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  Fox w naszej szkole!

Czy wiesz, że...

                 Przyłapani na czytaniu...

  Ostatnio w naszej
szkole odbył się
Ogólnopolski Konkurs 
z języka angielskiego
pt.,,FOX".
  W  teście brało udział
około 10 osób.
Zdaniem uczestnika-
Marcina Maliny- quiz
nie należał
do trudnych. 
  Konkurs został
przeprowadzony
pod nadzorem
nauczycielki  języka
angielskiego pani Kingi
Świderskiej. Polegał on
na zdobyciu

jak największej ilości
punktów. Do testu była 
również dołączona
karta odpowiedzi.
Według mnie konkurs
był przeznaczony
dla zaawansowanych
użytkowników języka.
Cieszę się, że miałem
okazję w nim
wystartować.

Kacper Zemanek kl. 5a

Nasze
zainteresowania...

Dzień wędkarza został
utworzony
w 2008 roku
i obchodzimy 
go 19 marca.
  W Polsce
wędkowanie czysto
rozrywkowe zaczęło
zdobywać popularność
pod koniec XIX wieku.
Łowienie ryb jest moją
pasją! Gdy mój tata ma
wolny czas od razu
jedziemy na ryby 

np. na łowisko
Uroczysko w Ligocie
obok
Czechowic-Dziedzic. 
To tam złowiłem
swojego rekordowego 
karpia, który miał
około13 kg!
Wędkowałem również
na łowisku Kopalniok.

Konrad Kóska kl. 6 a

-Dzień Kobiet pierwszy
raz obchodzono 
28 marca 1909 r.
-Kobiety mają bardzo
dobry słuch oraz smak.
-W czasach  PRL-u
mężczyźni wręczali
kobietom goździki
oraz pończochy.

Dawid Skrbeński i 
Konrad Kóska kl. 6 a

   
  

.

kl. 6 kl. 6

.

Blanka Nizio Zosia Raś
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Walentynki w szkole!

Gdzie Profesor Booker ukrył swoją książkę?

Miło nam
poinformować, że
zakończył się I etap
konkursu
czytelniczego.
Szczęśliwymi
wygranymi okazały
się: Julia Kopocz,
Aleksandra Konopka,
Paulina Burman i Julia
Folek. Oto w jaki
sposób należało
rozwiązać
poszczególne
wskazówki:
1)  Pierwszą
wskazówkę, która
znajdowała się w
kopercie obok sali
polonistycznej
należało po prostu...
spalić. Po delikatnym
opiekaniu kartki (tak,
żeby się nie podpaliła)

pojawiły się na niej
napisy informujące
nas o położeniu
następnej
podpowiedzi: pod
krzesłem nauczyciela.
2)  Wytyczna pod
krzesłem była ciągiem
liczb. Szyfr był
następujący: 
  1- A; 2- Ą, 3 – B: 4 –
C itd. Po
przetłumaczeniu
otrzymaliśmy radę, 
by szukać pod
doniczką.
3)  Pod wazonikiem
była kartka szeregiem
różnych, nic nie
znaczących liter, ale
kiedy zamieni się A na
Ż, B na Ź, C na Z i tak
dalej to powstanie
nowa sugestia

prowadząca nas na
gazetkę na sali
gimnastycznej.
4)  Na owej gazetce
widniał ciąg kropek i
kresek na dwie strony
rozmiaru A4. Był to
alfabet Morse’a, który
zaprowadził nas
ponownie do sali
polonistyczno –
historycznej, na stronę
98 książki ,,Ania na
uniwersytecie”.
Widniejąca tam
wskazówka kazała
przeszukać ławki.
5)  Aby kolejna
podpowiedź stała się
jasna, należało użyć
klucza ze wskazówki
drugiej. Pokazuje nam
kolejną podpowiedź
zaszyfrowaną 

alfabetem Morse’a,
która mówi, że
następna oznaka
będzie na tablicy.
6)  Po odnalezieniu
ostatniej wskazówki,
również
zaszyfrowanej
Morsem, zostaje nam
ujawniona kryjówka
książki: nad szufladą
biurka nauczyciela.
Nagrodą była książka
Michaela Marshalla
Smitha ,,Za drzwiami”.
Wszystkim osobom
biorącym udział w
zabawie życzymy
powodzenia w
kolejnych etapach.

Oliwier Borgieł kl. 6a

  14 lutego w naszej
szkole odbyły się
walentynki. Dzień
przed świętem na
korytarzu zostało
postawione pudełko,
do którego uczniowie
wrzucali zapisane
kartki dla swoich
sympatii. 
  Ustaliliśmy wraz
z Panią Dyrektor,
że osoby, które będą
mieć element serca
w swoim ubiorze
nie będą pytane.
Tak się więc stało.
Dużo osób
przygotowało się w
ten sposób (bo kto
lubi być pytany?).
Na piątej lekcji Anna
Szary oraz Zofia Raś
układały walentynki
według klas.

Następnie osoby
przebrane 
za dwa serca
i kupidyna (czyli
Karolina Rurańska,
Zofia Raś
i Bruno Biel) zaczęły
chodzić po klasach
i rozdawać
walentynki.  Najwięcej
tych czerwonych
kopert dostała Maja
Trzop!

Paulina Burman kl. 6a

Zwyciężczynie konkursu!

:)

Nasze serca i amorek :) .

fot. Julia Folek

fot. Julia Folek

Paulina Burman .
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Straż Pożarna Czechowice Dziedzice Lipowiec- reportaż

  Jako członek
młodzieżowej drużyny
pożarniczej biorę
udział w różnych
wydarzeniach
związanych z naszą
jednostką.Ostatnio
byliśmy na zawodach
w Czechowicach-
Dziedzicach
na Stadionie
Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji.
Braliśmy też  udział w
zawodach
w Szczyrku.
  Dnia 11.02.2017
podpisano 
rozporządzenie o
utworzeniu nowej
jednostki Czechowice-
Dziedzice Lipowiec.
Podczas uroczystości
Burmistrz naszego
miasta wypowiedział
następujące słowa:
  ,,Ten dzień jest
dla nas wszystkich
niezwykle ważny  dla
tych,
którzy noszą mundury
strażackie,
ale również
dla społeczności
Czechowic-Dziedzic i
samorządu,
gdyż nie często
zdarza się,
że są powoływane do
życia nowe jednostki
ochotniczej straży
pożarnej. Jesteśmy
akuszerami tego,
co się dziś urodziło,
ale ciąża ta trwała
bardzo długo, prawie
10 lat. Cieszę się,
że udało się
doprowadzić
do takiego
szczęśliwego
rozwiązania." Mówił
Burmistrz- Marian
Błachut.
,,Najważniejsze jest
to, aby jednostka OSP

Lipowiec rozpoczęła
działanie, nie tylko w
zakresie
bezpieczeństwa
powodziowego, które
jest najważniejsze,
 ale nie mniej ważne
są również kwestie
środowiskowe. Życzę
nowemu Zarządowi,
na czele z druhem -
prezesem Pawłem
Wróblem, żeby ten
Zarząd działał
ku zadowoleniu
mieszkańców,
we wszystkich
obszarach
środowiskowej
działalności,
ale również przy
ścisłej współpracy z
innymi jednostkami
funkcjonującymi
na terenie całej naszej
gminy"  dodał.
  Marian Błachut
wyróżnił również dwie 
osoby: druha Józefa
Zolicha i druha
Czesława Maciaszka.
Burmistrz zwrócił
uwagę, że są to
osoby, którym bardzo
zależało
na tym, aby ta
jednostka
się usamodzielniła i
rozpoczęła swój nowy
byt.
  Nowy Prezes
jednostki powiedział:
,,Straż, jaką
zakładamy w
Czechowicach-
Dziedzicach
na bazie dawnego
Oddziału V,
a obecnie II, jest
jednostką istniejącą,
sprawdzoną
w działaniach
operacyjnych
na terenie miasta
i gminy Czechowice-
Dziedzice

oraz powiatu
bielskiego. Do dnia
dzisiejszego Oddział II
włączony jest w
krajowy system
ratowniczo-gaśniczy,
posiada
wyszkolonych ludzi
oraz niezbędny
sprzęt. Coroczne
sprawdzanie
gotowości bojowej
Oddziału II,
samodzielnie
funkcjonującego pod
względem bojowym,
wykazuje,
że Oddział
 na Lipowcu otrzymuje
oceny bardzo dobre,
co świadczy
o profesjonalnym
wyszkoleniu
oraz posiadaniu
specjalistycznego
sprzętu." podkreślał
Paweł Wróbel, nowy
prezes OSP
,,Lipowiec". 
W zebraniu brało
udział 21 członków -
założycieli.
Jednogłośnie przyjęto
uchwałę
o założeniu
stowarzyszenia
Ochotniczej Straży
Pożarnej "Lipowiec"
 z siedzibą w
Czechowicach-
Dziedzicach, przy ul.
Zamkowej 74. Zgodnie
z decyzją członków,
wybrany został
Zarząd
stowarzyszenia, który
liczy 9 osób. W
składzie:
prezes - Paweł
Wróbel,
naczelnik i zarazem
wiceprezes
- Dariusz Srokol,
wiceprezes
- Krzysztof Rachwał,
sekretarz - Jacek
Szary,

skarbnik - Dariusz
Zuber,
zastępca naczelnika
 - Łukasz Kłaptocz.
Członkowie zarządu:
Bronisław Kwiczała,
Mariusz Zuber,
Andrzej Spólnik.
Przewodniczącym
komisji rewizyjnej
został Dariusz Rusek,
a członkami: Marcin
Stasicki i Artur Mazur.
  Bardzo się cieszę,
że mogę spełniać
swoje marzenia jako
ochotnik,który
samodzielnie wstąpił
do straży pożarnej.
Chcę rozwijać swoje
umiejętności i uczyć
się służyć
obywatelom naszego
miasta ratując
i pomagając im
w zagrożeniach.

Kacper Zemanek kl.5

.

.

.

.

.

źródło: czecho.pl

Michał Drewniak kl 6a

Michał Drewniak kl. 6a
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       Nasi zwierzęcy ulubieńcy Relacja z wyjścia do redakcji
,,Gazety Czechowickiej".

  Co miesiąc postaram się opisać wam psy, które potrzebują domu oraz
zwierzęcego przyjaciela. Może dzięki temu ktoś zdecyduje się przygarnąć
jednego ze zwierzaków?

W tym numerze naszej gazetki przedstawiam wam mojego najlepszego
przyjaciela.

                    Pimpek
  Pimpek to mój pies. Jest to mieszaniec. Dostaliśmy go kiedy miałam rok. Z
tego co opowiadali mi rodzice i siostra, Pimpuś początkowo był u moich
sąsiadów, lecz oni nie dawali sobie rady
i zaproponowali nam, że możemy go wziąć, ponieważ jeśli my tego nie
zrobimy to niestety trafi do schroniska. Już po jednym dniu stał się
ulubieńcem każdego z domowników, a nawet niektórych sąsiadów. Teraz
nie da się przejść obok niego bez wcześniejszego pogłaskania go. Nieraz nie
chce mu się jednak przyjść, nawet kiedy go wołamy. Pimpek jest bardzo
wesołym, sympatycznym i wyjątkowym psem
i nie wyobrażamy sobie  życia bez naszego najlepszego przyjaciela. 

Dla zainteresowanych:
  
  Miejskie schronisko dla psów mieści się w Bielsku-Białej przy ulicy Reksia
48 . Jest otwarte od poniedziałku do piątku od 9:00 do 16:00,
a w sobotę od 9:00 do 14:00 . Działa w nim także wolontariat. 
Jeśli chcecie pomóc zwierzętom i umilić im czas przesiadywania
w klatkach możecie wziąć udział właśnie w wolontariacie. W ramach
pomocy należy: wyprowadzać psy na spacery, bawić się z nimi
i ofiarować im swoją miłość.
Adres e-mail: schronisko@schronisko.bielsko.biala.pl                                      
         
      Numer telefonu: 33 814 18 18

                                                                        Kamila Świąder  kl. 6 a 

    W wyjściu
uczestniczyła trójka
młodych dziennikarzy:
Julia Kopocz, Wojtek
Dudzik i ja, opiekunem
wycieczki była pani
Joanna Małysiak- Mik.
Wyjście było
przeprowadzone 
w celu pozyskania
wiedzy o pracy
profesjonalnego
dziennikarza.
Spotkaliśmy się

z panią Barbarą
Siemińską, która jest
redaktorką ,,Gazety
Czechowickiej"
mieszczącej się
w budynku Miejskiego
Domu Kultury.
  Podczas spotkania
pytaliśmy m.in. o to:
Czy praca w redakcji
jest wyczerpująca?, 
Ile czasu zajmuje
napisanie artykułu?,

Ile osób liczy
redakcja? I skąd
dziennikarze  redakcji
,,Gazety
Czechowickiej" biorą
 pomysły na artykuły?
  Moim zdaniem
wyjście  do redakcji
było  bardzo
pouczające,
bo  dowiedzieliśmy się
 wiele o pracy
 dziennikarza. 

Dawid Skrbeński kl. 6a

. Maja Buchtyar
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Czytamy... Oglądamy...
Czyli, co warto zobaczyć i przeczytać!

Podróż do świata Assasinów

Czy morderstwo to sprawa dla dzieci?

Nasi recenzenci, 
to Ania Szary i Patryk
Chłopczyk, którzy
przedstawią wam
swoje najnowsze
literackie i filmowe
odkrycia...

Czy dwunastolatka
obdarzona wspaniałą
pamięcią, leniwy
student prestiżowej
szkoły dla detektywów
i były bokser poradzą
sobie z zagadką
zabicia rosyjskiego
dyplomaty  i to na
jednej z największych
atrakcji turystycznych
świata, którą jest
wieża Eiffla?
 

Niedawno
przeczytałam książkę
Sira Steva
Stewensona.
Tłumaczoną z języka
angielskiego na polski
przez Ewę
Grabowską. Książkę z
serii
„Agata na  tropie” ,
a konkretnie:
„Wypadek na wieży
Eiffla” ma ona 133
strony i jest to
kryminał.
  Uroku książce dodają
zachowane w bieli
i czerni ilustracje .
Cechą
charakterystyczną
dla książek tej serii
są miejsca,
które czytelnik może
sam wypełnić, a jest
to np. portret

pamięciowy
przestępcy albo lista
podejrzanych.
Lektura ma ciekawą
fabułę z wieloma
zwrotami akcji - myślę,
że  ta książka
zaciekawi każde
dziecko ( i nie tylko),
które lubi kryminały .
  Książka bardzo
mi się podobała
jej urozmaiceniami
są użyte przez autora
francuskie zwroty.

Ania Szary 6a

.

Niezwykła historia
pełna przygód
z niespodziewanym
zakończeniem.
  Film został
wprowadzony do kin 
6 stycznia 2017 roku.
Reżyserem tego
filmu jest Justin
Kurzeł.
W głównego
bohatera Cal'a wciela
się Michael
Fassbender.
  Opowiada on
o potomku słynnego
Assasina Aguilara
ostatniego obrońcy
złotego jabłka,
w którym zawarty
był  grzech
pierworodny.
Żył on w XV-
wiecznej Hiszpanii,
gdzie rządy
prowadzili
Templariusze,
odwieczni wrogowie
Assynów.  Potomek
Assasina- Cal Lynch
został złapany przez
organizację
Templariuszy,

która najpierw zabiła
jego rodzinę,
a później porwała
go w celu  uzyskania
jego wspomnień.  
A dokładnie
wspomnień
dotyczących 
miejsca, gdzie
zostało ukryte złote
jabłko. Ta wiedza
da im moc
zawładnięcia
nad światem. 
Kiedy zdobywają
tę informacje, wydają
wyrok śmierci
na Cala oraz
wszystkich
więźniów. Jednak
głównemu
bohaterowi udaje się
uciec. Musi przejąć
jabłko,
w przeciwnym razie 
wrogowie przejmą
władzę nad światem.
Cal i jego towarzysze
udają się na zlot
Templariuszy,
gdzie zabijają
głównego 
przywódcę Rikkin’a.

Wtedy Cal odzyskuje
jabłko i przyrzeka
strzec go do końca
swoich dni.
  Film podobał mi się,
choć wolałbym, 
aby więcej akcji
rozgrywało się
 w starożytnej
Hiszpanii. Polecam
ten film, ze względu
na ciekawą fabułę.

Patryk Chłopczyk 6a
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Prosto z szuflady pisarza...

Przygody Owoców!

- Wstawaj! Arimie,
dzisiaj ty karmisz
konie!
Rozległo się pukanie
do drzwi. Na dworze
słońce dopiero
wschodziło, kiedy
Arim zaczął gramolić
się z posłania. Wstał 
i podszedł do okna.
Rozlegał się z niego
piękny widok na
zieloną krainę Dalagię
i jego ukochane
miasto - Caracan.
- Arimie, ile można 
na ciebie czekać?!
Szybko jedz
śniadanie, a potem
biegiem do stajni,
bo konie pewnie zaraz
zaczną rżeć i obudzą
sąsiadów!
Przy stole siedział już
jego ojciec Bradon, 
a obok niego bawiła
się jajecznicą mała
Miriam,

dziewięcioletnia
siostra Arima. 
W kuchni krzątała się
Rishin, jego matka.
Miała zasady, których
nie wolno było złamać,
ale bardzo troszczyła
się o całą rodzinę.
Jeśli chodzi 
o samego Arima, był
to szesnastoletni,
dobry
i raczej lubiany
chłopiec. Miał ciemne
włosy po matce
i niebieskie oczy po
ojcu. Tak samo jak 
on był wysoki i dobrze
zbudowany. Usiadł
przy stole i zaczął
jeść śniadanie.
- Mamo, a mogę iść
nakarmić konie razem
z Arimem? - zapytała
Miriam.
Arim przypomniał
sobie, że kiedy Miriam
karmi konie

to nie wychodzi z tego
nic dobrego.
- No dobrze, możesz.
Ale pamiętaj, że Lirim
jest o wiele mniejsza
od Galafada, więc nie
potrzebuje tyle owsa
ile on.
Arim skończył jeść
śniadanie i razem
z Miriam wyszedł
z domu.
Caracan powoli
budziło się do życia.
Słychać było rżenie
koni i szczekanie
psów. Na targ jechały
wozy ze zbożem,
warzywami i innymi
rzeczami. Widać było
błysk rzeki Thal.
Ludzie mieszkający 
w tym mieście byli
uczciwi i dobrzy.
Pieniędzy mieli dość,
zawsze pomagali
sobie nawzajem i żyli
w pokoju.

Mieli domy
przeważnie
drewniane, czasem
widać było kamienne.
W samym centrum
miasta znajdował się
plac, na którym
odbywały się różne
uroczystości. Pałac
króla i jego rodziny
stał nieopodal na
wzgórzu. Władca
Caracan był mądrym,
starym i dobrym
człowiekiem. Nazywał
się Ariandish
i pochodził z
legendarnego rodu
Tharudinów. Miał syna
Dariona, który był
trochę starszy od
Arima.

Blanka Nizio kl. 6a

                                    Arim
                                     Rozdział I - Caracan

 Poznajmy się...

Cześć, ja jestem Pan
Ananas i stworzyłem
książkę o moim życiu,
ale najpierw opowiem
wam o mojej rodzinie.
  Najpierw ja- Pan
Ananas, lubię robić
głupie rzeczy 
i rozśmieszać innych.
  Teraz Pani
Pomarańcza.
Najstarsza  z nas
wszystkich, lubi się
wymądrzać i rządzić.
Trochę jej
zazdroszczę.
  Mój najlepszy
kumpel- Pan
Kwasiorek.
Z początku nazywał się
Pan Cytrynka, ale woli
swoje przezwisko.
Jest bardzo zabawny
  i koleżeński.
Można na nim polegać.

  Pani Dynia-
Najmłodsza z całej
rodziny i straszna
beksa. Jest też
ulubienicą mamy
i muszę się nią
opiekować,
czego bardzo
nie lubię.
  I ostatnia Pani
Gruszka, czyli nasza
mama. Jest przemiła
  i jest najlepszą mamą
na świecie! Chociaż
czasami się na nią
denerwuję.

Mateusz Sermak kl.6a

Pani Pomarańcza i
bębenki
  W czasie swoich
urodzin Pani
Pomarańcza dostała
bębenki. Piękne, małe
i czerwone bębenki.
Pani Pomarańcza
zaczęła na nich grać
i od razu polubiła
muzykę.
  Pewnego razu
przyszła do domu,
a tu okazało się,
że bębenki są zepsute.
Bardzo się zasmuciła,
ponieważ już
je pokochała.
Wiedziała  kto zepsuł
te bębenki... To był

jej brat! Pani
Pomarańcza
wiedziała, że popełniła
błąd zostawiając je na
stole w kuchni. Brata w
tym czasie nie było
w domu, więc nie
miała się na kim
wyżyć. Była bardzo
zła i smutna.
W końcu zasnęła
w swoim pokoju.
Następnego dnia 
w szkole była bardzo
ponura. Jedyne
co chciała- to zagrać
na bębenkach,
bowiem nie mogła
sobie uświadomić,
że ich nie ma.

Gdy wróciła do domu
nakrzyczała na brata,
który ją przeprosił
i powiedział, że odkupi
jej bębenki.
Pani Pomarańcza
bardzo się ucieszyła
gdy to usłyszała.
  Na następny dzień po
powrocie ze szkoły,
poszła do pokoju, a
tam zastała... nowe
bębenki! Pani
Pomarańcza skakała
z radości tak wysoko
jak tylko można!

Mateusz Sermak kl.
6a
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