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Zaklęta pozytywka

   
      Kuba miał ochotę miło spędzić sobotę, więc wybrał
się do klubu. Spotkał się tam z przyjaciółmi.
   Nagle zauważył drobną blondynkę, była sama i
wydawała się zagubiona. Podszedł do niej i się
przedstawił. Zaczęli rozmawiać. Okazało się, że mają ze
sobą wiele wspólnego. Przez resztę wieczoru bawili się
razem. Kuba zrezygnował nawet z powrotu do domu z
przyjaciółmi i został z Kasią, bo tak miała na imię nowo
poznana koleżanka. Okazało się, że mieszka w tej
samej miejscowości co Kuba, więc zaproponował, że po
zabawie podwiezie ją do domu swoim skuterem.
   Po drodze Kasia poprosiła, aby się na chwilę
zatrzymał. Poszła do rosnącego obok zagajnika.  Kuba
czekał długo, jednak Kasia z lasku już nie wróciła.
Chłopak szukał jej, lecz na próżno. Pojechał do jej domu,
ale tam nikogo nie było. Zdenerwowany i zdziwiony udał
się na policję. I to, czego się tam dowiedział, wprawiło go
w osłupienie. Otóż okazało się, że Kasia zginęła cztery
lata temu w wypadku samochodowym.
      Z kim spędził więc wieczór? Odpowiedzi na to
pytanie nie znalazł do dziś. 

Jakub Cichocki, kl. VI

       Zawsze chciałam mieć porcelanową pozytywkę,
lecz gdybym wcześniej wiedziała, jak się to dla mnie
skończy, dawno porzuciłabym te marzenia.
     Cały tydzień prosiłam mamę o porcelanową
pozytywkę, którą zobaczyłam niedawno w sklepie. Nie
rozumiałam, dlaczego mama nie chce mi jej kupić.
Baletnica była przepiękna, miała różową sukienkę i
spięte blond włosy. Jednak nadszedł szczęśliwy dzień i
mama kupiła mi ją. Byłam wniebowzięta. Bawiłam się nią
codziennie, nawet tańczyłam do tej melodyjki. 
       Lecz pewnej nocy miałam straszne koszmary. Śniła
mi się prababcia, która trzymając zniszczoną pozytywkę
w ręce w kółko powtarzała: "Wyrzuć baletnicę, wyrzuć
baletnicę…''.
  Niezbyt się tym przejmowałam. Mama często
opowiadała mi historię o prababce, która umarła, gdy jej
pozytywka została zniszczona. Jednak pewnego razu
nie mogłam w nocy zasnąć i strasznie bolała mnie głowa.
Po chwili zauważyłam moją pozytywkę. Była cała
zniszczona i wisiała w powietrzu. Nie pamiętam
szczegółowo, co działo się później, ale wiem, że gdy się
rozglądałam naokoło siebie, widziałam ciemność i
dziewczynę bardzo podobną do mnie. Była martwa i
leżała tuż obok mnie.

Sara Bahir, kl. V
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Czy boisz się ciemności?
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     Pewnego dnia umówiłem się z kolegą, że
będę u niego spać. Koło jego domu stał stary 
dom dziadka z pierwszej wojny światowej. Bez
zgody dorosłych poszliśmy tam. Nagle ktoś
wyskoczył z szafy. Włosy stanęły nam dęba.
Zaczęliśmy od razu uciekać. Mało się nie
pozabijaliśmy na schodach. Przez trzy dni
byliśmy tak przestraszeni, że się jąkaliśmy, nie
mogliśmy nawet spać i nie chcieliśmy jeść.
Tato Maćka zaczął się niepokoić. Spytał, co
się dzieje, opowiedzieliśmy mu więc całą
historię. Zaczął się od razu śmiać i poszedł z
nami do nawiedzonego domu. Kiedy tylko tam
weszliśmy, serce we mnie zamarło. Okazało
się jednak, że duch z szafy to tylko strój
wojskowy dziadka, zawieszony na manekinie.
Nasza bujna wyobraźnie zrobiła nam psikusa.
     Zdecydowaliśmy z Maćkiem, że już nigdy
nie będziemy wchodzić do starych
pomieszczeń.

Adam Bahir 
kl. VI

     Pewnego razu moi rodzice wyjechali na
kilka dni do babci. Zostałam sama w domu.
Zbliżał się wieczór, więc poszłam zrobić sobie
kolację i wziąć kąpiel.
    Gdy wyszłam z łazienki, zauważyłam, że
ktoś zza okna mnie obserwuje. Bardzo się
przestraszyłam. Szybko zasłoniłam rolety i
położyłam się spać. W nocy obudził mnie
dźwięk tłukącego się wazonu. Zastygłam w
bezruchu, nie wiedziałam, co mam zrobić.
Zadzwoniłam do rodziców, ale oni nie odbierali
telefonu. Postanowiłam zobaczyć, co się stało.
Bałam się wtedy jak nigdy. Gdy schodziłam po
schodach, serce waliło mi jak młot. Weszłam
do kuchni i schowałam się pod stołem. W ręce
trzymałam dużą chochlę. Nagle zobaczyłam
czyjeś stopy. Wybiegłam  spod stołu i
zaczęłam uderzać chochlą. Wtedy
zobaczyłam, że to moja siostra, która
przyjechała z Krakowa.
    Pomimo tego, że miała trochę siniaków, tak
naprawdę nic się nie stało, ale ja najadłam się
dużo strachu.

Sara Maciupa, kl. VI

Strach

Duch

Ciasteczkowe duchy

HUMOR Z ZESZYTÓW UCZNIOWSKICH :-)

„Z niejednego byłby wielki pisarz, 
gdyby umiał pisać”.

 
      Składniki:

15 łyżek mąki pszennej
1/3 kostki masła
4 łyżki cukru pudru
starty kawałek wanilii
żółtko
łyżeczka śmietany kremówki

     
    Sposób przygotowania:

     Mąkę posiekaj razem z masłem, dodaj
cukier puder wymieszany ze startą wanilią,
żółtko i kremówkę. Szybko zagnieć ciasto.
Włóż je do lodówki na godzinę. Rozwałkuj
ciasto i wykrawaj ciasteczka. Wyłóż je na
wysmarowaną masłem blachę, posmaruj
białkiem, posyp cukrem. Piecz na złoto w
piekarniku nagrzanym do 180°C.

Smacznego !

Przepis na upiorne
ciasteczka

Strachy na lachy

Pomyłka
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Pająk

Martyna Natalia

Stworki potworki

„STRASZNO”

Straszno. Dziwnie. Dziwno straszno.
Spojrzysz w okno, jeszcze straszniej.

Nie wiem, co mnie dzisiaj naszło,
Ale ja to lubię właśnie.

Żeby jeszcze mną potrząsło,
Żeby zębem zadzwoniło.

Bać się bania, jakże bosko!
Bez powodu, jakże miło!

Stanisław Grochowiak

Galeria 
strasznych prac

Nawiedzony dom

Nauczka

  Pewnej ciemnej nocy razem z moją
przyjaciółką Pauliną postanowiłyśmy pójść do
starego i opuszczonego domu.
    Miał on złą sławę, mówiono, że w nim
straszy. Gdy podeszłyśmy bliżej, ogarnął nas
lęk. Nietoperze latały nad naszymi głowami,
liście drzew szeleściły bardzo tajemniczo.
W oddali było słychać straszne i przerażające
wycie wilków. Nagle stare i spróchniałe drzwi
domu same się otworzyły, lampy przydrożne
zgasły. Kiedy przekroczyłyśmy próg domu,
zauważyłyśmy olbrzymiego pająka, który wił
ogromną pajęczynę. Odskoczyłyśmy ze
wstrętem i oddaliłyśmy się  od drzwi.
Niespodziewanie ktoś dotknął nas od tyłu.
Podskoczyłyśmy z emocji. Myślałyśmy, że to
tylko zwidy, ale nagle zza łóżka wyszedł duch
osoby, która tu kiedyś mieszkała. Razem z
moją przyjaciółką uciekałyśmy, gdzie pieprz
rośnie i nigdy już tam nie powróciłyśmy. 
     Teraz wiemy, że nie można zakłócać ciszy
nocnej duchom.
   
                     Weronika Barszczak, kl. VI

 
   Był wieczór, na zewnątrz jasno świecił
księżyc. Razem z moimi przyjaciółmi
oglądaliśmy horror.
       Nagle zgasło światło, nastał półmrok.
Blask księżyca padał centralnie na drzwi.
Wszystkim serca waliły jak młot, nogi zrobiły
nam się jak z waty. Ola podsunęła pomysł, aby
zawołać moich rodziców. Wołanie zdało się na
marne, w domu nie było żadnej żywej istoty.
Wróciliśmy na kanapę, za oknem ujrzeliśmy
jakąś dziwną istotę i głośne jęki. Włosy stanęły
nam dęba. Niespodziewanie ktoś stanął obok
nas. Gdy obejrzeliśmy się za siebie, nikogo już
nie było. Chwilę później usłyszeliśmy dzwonek
do drzwi. Całą grupą podeszliśmy do drzwi, a
za nimi stał główny bohater horroru.
Rozpoznaliśmy go po charakterystycznym
znaku. W jego głowie tkwiła piła! Nagle on
wtargnął do domu i zaczął dewastować pokój.
Raptownie zerwał z siebie przebranie. Okazało
się, że to był jeden z rodziców.

Postanowił nas tak przestraszyć, bowiem nasi
rodzice byli przeciwni, żebyśmy oglądali w tym
wieku horrory.
  Od tej pory będziemy oglądać filmy
dostosowane dla młodzieży.
                                  

Paulina Hałyk, 
kl. VI

Noc duchów

Nawiedzony dom
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Na cmentarzu
odbywa się zebranie
duchów z różnych
epok :
- Kiedy ty umarłeś -
pyta się jeden
drugiego.

Halloween

lodz.

Halloween

Humor

Halloween

 Był wieczór 31 października. Drobna
dziewczynka przemykała pomiędzy rzędami
nieoświetlonych domów Siedlisk. Wracała z
dyskoteki. Cekiny jej kurtki odbijały światło
pełni księżyca. Reszta jej stroju nie wyłaniała
się z mroku.
  - Że też nie poczekałam na koleżankę -
żałowała.
     Miała bardzo szybki oddech, za szybki.
Gonił ją ON. Mężczyzna w ciemnym
garniturze z rękami sięgającymi kolan.
Dziewczynka odwróciła głowę. Mężczyzna nie
miał twarzy.
  - Zostaw mnie! Co ja ci zrobiłam! - zaczęła
krzyczeć.
   Przerażona, ile sił w nogach, uciekała w
kierunku domu. W oddali stała zapalona
latarnia. Gdy weszła w jej światło, zebrała się
na odwagę i odwróciła głowę. Nikt jej nie
ścigał. Czyżby się jej przywidziało?    
 Postanowiła nie oglądać horrorów i na wszelki
wypadek nie wychodzić sama po zmroku.

                                   
                                   Oliwia Kuropaś
                                         kl. VI

W naszej miejscowości jest dużo zabytkowych miejsc,
m.in. nasza szkoła, która mieści się w dawnych

poaustriackich koszarach. Na szczęście jest
wyremontowana i nic w niej nie straszy. 

 
Zrób to sam

Atrament duchów

Potrzebujesz:
cytryny
wyciskarki do cytryn
małej miski lub spodka
wody
łyżki
patyczków higienicznych
białego papieru
lampki.

Wykonanie:
1. Cytrynę wyciśnij, a sok wlej do miseczki.

Sok rozcieńcz odrobina wody i łyżką
wymieszaj ciecz.

2. Zamocz w niej patyczek, a następnie
napisz nim jedno zdanie na białym
papierze. Po wyschnięciu napisany tekst
nie będzie widoczny.

3. Papier ogrzej, zbliżając go do żarówki w
lampce.

Co się stanie?
Tekst ponownie będzie można odczytać, a ty
spokojnie będziesz mógł teraz założyć klub
detektywów.

Dlaczego?
Sok z cytryny zawiera związki węgla. Związki
te po rozpuszczeniu w wodzie są bezbarwne.
Podczas nagrzewania związki węgla
zamieniają się w węgiel.

Źródło: A. Sann, 365 eksperymentów na
każdy dzień roku, Wydawnictwo REA.

Atrament duchów

- Ja za sanacji,
Spójrz jak dobrze
wyglądam.
- A ty ?
- W czasie wojny.
Zobacz jaki jestem
chudy.
- Nagle patrzą, idzie
trzeci, chudy jak
patyk, skóra i kości.
- A ty kiedy umarłeś
?
- Zostawcie mnie
straszydła ja z
roboty wracam.

miastodzieci.pl

www.designbolts.com
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