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KLASY 3: 

Michał L. – Pewnego dnia tata Olka poszedł nad rzekę, a przy rzece siedziała smutna Marysia. 

Tata Olka powiedział mu, żeby przyszedł i pocieszył Marysię. Gdy Olek przyszedł, Marysia 

bardzo ucieszyła się i przytuliła go. Potem poszli się pobawić na plac zabaw i zobaczyli, że 

jakieś dziecko płacze, bo ktoś ukradł mu zabawkę. Olek pobiegł więc za złodziejem i zabrał 

mu zabawkę. Zadzwonił na policję, żeby zabrali złodzieja. Następnie poszedł do chłopca i oddał 

mu ją. Chłopiec wtedy bardzo ucieszył się. Przedstawił się, że ma na imię Marcin, ma 7 lat  

i bardzo dziękuje. Wtedy poszli do sklepu i kupili sobie cukierki. Poszli następnie do swoich 

kolegów i podzielili się z nimi. Wtedy przyszły minionki i chciały się bawić z nimi w berka. 

Minionek Chytrus był berkiem i dał innym dwadzieścia sekund na ucieczkę. Gdy już skończyli 

zabawę poszli nad Odrę, wtedy przyjechał traktor, w którym siedział tygrys pospolity. Zaczął 

on gonić traktorem innych. Gdy ich dogonił zabrał ich na pakę i pojechali na pole, żeby pójść 

do lasu, który był niedaleko. Poszli tam i zobaczyli łosia Marka, kotkę Kulę, liska Sebastiana, 

papugę Olę i pandzie Wandzię. Wtedy przyszli Among us i żyli długo i szczęśliwie, a jeden z 

nich był Inpostorem. 

 

Wiktor K. – Żył sobie tygrys pospolity, który był zagrożony wyginięciem. Pewnego dnia  

leśnicy wycięli cały las i chcieli dorwać tygrysa do niewoli. Kiedy już został jedynie kawałek 

lasu, złapali tygrysa i zawieźli go do więzienia. Jednak znalazł się chłopiec o imieniu Paweł, 

który go wydostał. Później musieli pojechać do pewnego parku, w którym tygrysy są na 

wolności. Okazało się, że ten park był chroniony, więc wyjechali z Afryki do Polski. Następnie 

ścigała ich policja i leśnicy. Oni natomiast jechali niewidocznym samochodem. Później 

pojechali do Anglii i tam się zatrzymali, ale niestety policja ich złapała. Wtedy odbył się pościg 

z Anglii do Francji, aż w końcu po pościgu silnik w aucie się popsuł. Stwierdzili, że pójdą dalej 

na piechotę. Wtedy leśnicy ich znaleźli i chcieli ich zastrzelić, wraz z tygrysem. Ale szczęśliwie 

tygrys dotarł do domu i został wypuszczony na wolność. 

 

Alicja D. – Był sobie kotek Luna, który lubił ganiać za motylkami. Luna miała swoją 

przyjaciółkę, która nazywała się Kula. Była ona bardzo ładnym i słodkim kotkiem. Pewnego 

razu Luna i Kula wybrały się do ogrodu swojej pani Alicji. A poszły tam, bo chciały pobawić 

się i poganiać na usianym w kwiecie ogrodzie. Kula i Luna położyły się koło ogromnego  

i ładnego kwiatka i uznały, że to bardzo, bardzo ładny kwiatek. Nagle zobaczyły motylka  

i pogoniły za nim, aż do Ogrodu Botanicznego i zobaczyły tam bardzo dużo kwiatów. Były tam 



takie kwiaty, jak: hortensje, bardzo dużo rodzajów kaktusów, palm daktylowych, różnego 

rodzaju tropikalne kwiaty i rośliny oraz dużo przepięknych przystrzyżonych krzewów. Kula  

i Luna były bardzo zachwycone tym krajobrazem, a potem poszły do kawiarni w Ogrodzie 

Botanicznym. Wypiły tam kawę, zjadły po ciasteczku, a potem pojechały do babci. Babcia 

nadmuchała im basen i razem z Kulą i Luną Pani Alicja zaczęła się kąpać w basenie, w którym 

było dużo kolorowych kulek. Potem kotki wraz ze swoją panią skakały na trampolinie. 

Następnie przyjechała kuzynka pani Alicji i bawiły się z nią w domek. Pod koniec dnia pani 

Alicja pojechała do domu razem z kotkami. Tam oglądały film pt. „Harry Potter i Insygnia 

Śmierci”. Jadły razem popcorn, po czym poszły razem spać z Kulą i Luną. Śniły im się dobre 

sny, wspomnienia z tego pięknie spędzonego dnia. 

  

Wiktor P. – Pewnego dnia prawdziwe zwierzęta zamieniły się w pacynki i ludzie zdziwili się, 

że one są pacynkami. Minęły dwa lata i przyszedł manager do ZOO i zamienił te pacynki  

w prawdziwe zwierzęta. Wtedy jeden zwierzak uciekł z ZOO i wszyscy ludzie, którzy oglądali 

zwierzęta, dziwili się, że nie ma jednego z nich. Manager wtedy namierzył tego zwierzaka  

i okazało się, że jest to podwodne zwierzę. Musieli oni zrobić za nim pościg podwodny i szukali 

go cały tydzień. W końcu znaleźli go i zabrali z powrotem do ZOO. Był bardzo głodny i dostał 

jedzenie. Na koniec wszystkie zwierzęta wróciły na swoje miejsca w ZOO.  

 

Magda Z. – Rekin Wiesiu raz pływał w oceanie i nagle strasznie zdziwił się. Zapytał: „Skąd 

ten słoń Pink znalazł się 30 metrów pod wodą?” Nagle osłupiał, bowiem za słoniem pojawiła 

się brązowa krowa Oranżada, która beztrosko tańczyła z żółwiem Wyścig (a raczej głównie 

stali…). Lwica Brygilda robi rzęsy, a za nią papuga Fernanda i rekin Wiesiu tańczą ze szczęścia. 

Rekin Wiesiu po chwili stwierdził: „Słoń wystarczy mi do jedzenia na 3 dni, oprócz tej krowy 

i lwicy, bo słyszałem, że są gorzkie. Mają farta! Zastanowię się jeszcze nad zjedzeniem tego 

żółwia, bo chyba ma twardą skorupę…” Całą sytuację oglądała łódź podwodna, która była 

podłączona do pirackiego statku. Po czym jeden z piratów patrząc na zwierzęta pod wodą 

powiedział: „Chyba śnię! Co tutaj się dzieje?”… Po chwili rekin mówi: „O nie, jestem na 

piasku, te pyszne trzy dni to jednak był sen!” 

 

Oskar D. – „Mały Ninja” Był sobie mały Ninja, który posiadał dużo broni, w tym: shuriken  

i kyubi. Obok jego chatki mieszkał sobie żółw, który miał kolegę Cośka. Nagle przyszedł 

człowiek do chatki Ninja Pandy i zapragnął kupić żółwia. Ninja zaprotestował i zaproponował, 

że może kupić małego Among Us’a. Kupujący zezłościł się, zamienił się w ninję i rzucił 

shurikenem w Among Us’a. A że był wytresowany przez swojego pana, Among Us rozdwoił 



się na pół, shuriken przeszedł przez jego ciało, nie zranił go i Among Us mógł się później 

złączyć na nowo.  

 

Henryk I. – Niedawno urodziła się mała panda o imieniu Grubas. W związku z tym, że była 

jeszcze mała to nie zobaczyła żadnego innego zwierzęcia oprócz pandy. Jak zobaczyła pierwszy 

raz delfinka, to tak wybałuszyła oczy, że prawie zemdlała. Ale jak wybałuszyła te oczy,  

to później ją bardzo bolały. Musiała pójść z mamą do zwieterynarza. Słońce bardzo świeciło  

i był upał. Jak już wrócili od zwieterynarza to panda była tak ciekawska, że poszła szukać 

delfinka. Jak już go znalazła to chciała się z nim zaprzyjaźnić. Najpierw panda zapytała: Jak 

ma na imię? A potem delfin spytał o to samo. Jak już się zaprzyjaźnili, to razem chodzili do 

zwiekina, zwiesklepów i pewnego razu panda chciała nauczyć się pływać. Niestety jak 

próbowała, to utonęła, bo była taka gruba. Ale delfin znalazł sobie nowego przyjaciela, delfin 

robił z nim to samo co z poprzednim przyjacielem. The end 
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