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W nocy  moje zabawki budzą się
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Na ratunek!

Róża Kazubek

Pewnego razu w mieszkaniu nr 36
Krzyś  i  Karolcia  przed  pójściem
do łóżek  ułożyli  swoje   zabawki
na parapecie. Gdy wszyscy już zasnęli,
zabawki wybudziły się ze swojego snu
i zaczęły się bawić. 

Króliczek  o  imieniu  Królisia
razem ze swoją najlepszą przyjaciółką
lalką-Luizą  bawili  się  w  berka,
po chwili  dołączył  do  nich  konik-
Stefan  i  inne  zabawki.  Zabawa
przeniosła  się  do  salonu,  gdzie
zabawki  skakały  po  meblach.  Nagle
Luiza wskoczyła na parapet i wypadła
przez  uchylone  okno.  Złapała  się
parapetu,  zaczęła  krzyczeć  i  wzywać
pomocy.  Stefan  i  Królisia  szybko
zareagowali.  Zabawki  ustawiły  się
gęsiego  i  próbowały  złapać  lalkę,
ale  nie  mogły  jej  dosięgnąć.  Dawały
z siebie  wszystko.  W  pewnym

momencie,  gdy prawie  ją  złapali,  niespodziewanie  dmuchnął  silny  wiatr  i  strącił
Luizę  z parapetu.  Lalka  powoli  spadała  na  ziemię,   myśląc,  jak  teraz  może  być
cieplutko  w mieszkaniu  na  milutkiej  poduszeczce,  a  nie  na  chłodnym podwórzu,
gdzie jest ciemno i ponuro.
Zabawki bardzo się przeraziły i  postanowiły udać się na ratunek. Królisia stanęła
na kartonowym pudełku i powiedziała:
- Musimy przygotować się do wyprawy zanim wstanie dzień.
 Wszyscy  od  razu  wzięli  się  do  pracy.  Po  10  minutach  można  było  wyruszać.
Zabawki  związały  ze  sobą  dwie  skakanki,  jedną  część  przerzuciły  przez  otwarte
okno, a drugą przywiązały do krzesła.
Gdy wszystko było gotowe, Królisia, Stefan i inne zabawki zeszły ostrożnie po linie.
Dotarły na parking, gdzie było wiele samochodów. Królisia zapytała Stefana:
- Jak myślisz, znajdziemy Luizę w tak ogromnym miejscu?
- Tak, znajdziemy ją! Wydaje mi się, że nie może być daleko od naszego okna.
- Masz rację. Nie poddamy się!
- Królisiu, mam pomysł, wołajmy Luizę. Na pewno nas usłyszy.



 - Luizo, gdzie jesteś?!
- Luizo, to my, twoi przyjaciele!
- Luizo!
Nagle Stefan usłyszał cichutki głos lalki.
- Tu jestem, tutaj pod samochodem.
- Królisiu, słyszę Luizę, jest pod samochodem.
- Znalazłam ją- krzyknęła Królisia.  
- Tu jesteś, Luizo, wszędzie cię szukaliśmy, lepiej chodź z nami do mieszkania tam
się ogrzejesz. 

Stefan podsadził Luizę do skakanki, po której wspięła się na parapet. Pozostałe
zabawki  pomogły wejść jej  do pokoju i  zaniosły ją  na swoje  miejsce,  tam gdzie
zostawiła ją Karolcia.  Gdy Stefan z  Królisią i  zabawkami wrócili  do mieszkania,
ucieszyli się, że wszyscy są już bezpieczni  w ich ukochanym pokoju.

Noc robotów
Dawid Król
Przed kilku laty zacząłem kolekcjonować klocki. Na początku, kiedy byłem mały,
zbierałem klocki  Lego Duplo.  Były  w nich  koparki,  pociągi,  samochodziki.  Gdy
byłem większy, rodzice kupowali mi klocki mniejsze. 
Pewnego razu nocą zaczęły dziać się dziwne rzeczy.  Kiedy wszedłem do pokoju,
zauważyłem, że moje klocki nie są na miejscu. Zastanawiałem zastanawiałem się, jak
to się stało, skoro nikogo nie było u mnie w pokoju . Spytałem mamę :
-Mamo, przestawiałaś klocki?
-Nie, ja nie byłam u ciebie w pokoju.
-My same zmieniliśmy miejsce- ktoś odpowiedział dziwnym nieznajomym głosem.
W tym momencie mama zawołała mnie na kolację. Poszedłem do kuchni, zjadłem
i wróciłem, aby  poczytać książkę.  Kiedy wszedłem do pokoju, byłem zdziwiony,
gdyż zobaczyłem, że moje klocki zamieniły się w roboty. Wysprzątały mi cały pokój.
Pościerały kurze, umyły okna. Ale to jeszcze nie wszystko. Wyjrzałem przez okno,
a tam koparka odśnieżała mi podwórko.  Zapytałem:
 -Dlaczego to robicie?
-Chcemy się odwdzięczyć, że ty się z nami bawisz.
Jakie było moje zdziwienie, że moje klocki mają taką moc robotów i jeszcze mówią.
Byłem ciekawy i zajrzałem do pokoju mojej młodszej siostry, a u niej lalki zaczęły
śpiewać  i  tańczyć.  To  była  noc,  podczas  której  zabawki  obudziły  się  i   zaczęły
przeżywać swoje przygody, a ja razem z nimi.  Ale wszystko co fajne szybko się
kończy. Kiedy obudziłem się rano ,wszystko wróciło do rzeczywistości i było jak
dawniej. 



Nocna przygoda Łaciatka
Katarzyna Wójcik

        Dawno, dawno temu,
za lasem,  w  pięknym
drewnianym  domku
mieszkała  dziewczynka  wraz
z  rodzicami.  Miała  na imię
Zuzia.  Dziewczynka  miała
dziesięć  lat,  piękne,  długie,
blond włosy, niebieskie oczy i
czerwoną sukienkę. W swoim
pokoju miała wiele zabawek,
które  bardzo  lubiła,
ale najbardziej  kochała
pluszowego  misia,  Łaciatka.
Miś był uszyty z kolorowych,
różnych  materiałów,  miał
duże, brązowe oczy i siedział
na łóżku.  Zuzia  zawsze
w  nocy  przytulała  się
do niego i zasypiała.

 Pewnej nocy nagle coś stuknęło. To
Łaciatek spadł z łóżka, aż obudził wszystkie zabawki. Miś, gdy ocknął się, przetarł
swoje duże oczka, wstał i rozejrzał się po pokoju. Wszystkie zabawki wrogo patrzyły
na niego.  Były zazdrosne,  że Zuzia bawiła się tylko z misiem. Jedynie pluszowy
tygrysek  podszedł do niego.
 - Pobawisz się ze mną, Łaciatku? - zapytał tygrysek.
 -Tak!- chodź, wskoczymy na okno, zobaczymy, co się tam dzieje.
 Była zimowa noc, spokojnie prószył śnieg. 
-Och, jak pięknie - westchnął miś.
Miś z tygryskiem postanowili pobawić się na śniegu. Otworzyli okno i  wskoczyli
w zaspę. Biegali, skakali i rzucali się śnieżkami, aż nagle, niespodziewanie zaczął
mocno wiać wiatr i padać śnieg. Wiatr był tak silny, że uniósł Łaciatka i tygryska
w górę. 
- Dokąd porwał nas ten wiatr? - myślał miś.
Wirowali w powietrzu jakiś czas, aż nagle zatrzymali się w lesie, wysoko na drzewie.
- O jejku ! Tygrysku, jak my stąd zejdziemy? -spytał Łaciatek.
Nagle zjawił się olbrzymi zwierz z rogami, który mieszkał w tym lesie. Okazało się,
że nie był on taki zły, na jakiego wyglądał. Chciał nam tylko pomóc. Po rogach zeszli
na dół i ruszyli w stronę domu. Byli szczęśliwi, ale gdy wskoczyli na okno, okazało
się, że zazdrosne lalki zrobiły im psikusa i zamknęły okno. 

ilustr. Izabela Mackiewicz



-Cóż my teraz zrobimy? - rozmyślał miś.
Na dworze już się rozwidniało, miś z tygryskiem chcieli jak najszybciej dostać się
do swojego pokoju. Pobiegli dookoła domku. Na szczęście w piwnicy było uchylone
okno,  przez   które  weszli  do  środka.  W  pokoju  wszystkie  zabawki  już  spały
na swoich  miejscach.  Tygrysek  szybciutko  wskoczył  do  pudełka  z  zabawkami,
a Łaciatek położył się obok Zuzi i szczęśliwy zasnął.

Zabawki Kubusia Ratują Bogusia

Jakub Grzesiak
Pewnego dnia, a dokładnie dwa tygodnie temu po Wigilii, dostałem misia. Nazwałem
go  Boguś,  bo  to  imię  bardzo  do  niego  pasowało.  Był  bardzo  ładny  i  puszysty.
Spodobał mi się. Posadziłem go na fotelu i poszedłem spać.
 Boguś był nowy i nie wiedział,jak się zachować, ale szybko się  zaprzyjaźnił
z innymi zabawkami, a one zaczęły go oprowadzać po domu. Nagle spadła bombka
z  choinki.  Zabawki poszły swoim tunelem w ścianie, aby sprawdzić, co się stało.
Miś się zgubił, ponieważ zabawki zapomniały  pokazać mu przejście.  Smutny Boguś
poszedł  do  sypialni  rodziców  i  wszedł  na  balkon.  Poślizgnął  się  i  wypadł
na podwórko.  Zaczął  padać  śnieg,  więc  Boguś  poszedł  szukać  schronienia.
Gdy zabawki  zorientowały  się,  że  misia  nie  ma,  poszły  go  szukać.  Najstarsza
zabawka była przywódcą i powiedziała innym: 
-Musimy się przygotować, aby uratować Bogusia!

Na to zabawki odpowiedziały: 
- Dobrze!
 Zaczęły zbierać zapasy (np.: baterie, kółka, itd.). Wzięły też linę
z  hakiem,  aby  wspinać  się   w  razie  potrzeby.  W tym czasie
Boguś wykopał sobie małą norkę w śniegu i schował się tam,
bo było  mu  zimno.  Zabawki  poszły  po  jego  śladach.  Norę
Bogusia  zasypał  śnieg  i  nie  było  jej  widać.  A zabawki  szły
i szukały go, w końcu          ślady Bogusia zniknęły. Zabawki nie
wiedziały, co robić.
Nagle koparka wpadła na pomysł i powiedziała:

- Musimy zacząć kopać!
Wszyscy posłuchali koparki i wzięli się do pracy. Dobrze, że zabrali latarkę i baterie.
Boguś usłyszał jakieś dziwne dźwięki i zaczął głośno krzyczeć:
-Pomocy! Halo! Słyszy mnie ktoś?
 Na szczęście zabawki usłyszały go i odkopały. Boguś tak się ucieszył, że wskoczył
na przyczepę koparki. Wszystkie zabawki pytały:
-Co ty tu robisz?
 Ale wy sami wiecie. Wszyscy wrócili do pokoju przed świtem. I wszystko dobrze się
skończyło. 



Nocne podróże maskotek 
Katarzyna Grzywaczewska

Gdy zapada noc, pluszaki Kasi zaczynają przygody.
Tej  nocy  mają  zamiar  zwiedzić   pokój  na  parterze.
Wzięły  lukrecjowe  liny,  laski  cukrowe  i  spojrzały
w stronę prezydenta:
 -Jesteście  gotowi?-  zapytał  prezydent  misiów.
-  Tak,  zróbmy to!-  odpowiedzieli  wszyscy  chórem.
Misie  były  już  gotowe  do  wycieczki.  Ruszyły
w stronę schodów. Wyprawa była strasznie męcząca,
przez  co  po  chwili  zrobiły  sobie  przerwę.
-Ciężko się po tym czymś idzie.
-Wiem,  musimy  dojść  do  końca,  by  mieć  nowe
wspomnienia.
Po kilkuminutowej przerwie ruszyły w dalszą podroż.
Niestety po chwili miś rolnik potknął się i spadł dwa

schody niżej.
-Nic ci nie jest?
-Boli mnie noga - odpowiedział poszkodowany.
Podszedł do nich prezydent i przemówił:
-Dajcie mi tu misia Osiłka i Pracusia. O jesteście, weźcie rolnika i nosze, zanieście go
proszę do naszego pokoju.
- Oczywiście, panie prezydencie.
Zanieśli pacjenta do pokoju Kasi do punktu pogotowia i tam pani pielęgniarka zajęła
się rolnikiem. Tymczasem wyprawa trwała dalej,  Osiłek i Pracuś dołączyli do grupy
odkrywców. Zeszli już ze schodów, stali teraz na korytarzu i zastanawiali się, gdzie
iść dalej.
-Idźmy do tego pomieszczenia  z  kranem,  tam pewnie  jest  ciekawie  -  powiedział
prezydent miś.
Dotarli do celu, rozejrzeli się i zdumieli.
-To jest niesamowite!
 -Ile tu nowych rzeczy, których tam wysoko nie było.
- Możemy bywać tu częściej?
-Chcę tam wejść!
Podczas gdy tak się rozglądali, przyszedł z góry pies Kasi. Podróż była tak długa,
że nie  zobaczyli,  że,  już  ranek.  Po  chwili  do  kuchni  weszła  mama  Kasi.  Misie
w ostatniej  chwili  przybrały  pozę,  w  której  codziennie  ogląda  je   właścicielka.
- Fela, po co przyniosłaś tu te zabawki? - zapytała mama Kasi.



Wypuściła pieska na dwór, zebrała zabawki i poszła zanieść je do pokoju córki. Misie
były zadowolone z tego, co zobaczyły, ale nie przewidziały, że wycieczka będzie tak
długa,  iż  przywita  ich  też  świt.  Nocna wycieczka   przeszła  do  historii  w świecie
misiów.

,,Niezwykły bal’’
Milena Trościańczyk

 Na  moje  dziesiąte  urodziny  dostałam nową zabawkę.  Był  to  zamek
z lalką Barbie,  o której  marzyłam już od dawna.  Miała  długie blond włosy,  oczy
koloru  niebieskiego,  a  jej  suknia  mieniła  się  barwami  tęczy.  Nazwałam  ją  Lili.
Cieszyłam się, że Suzi i Anna, moje pozostałe lalki, będą miały nową koleżankę. 

W nocy, gdy wszyscy poszli już spać, przebudziłam się i  usłyszałam
jakieś  szmery.  Kiedy otworzyłam oczy,  zobaczyłam,  jak  moje  wszystkie  zabawki
wirują.  Nawet  samochód  mojego  brata,  który  stał  w  kącie,  zaczął  dziwnie
podskakiwać  i  zmieniać  się  w  karocę.  Cały  pokój  wypełniony  był  świecącym,
kolorowym  pyłkiem.  I  w  jednej  chwili  stałam  już  w  zamku  księżniczki.
Gdy spojrzałam  na  siebie,  byłam   ubrana  w  piękną  sukienkę  koloru  różowego
z bufiastymi rękawami. Stałam w kolorowej sali balowej. Odbywały się tu zaręczyny
mojej lalki Lili i księcia Thomasa. Byłam podekscytowana, że mogłam obserwować
wszystkie  moje  lalki  tańczące  z  książętami.  Księżniczka  Lili  oprowadziła  mnie
po całym zamku. Było tam naprawdę pięknie. Uczta, muzyka, nawet latające wróżki,
to wszystko robiło niezwykłe wrażenie. Po jakimś czasie księżniczka zapytała:
-I jak ci się podoba w moim świecie?
-Jest naprawdę zdumiewająco pięknie!-odrzekłam.

 Nagle usłyszałam głośne bicie zegara. Wskazywał godzinę 24.00. Wszystko
zaczęło  ponownie  wirować  i  zmieniać  się  w  pył.  Piękna  karoca  zamieniła  się
z powrotem w samochodzik mojego brata, lalki znów wróciły na półkę,  a ja leżałam
na  łóżku  w  swojej  piżamie.  Cieszę  się,  że  mogłam  ujrzeć  nocny  świat  moich
zabawek. 



 „Noc wyjaśnień”  
Kacper Kubajko

Cześć  mam na imię Kacper. Mam 11lat. 
Chcę wam opowiedzieć historię, która wydarzyła się pewnej nocy w moim pokoju. 
A więc zaczynamy. 

Był wtorek, tego dnia mam trening piłki nożnej.
Po powrocie do domu zjadłem kolację, wykąpałem się i poszedłem spać. W nocy
usłyszałem hałas. Okazało się, że moja ulubiona piłka i rękawice bramkarskie kłóciły
się, czyje są medale, które zdobyłem podczas turniejów. Postanowiłem więc dołączyć
do rozmowy.
- Medale są moje! – krzyczały rękawice. 

-  Są  moje,  ponieważ  to  ja  wpadałam
do  bramki! – krzyczała piłka.
- Cisza, bo obudzicie rodziców –szepnąłem.
- Chodźmy do półki z medalami i statuetkami
-  powiedziałem.
Więc  poszliśmy  sprawdzić,  kto  ma  rację.
Gdy stanęliśmy przed komodą ze statuetkami
i medalami,  okazało  się,  że  jest   5  nagród
najlepszego  strzelca  i  5  najlepszego
bramkarza.
- Widzicie, jest po tyle samo – powiedziałem.
-No  nie,  jakim cudem!  –  krzyknęły  w  tym
samym momencie piłka i rękawice.
-Przecież   nie  zawsze  zdobywałem nagrody
najlepszego  strzelca  czy  bramkarza  –

powiedziałem.
Lecz piłka nie dawała za wygraną tak samo jak rękawice.  
Gdy zobaczyli statuetkę, która stała na półce za szybą, kazały mi zobaczyć,  za co
ona jest.
Ta nagroda była najlepszego zawodnika drużyny. Po chwili mój pluszowy miś, który
przyglądał się naszej rozmowie,  wyraził swoje zdanie.
- Uważam, że te nagrody są wasze, bo zdobyliście je razem wspólną pracą.
Na koniec miś  dodał.
- W drużynie jest siła.
Po krótkim milczeniu piłka i rękawice się przeprosiły. W tym momencie zadzwonił
budzik.
I tak zakończyła się historia, która okazała się być snem.



Nocne przygody Misiaków  po domu
Zofia Krupska 

Opowiem Wam dzisiaj  historię o dwójce nietypowych przyjaciół.  Opowieść
będzie  o  Gieniu  i  Stasiu,
ale  to  nie  są  zwyczajni
przyjaciele,  ponieważ  są
pluszowymi misiami. 

Stasio  miał
oklapnięte  lewe  uszko,
a Gienio  plamkę  na  oku.
Misie  były  bardzo  wesołe
i uśmiechnięte.  Byli
ciekawi  świata.  Marzyli
o podróży  po  domu,
w którym  mieszkali,
ponieważ  całe  życie
spędzili  w  pokoju  Ani,
swojej  właścicielki.

Pewnej  nocy,  kiedy  Ania  poszła  spać,  postanowili  opuścić  pokój  przez  uchylone
drzwi.  Po  cichu  wymknęli  się  na  korytarz.
–Jak myślisz, poza pokojem będzie fajnie?- powiedział Stasiu.
-Nie wiem- powiedział Gienio.
 Korytarz  był  długi  i  ciemny,  ale  paliły  się  w  nim  małe  i  delikatnie  świecące
światełka.  Troszkę  się  bali,  ale  przełamali  swój  lęk.  Po  przejściu  kilku  kroków,
zauważył  ich  Burek-   pies  Ani  i  zaczął  ich  gonić.  Misie  zaczęły  uciekać,  wtedy
zobaczyły uchylone drzwi od szafy i szybko się do niej schowały.
-Uff… uciekliśmy-powiedział Gienio.
-Całe szczęście, jeszcze chwila i by nas dorwał- powiedział Stasio.
-Ja chcę do pokoju Ani, chodźmy- powiedział Gienio.
- Stój! Przecież Burek jest niedaleko- odpowiedział Stasio.

Z  tego  czekania  misie,  aż  zasnęły  i  nie  zauważyły,  kiedy  Burek  wybiegł
na dwór.  Misie  miały  już  dość  podróży  jak  na  jeden  dzień  i  wróciły  spokojnie
do pokoju, starając się, żeby nikt ich nie zauważył.

       Odnalezienie Kocurka
Aleksandra Szymańska

Dawno,  dawno temu za   siedmioma górami,  za  siedmioma lasami  był
sobie  dom. W tym domu były trzy duże   podobne do siebie  pokoje. W jednym
pokoju mieszkała piękna, jasnowłosa dziewczynka  o imieniu Ola. W pozostałych



pokojach mieszkały  dwie siostry. Pokój Oli był duży i biały  i wypełniony wieloma
zabawkami.  Zabawki  te  posiadały  magiczną  zdolność.  Każdej  nocy  ożywiały
i przeżywały  różne  przygody.  Pewnej   nocy  zajączek  Tuptuś  z  myszką  Suzy
postanowili wybrać  się w miejsce, gdzie jeszcze nigdy nie były. 
-Myszko,  myszko,  wstawaj.  Zobacz,  Ola  nie  zamknęła  okna.  Chodź,  wyjdziemy
na dwór. Tam jeszcze nie byliśmy - zajączek Tuptuś mówił do śpiącej myszki.

-Już wstaję,  Tuptusiu.  Super  pomysł.
Ciekawie, co tam jest?-odpowiedziała.
Myszka  i  zajączek  wymknęły  się
z pokoju.  Zeszły  po  rynnie
na chodnik.  Nie  spodziewali  się,
że będzie  tak  ciemno  i  trochę
strasznie.  Zabawki  były  zachwycone
gwiaździstym  niebem.  Szły  powoli
i ostrożnie.  Aż  tu  nagle  coś
zaszeleściło  w trawie.  Suzy i  Tuptuś
stanęli  bezruchu,  a  małe  serduszka
mocno  im  biły.    Z  trawy  wyszedł
Kocurek Igorek  –zabawka z  pokoju

Oli, która kiedyś  zgubiła.
-Kocurek, to ty?- zapytał  Tuptuś.
-Tak,  zajączku.  Jak ja  się  cieszę,  że  was  widzę.
Co wy tu robicie?
-Wymknęliśmy  się  z  domu  w poszukiwaniu
przygody-powiedziała  Suzy.  I odnaleźliśmy  cię,
Kocurku.
-Pomożecie  mi  wrócić  do  Oli?  Tęsknię  za  nią
i pokojem -szepnął Kocurek do przyjaciół.
Troje  przyjaciół  wspięło  się  po rynnie  do  góry
i już  po chwili  byli  w  pokoju  Oli.  Kocurek
podziękował  zabawkom  za  pomoc,  następnie
położył się na poduszce obok Oli. Od tej pory Kocurek,Tuptuś i Myszka Suzy żyli
długo i szczęśliwie  w pokoju Oli, co noc przeżywając nowe, niesamowite przygody. 

ilustr. Izabela Mackiewicz



Zły wilk w kąciku zabawek
Kajetan Kondraszuk
Pewnego  razu,  zanim położyłem się  do  łóżka,  usłyszałem jakieś  dziwne  odgłosy
z kącika zabaw. Jakby się ktoś bawił zabawkami. Poszedłem sprawdzić, co się tam
dzieje.  Zobaczyłem,  że  nikogo  nie  ma.  Pomyślałem,  że  coś  mi  się  wydawało,
więc wróciłem  do  łóżka.  Kiedy  już  zasnąłem,  zabawki  zaczęły  się  ożywiać.
Gdy wszystkie się ożywiły, zaczęły bawić się w chowanego, w berka i wiele innych
zabaw.  Podczas  harców  przez  okno  zajrzał  do  nich  wilk.  Jeden  z  żołnierzyków
powiedział:
 - Czego chcesz wilku? 
-Chcę was zjeść – wilk odpowiedział. 
Wszystkie zabawki się przestraszyły. Wtedy jeden ludzik z Lego powiedział:
-Ty tu i tak nie wejdziesz, bo jest okno! 
-Znajdę inny sposób, żeby tam wejść - odpowiedział wilk
No i kiedy już wilk poszedł, zabawki myślały:
- Czy wilk tu naprawdę wejdzie? Czy nas zje?
 Jedna z lalek powiedziała:
- Ciekawe, jak wilk chcę tu się dostać, jak nie ma tu żadnej dziury. 
-  Przecież  wilk  jest  duży  i  tu  nie  wejdzie,  a  my jesteśmy  mali  i  zmieścimy  się
wszędzie.
Zabawki też tak uważały, że wilk jest za duży. I znowu zaczęły się bawić. Podczas
zabawy usłyszały, jakby ktoś chodził po dachu. Samochodzik wiedział, co się dzieje
i krzyknął:
- To wilk! To wilk chodzi po dachu. 
- Pamiętacie, co on do nas mówił! – zawołał żołnierzyk.
- Tak, pamiętamy . On chce się dostać przez dach, bo na dachu są dwa wejścia, jedno
przez strych, na którym jest okno, a drugie to przejście przez komin!
Zabawki rozdzieliły się.  Jedni poszli do komina, a drudzy na strych patrzeć, czy wilk
się nie przedostanie przez okno. Kiedy wilk usłyszał rozmowę zabawek, wymyślił
przejście przez balkon bezpośrednio do kącika, gdzie zabawki zazwyczaj się bawią.
Wilk nareszcie zakradł się do domu.  Zabawki na strychu nigdzie nie znalazły wilka
i pomyślały, że wilk zrezygnował. Kiedy zeszły na dół, spotkały się razem w kuchni
i zobaczyły tam złego wilka. 
- To zły wilk! - krzyknęły żołnierzyki.
I teraz zaczęło się ganianie wszystkich zabawek.  Wilk łapał jedną za drugą zabawkę
i chował je do worka. Żołnierzyki ustawiły się do boju i zaczęły strzelać małymi
kulkami. Ludziki z Lego zbudowały sobie broń, żeby strzelać do złego wilka. Po
godzinie wilk wszystkich złapał. Nadszedł ranek i przez drzwi zajrzał piesek Bolek.
Wilk bardzo się go bał, więc zaczął uciekać.
  Gdy tylko wstałem, zobaczyłem mnóstwo zabawek w worku. 
- Skąd tutaj tyle zabawek? – pomyślałem i zaniosłem wszystkie do kącika zabaw.



Przygoda zabawek
Gabriela Dołęgowska
       Pewnej nocy, gdy każdy już spał, zabawki się obudziły. Kiedy zabawki wstały,
przywitały  się.  W  pewnym  momencie  miś  wpadł  na  pomysł,  żeby  zobaczyć
wszystkie zakamarki pokoju, lecz nie wszyscy się zgodzili. Miś Puchatek, który miał
czerwoną  koszulkę  i  był  żółty  zgodził  się.   Różowy  Prosiaczek  i  owieczka  Iza,
która na głowie miała różową kokardę też się zgodzili.
 Miś powiedział:
- To w którą stronę najpierw idziemy?
- Może w lewo, tam są książki – odpowiedział Prosiaczek.
- Dobry pomysł, Prosiaczku – powiedziała owieczka Iza.
- No to ruszajmy w drogę, bo nie mamy dużo czasu – powiedział miś Puchatek.
       Idąc, rozmawiali sobie o miłych różnych rzeczach, np. o misiu jednorożcu, który
zawsze czytał bajki braci Grimm na dobranoc, o babci żabce, która opowiadała swoje
stare historie z dzieciństwa. Opowiadali sobie, a także wspominali czasy i chwile,
które uszczęśliwiały zabawki.
 Nagle owca Iza powiedziała: 
- Patrzcie! To już niedaleko.
- Ciszej Izo, jeszcze kogoś obudzisz – powiedział Puchatek.
Nagle zobaczyli światło na niebie tak jasne, że nikt nie wiedział, co to może  być.
- To księżyc, zawsze w nocy świeci na niebie.  Ale on jest jasny i piękny – powiedział
Puchatek.
W pewnym momencie zorientowali  się,  że  są  już na półce z książkami.  Przeszli,
patrząc na tytuły baśni i ich autorów i w końcu natrafili na baśnie braci Grimm, które
czytał  jednorożec  zabawkom  na  dobranoc.  Kiedy  skończyli  oglądać  książki,
postanowili wrócić. Szli i szli, aż w końcu dotarli na swoje miejsca.
       Opowiedzieli wszystkim, jakie książki widzieli i jakie im się spodobały.
Każdy  był  pod  wrażeniem,  że  aż  tyle  książek  jest  na  półce.  Zabawki  długo
rozmawiały. Nagle zobaczyły, że księżyc już się chowa i wschodzi słońce. Wtedy
poszły spać. 
- Fajnie było zwiedzić trochę pokoju – powiedziała owca Iza.
- Mi też się podobało – powiedział Prosiaczek.
-  Następnej  nocy pójdziemy na  kolejną  wyprawę i  zwiedzimy kolejne  miejsce  –
powiedział miś Puchatek.
- Dzieciaki, pora spania – powiedziała babcia żaba.
-Dobrze, babciu, dobranoc – odpowiedziały misie.
-Dobranoc, śpijcie dobrze – odpowiedziała babcia żaba.

Cdn.                                                                        



Przyjęcie lalek
Maria Rożen
   W dniu moich 5 urodzin od rodziców dostałam rodzinę lalek: mamę, tatę i dwie
córki. Miały one włosy z żółtej włóczki, duże, niebieskie oczy,  a ubrania z materiału.
Bardo mi się podobały, więc chwyciłam je i szybko pobiegłam do pokoju, aby się
nimi pobawić. Postanowiłam nadać im imiona: mama będzie się nazywała Justyna,
tato Adrian, starsza córka Sandra, a młodsza Klaudia. Moja zabawa nimi trwała tak
długo,  że  na  niebie  pojawił  się  księżyc.  Do  mojego  pokoju  weszła  mama
i powiedziała
-Idź już spać, córeczko, jest już bardzo późno, a jutro musisz wstać do szkoły. Było
mi bardo smutno, ponieważ tak fajnie mi się nimi bawiło, że mogłabym tak przez
całą noc. Mama ma jednak rację, muszę się wyspać do szkoły.
Odłożyłam lalki na półkę i położyłam się spać.
   I tu zaczyna się szaleństwo... Kiedy na zegarze wybiła północ, lalki otworzyły oczy
i  ożyły.  Zeskoczyły  z  półki  i  szybko  pobiegły  do  kuchni.  Otworzyły  wszystkie
szuflady i powyjmowały większość rzeczy, w tym ogórki, czekolady, cukierki, lizaki,
ciasta, herbaty, talerze, filiżanki oraz sztućce.
Do filiżanek wlały herbatę, na talerze nałożyły ciasta, porozkładały widelce i zaczęły
swoją ucztę: 
- Ale pyszne ciasto-powiedziała Sandra.
- Chyba sernik na zimno- odpowiedziała mama.
- Bardzo dobre ciasta piecze mama tej małej dziewczynki- powiedziała Klaudia.
- Prawda- odpowiedział tata.
Na  zegarze  wybiła  godzina  siódma.  Zabawki  zaczęły  szybko  chować  rzeczy
do szuflad i zmiatać okruszki, ponieważ o godzinie 7.30 przestają chodzić. Podczas
sprzątania  na  podłogę  spadł  talerz  i  rozbił  się.  Lalki  bardzo  się  przestraszyły,
pobiegły do pokoju i wskoczyły na półkę. W tym czasie po domu rozniósł się huk,
mama usłyszała ten dźwięk i poszła do kuchni zobaczyć, co się dzieje. Na podłodze
zobaczyła  szkło.   Pomyślała  jednak,  że  to  kot  rozbił  talerz.  W tym czasie  lalki,
uciekając do pokoju, zastały tam mnie, pakującą książki do szkoły.
- Co to? - krzyknęłam.
- Cicho! Już ci tłumaczymy- powiedziała mama lalek.
- Czemu wy chodzicie i mówicie?- powiedziałam przerażona.
- My, lalki, w nocy się budzimy i szukamy różnych przygód, tylko nie mów o tym
nikomu- powiedział tata.
- Dobrze- odpowiedziałam zszokowana swoim odkryciem.
Poukładałam lalki na szafce, spakowałam się i ubrałam. 
- Z kim ty rozmawiasz?-powiedziała mama.
- Z nikim, mamo.
- Czy to ty rozbiłaś talerz w kuchni?- spytała mama.
- Nie, ja niedawno się obudziłam.
- W takim razie zrobił to kot- odpowiedziała mama.
Gdy wyszła z pokoju, popatrzyłam na lalki i chciałam spytać, czy to ich sprawka,
ale nic już nie odpowiedziały, zamieniły się w nieruchome pluszaki.
  O tej sytuacji nie powiedziałam nikomu.


	„Noc wyjaśnień”
	Kacper Kubajko
	Po powrocie do domu zjadłem kolację, wykąpałem się i poszedłem spać. W nocy usłyszałem hałas. Okazało się, że moja ulubiona piłka i rękawice bramkarskie kłóciły się, czyje są medale, które zdobyłem podczas turniejów. Postanowiłem więc dołączyć do rozmowy.
	- Medale są moje! – krzyczały rękawice.

