
„W nocy moje zabawki ożywają
i przeżywają niezwykłe przygody”

wybrane baśnie uczniów klasy 4a



Agata Kocko 
Baśń o chomiczku i zaczarowanym drzewie

Dawno,  dawno  temu,  za  pięcioma
jeziorami  i  dziesięcioma  wzgórzami,
w małym  domku  mieszkała  dziewczynka
o imieniu Agatka. Na jej łóżku leżał pluszak
chomik.  Każdej  nocy,  kiedy  Agatka  już
spała,  Lulu  ożywała  i  szła  do lasu.  Całymi
dniami  zbierała  ziarenka  i  inne  smakołyki,
żeby  zgromadzić  zapasy  na  zimę.  Jednak
pewnego dnia Lulu zorientowała się, że w jej
okolicy  jest  coraz  mniej  pożywienia.  Była
przerażona, bo zbliżała się zima, a ona miała

prawie pustą spiżarnię. Jak się okazało, w lesie zamieszkał zły wiewiór, który
zabierał wszystkie smakołyki z lasu i nie chciał się z nikim dzielić, pomimo
tego, że miał jedzenia już za dużo. Był samolubny i chciwy.

Mała  Lulu  usiadła  zmartwiona  nad  brzegiem jeziora  i  zaczęła  płakać.
W pewnym momencie  szuwary  zaszumiały,  a  z  jeziora  wyskoczyła  ropucha,
która przemówiła do małego chomiczka:
- Otrzyj łzy i bądź silna. Idź do lasu i znajdź stary dąb. wejdź do wielkiej dziupli
i nie bój się ciemności. Idź przed siebie, a dojdziesz do celu.

Ropucha  zniknęła  w wodzie.  Lulu  bardzo  się
przestraszyła,  ale  poszła  do  lasu  i  szukała  starego
drzewa. Szumiące trawy podpowiadały jej, że jest już
blisko.  Mała  sowa  wskazała  jej  drzewo.  Lulu
odnalazła  dąb  i  weszła  do  dziupli.  Szła  długo  w
ciemności,  a świetliki  oświetlały  jej  drogę.  Nagle
zobaczyła  w oddali  światło.  Wyszła  z  drzewa
i ujrzała  piękną  łąkę,  obok  niej  sad  z owocami,
a z drugiej  strony  lasek  z  orzechami,  szyszkami
i wieloma smakołykami. Jedzenia było bardzo dużo.
Gdy zerwała orzeszka, w jego miejsce wyrosło kilka

nowych. To było zaczarowane miejsce.



Wiedziała już, że zimą nie umrze z głodu i jedzeniem będzie mogła się
podzielić  ze  swoimi  przyjaciółmi.  Lulu  była  szczęśliwa  i  miała  mnóstwo
nowych  przyjaciół,  gdyż  ze  wszystkimi  się  dzieliła.  Stary  wiewiór  żył
w samotności. Przez jego chciwość, nikt nie chciał już z nim rozmawiać. A Lulu
mogła spokojnie spać na łóżku Agatki.

,, Przygoda misia Misia”              

       Antonina Panasiuk

Cześć  nazywam  się  Miś  i  jestem  misiem  Tosi.  Dziś  opowiem  wam pewną
ciekawą historię, która zdarzyła mi się niedawno.

Tosia jak zwykle w dni szkolne wstała o szóstej
rano.

- Kto wymyślił szkołę!?

Gdy  tylko  wyszła  z  pokoju  ja,  lalka  Ania
i Ćwirek (figurka ptaka,  którego Tosia  dostała
od  babci)  nie  wytrzymaliśmy  i  zaczęliśmy
poranną rozmowę.

- Chłopaki! Chyba widzę, jak Tutu* idzie tutaj!

- O nie, będą kłopoty!- powiedział Ćwirek. 

-  Spokojnie.   Przecież  nie  wiadomo,  czy  on  idzie  do  pokoju  Tosi-
odpowiedziałem.

- Cześć wszystkim- powiedział Tutu- wasza pani znowu idzie do szkoły?

- Tak- powiedziałem- masz coś przeciwko?

- Ja? Skąd. Tylko widzę plecak tutaj w pokoju i słyszę warkot silnika na dworze.

- Tosia jest mądra i założę się, że zaraz wróci po plecak- próbowałem bronić
mojej pani.

- Chodź, misiu, coś ci pokażę-mówił dalej Tutu- Tosia ma w plecaku któregoś
z was, was, którzy jesteście jej zabawkami.  



- Nie wierzę ci!-  rzuciłem- Kłamiesz!

- Ja? Ja nigdy nie kłamię!

Poszedłem tam, nachyliłem się i poczułem czyjąś rękę na moich plecach. Zanim
zdążyłem  coś  powiedzieć,  już  spadałem  w  ciemną  otchłań  plecaka.  Zaraz
po upadku pierwsze co usłyszałem to był  tupot stup Tosi.  Potem usłyszałem
zasuwany suwak i pomyślałem, że jest trzęsienie ziemi. Bardzo się bałem. 

- Równa się  24- usłyszałem głos Tosi. 

Zrozumiałem,  że  jestem  w  szkole.  Teraz  bałem  się  jeszcze  bardziej,
ale pomyślałem o pięknej lalce, Ani. Nigdy bym jej nie powiedział, że ją lubię.
Ona  chudziutka blondynka o szafirowych oczach, ja brązowy miś z kolorowym
brzuszkiem. Dziwne, gdy tylko pomyślałem o Ani, od razu przestałem się bać. 

Potem było jeszcze kilka trzęsień  ziemi, trochę postojów i nagle usłyszałem
ruszanie silnika.

Wtedy  chowałem  się  dlatego,  że  bałem  się
hałasu.   Ale  w  tym  miejscu,  w  którym
znajdował  się  plecak,  było  cicho  i  nie  było
klasowego  rumoru.  Wiedziałem,  że  jestem
w środku jakiegoś pojazdu, tyko nie wiedziałem
jakiego. Na pewno nie był to samochód mamy
Tosi.  Zastanawiałem  się  przez  dobre  kilka
minut,  gdy  nagle  pojazd  się  zatrzymał
i poczułem, że Tosia skądś wychodzi, tylko nie
wiedziałem   skąd.  Znowu  zastanawiałem  się,
gdzie się znajduję, gdy nagle spadłem z dużej
wysokości.   Okazało  się  potem,  że  wreszcie
jestem w domu. Gdy tylko Tosia wyjęła książki,
zobaczyła  mnie  i tym razem  słyszałem,  że  to
ona  się  zastanawiała skąd  się  tam  znalazłem.
Gdy wróciłem nareszcie na łóżko i teraz wam
opowiadam tę  historię,  jestem taki  zmęczony,
że  nie  dam  rady  opowiadać  dalej.  Całe
szczęście,  dobrnęliśmy  do  końca  opowieści.

Do zobaczenia!

*Tutu to miś -a właściwie słoń Julka- młodszego brata Tosi



          Nocne harce                                              

    Bernard Szczygielski

Cześć, nazywam się Bernard, opowiem Wam jaka ostatnio przydarzyła mi się
historia.

Wcale  nie  tak  dawno  temu,  gdy  kładłem  się  spać,
wziąłem na łóżko mojego ulubionego misia o imieniu
Teddy. Kiedy śpię, miś siedzi na poduszce obok mnie.
Tym  razem  było  inaczej.  Gdy  obudziłem  się,
zobaczyłem, że misia nie ma na swoim miejscu. Leżał
on  na  biurku.  Spojrzałem  na  niego,  a  on  tak  jak
zwykle, przyjaźnie się do mnie uśmiechnął.
Następnego  dnia,  kiedy  znów  kładłem  się  spać,
postanowiłem, że sprawdzę, co miś robi, gdy śpię.
Ustawiłem  w  pokoju  kamerę,  a  Teddy  o  tym  nie
wiedział.  Gdy  rano  wstałem,  sprawdziłem  nagrania
i byłem bardzo zdziwiony tym, co zobaczyłem.

Okazało się, że Miś, gdy tego nie widzę, namawia inne zabawki do wspólnej
zabawy.
- Hej, psst! Szybko, póki nie widzi, bawimy się.
Wtedy wszystkie zabawki, w tym małe zabawkowe autka, przytulanki, czy też
książki na półkach ożywają i bawią się razem. Samochodziki jeżdżą z misiami
na dachu.
- Uważaj, nie tak szybko – mówi Teddy.
Książki otwierają się i mówią bardzo po cichu słowa, które są w nich napisane.

Gdy się budzę, zabawki szybko ustawiają się
na swoje miejsce.
- Szybko! Budzi się, na miejsca wszyscy!
Ale  Teddy,  żeby  mnie  zaskoczyć  jak
zawsze,  jest  już  w  innym  miejscu.  Tym
razem mnie nie zdziwiło.
Po obejrzeniu,  zaciekawiło mnie,  co dzieje
się w moim pokoju, gdy jestem w szkole.
Znów ustawiłem kamery.
Poszedłem  do  szkoły.  Kiedy  skończyłem

lekcje, sprawdziłem nagrania.
To, co zobaczyłem, znowu mnie zaskoczyło.
Otóż okazało się, że zabawki nie miały już siły, aby się bawić. Wszystkie były
na swoim miejscu. Misie spały na łóżku,a książki były równiutko poukładane
na półkach.



Zacząłem się zastanawiać, czy to, co widziałem rano, było prawdą, czy moim
zwariowanym snem. Nie pozostało mi więc nic innego, jak zastawienie kamerek
jeszcze raz.
No i  znów wstałem,  zjadłem śniadanie  i  poszedłem  do  szkoły.  Po  lekcjach
popędziłem do  domu i  byłem bardzo  ciekawy,  co  się  nagrało.  Sprawdziłem
filmiki nagrane w czasie mojego snu i nieobecności podczas dnia. Znów bardzo,
ale  to  bardzo  się  zdziwiłem.  Zobaczyłem,  że  stało  się  zupełnie  odwrotnie.
W nocy spały, a w dzień szalały, bawiły się i nawet raz wyszły z mojego pokoju.

- Dawajcie, idziemy na spacer po domu, na pewno nie zauważy – powiedziały
zabawki.
I wtedy stało się coś dziwnego: budzę się i jestem zaskoczony, że to wszystko
mi się śniło.
Świat zabawek jest zwariowany i dziwny. Nikt nigdy nie będzie w stanie pojąć
ich własnego życia.
Gdy wstałem, to mój Teddy leżał w innym miejscu. Chyba przeprowadzę takie
śledztwo naprawdę.
-  Patrzcie!  On  to  wszystko  nagrał,  musimy  uważać  następnym  razem  –
powiedział Misio.



                                           ''Magiczne Zabawki''    

Maksymilian Ossowski

W pewnym domu, gdy wszyscy już spali , zabawki wstały i zaczęły się
bawić, między innymi Topek i jego przyjaciele, o których będzie ta baśń. 

Topek ze swoimi przyjaciółmi rozmawiał o tym, co będą robić. Lora, ich
najmądrzejsza koleżanka, zaproponowała,  by poczytali książki, lecz ten pomysł
nie  spodoba  się  Mike'owi,  który  jest  wielkim  miłośnikiem  niebezpiecznych
przygód.  Powiedział,  by  wspiąć  się  na  piętrowe  łóżko.  Mika,   która  była
rozsądna i  miła,  chciała wszystko połączyć,   by każdy był zadowolony, lecz
Topek  powiedział,  że  raczej  trudno  będzie  wspinać  się  na  łóżko  piętrowe

i czytać  książkę.
W końcu  zdecydowali
się  na  pływanie
w akwarium.  Topek
był  ubrany  tak  jak
zwykle,  miał  żółtą
koszulkę,  czarne
spodnie  i  czerwone
buty.  Zaczęli  się
chlapać  wodą,
ale zabawa  szybko  się
skończyła,  bo  Mike,
który ma bardzo długie

ręce zrobił wielką falę,  która wszystkich zalała.  Znaleźli  się pod wodą, gdyż
dla nich akwarium jest  ogromne.  Zaczęli  się  topić,  bo  nikt  z  nich  nie  umiał
pływać, a wcześniej siedzieli w pompowanych kołach. Na szczęście uratowała
ich zabawka krab Karek, który świetnie pływa. 

Topek i przyjaciele bardzo polubili Karka i dołączył do ich drużyny. Krab
był  miły  i  sympatyczny,  nosił  kąpielówki  w kolorze  niebieskim,  a  sam był
czerwony.  Po  tym,  co  się  zdarzyło,  wszyscy  zdecydowali,  by pouczyć  się
pływania.   Ich  instruktorem był  Karek.  Na początku  nie  szło  im za  dobrze,
ale szybko  opanowali  tę  sztukę  i  pływali  już  na  plecach  i  na  brzuchu.
Postanowili  zrobić  zawody.  Przygotowali  sobie  tory  i na  okrzyk  Karka
wystartowali.  Na  początku  wygrywał  Topek,  ale  wyprzedził  go  Mike,  który
wygrał te zawody. Wszyscy świetnie się bawili, ale nikt nie spodziewał się tego,
co  się  wydarzy...  Po  zabawie  Karek  wyszedł  z wody  jako  pierwszy.  Zaraz
po tym zdarzyło się coś strasznego. Przyjaciele zostali złapani w jakąś klatkę
przez Karka! Nikt z nich nawet nie pomyślał, że mogliby zostać zdradzeni przez
nowego kolegę. Karek zaśmiał się złowieszczo.
-Mwahahha mwahahaha.              
- Ale dlaczego to robiłeś? -spytał Topek.                                    



-Bo  miałem  was  już  dosyć.
Ciągle  tylko  się  śmialiście
i tyle.  Mnie  zauważyliście
dopiero, jak wam uratowałem
życie. 
 -  Przepraszamy,  że  cię  nie
zauważaliśmy!-
odpowiedzieli chórem.
-Na przeprosiny już za późno-
odpowiedział Karek.
Nagle  grupka  krabów
podniosła  klatkę,  w   której
byli  przyjaciele  i  zanieśli  ją

pod sam wielki wodospad. Mówiło się, że gdy już jesteś w wodzie z wodospadu,
to  spływasz  w  dół,  a  potem  przepływasz  rurami  do  jakiegoś  potwornego
miejsca.  Gdy kraby nie  patrzyły,  przyjaciele  rozbili  klatkę  i  zaczęli  uciekać.
Kraby biegły za nimi. Przyjaciele nie wiedzieli, dokąd biegną. Nagle wypadli
przez okno na dwór. Nikt z przyjaciół nie znał tego miejsca, ale wszyscy chcieli
wrócić do domu.                                                                                                            

Topek, Mike, Lora i Mika szli, próbując znaleźć jakieś wejście do domu,
ale nie było to proste. Mike próbował rozbawić resztę i zaczął skakać i klaskać
jednocześnie. W pewnym momencie wpadł do jakiejś jaskini. Wszyscy od razu
wskoczyli do jamy, w którą wpadł Mike. Długo zjeżdżali tunelem, a na końcu
zatrzymali  się  na  pajęczynie.  Gdy  wyplątali  się  z  sieci,  zobaczyli  starszego
mężczyznę, który powiedział, że może podarować im moce. Wszyscy zgodzili
się. Wyszli z tej jaskini już jako superbohaterowie. Szybko popędzili do domu,
bo zobaczyli  otwarte  okno.  W  środku  szybko  znaleźli  Karka  i  strażników.
Pokonali  strażników.  Nagle  krab  Karek  pośliznął  się  i zawisł  na  krawędzi
wodospadu. Topek skoczył i uratował go.
-Dlaczego mnie uratowałeś? - spytał Karek.
-Bo każdy może się zmienić- odpowiedział Topek.
-Dziękuję- powiedział Karek.
I rzeczywiście Karek się zmienił i znowu należał do ich ekipy. Odtąd wszyscy
żyli długo w zgodzie i przyjaźni.
                     



Nocna wyprawa                                      

    Lena Olesiejuk

Pewnego razu wracałam od koleżanki, był wieczór i byłam bardzo  zmęczona.
Usnęłam, nie wiem kiedy z moją  przytulanką hipopotamem o imieniu Hipo.
Hipo  był  niesamowity  i  inny.  W  nocy  hipopotam  sprawdził,  czy  już  śpię,
obudził liska Leosia i wybrali się w nocną wyprawę sprawdzić, co znajduje się
za oknem. Zainteresował ich jasny rogal za oknem. 
-Lisku, lisku, zobacz, jaki rogal! Zobacz, jak świeci, jak blisko nas jest. 
Hipo powiedział, że może byśmy się do niego jakoś dostali, ale jak? 
-Lisku, zobacz, jest lina. Może uda nam się wspiąć do niego.  Jednak okazało się
to niemożliwe, bo księżyc był bardzo daleko, a wydawał się blisko. Leoś mówi:
-Może policzmy gwiazdy? Ile ich jest? Jak myślisz, Hipciu? 

-To  policzmy.
1,2,3,4,10,100,1000.
Jest ich dużo, pewnie
milion, Hipciu.
–  No  dużo.  Zobacz,
jak  księżyc  się
uśmiechnął-  Hipcio
krzyczał  do  Leosia.
Hipcio  był  już
zmęczony.
-Lisku,  wracajmy
do domu, bo już świt.
Moja  pani  nie  może

zauważyć, że mnie nie ma. 

-Tak, wracajmy-  odparł lisek.- Zgadzam się z tobą, też zmęczony jestem. Jest
już prawie ranek. 
-Ale jutro też się wybierzemy, może uda nam się policzyć te gwiazdy. 
Zasnęli jak susły.


