
Wojtek 

Wojtek uwielbiał spędzać czas z przyjaciółmi, często spotykał się z kolegami robiąc przy tym różne ciekawe rzeczy. Najbardziej                  

lubił wspólne wyjścia do kina albo aqua parku. Pewnego dnia Kuba, jeden z jego najlepszych kumpli oznajmił mu na przerwie w                     

szkole: 

– W sobotę moje urodziny, będą Karol i Michał i jeszcze kilka innych osób, wiesz, moi kuzyni i Paweł, ten co mieszka obok. Tata                        

obiecał mi, że postawi w ogrodzie kosz, będziemy mogli w końcu grać nie wychodząc z ogrodu, przyjdziesz? 

– No jasne!! Ale będzie jazda! – ucieszył się Wojtek. Koszykówka była tym, co poza spotkaniami z kolegami, chłopiec lubił                    

najbardziej. 

Dzień w szkole był długi, po nim trening i Wojtek wrócił do domu zbyt zmęczony, żeby pamiętać o poinformowaniu rodziców o                     

zaproszeniu, jakie otrzymał od Kuby. Dni mijały, Wojtek cieszył sięna nadchodzące urodziny kolegi, jednak rodzice nie wiedzieli o                   

nich. W końcu nadszedł piątek, dzień przed imprezą. Wieczorem Wojtek przypomniał sobie o tym, że rodzice nie wiedzą nic o                    

urodzinach Kuby. 

– Mamo, zapomniałem ci powiedzieć, Kuba zaprosił mnie tydzień temu na urodziny, zawieziesz mnie do niego jutro o 13:00? 

– Wojtuś, nic nie mówiłeś… – mama wyglądała na mocno zdziwioną – poza tym obiecałeś mi wcześniej, że pomożesz mi                    

uporządkować ogród, po zimie jest w nim straszny bałagan. Obiecałeś to kiedy prosiłeś mnie o to, żebym ci kupiła nową grę... 

Pod Wojtkiem ugięły się nogi… Zupełnie zapomniał, że rzeczywiście obiecał to mamie, chyba miesiąc wcześniej. 

– Ale… - zupełnie nie wiedział jak wybrnąć z sytuacji, tak bardzo chciał iść na te urodziny – ale ja… zawsze każesz mi coś robić,                         

wszyscy inni mogą chodzić na do kolegów, tylko ja zawsze muszę coś robić! - wykrzyknął zdesperowany. 

– Wojtuś, nie podoba mi się to w jaki sposób się do mnie odnosisz, proszę uspokój się - zdziwiła się mama. 

– Nie, chciałem iść na imprezę i nie mogę, jesteś beznadziejna, nie będę sprzątał żadnego ogrodu, mam tego dość! – Wojtka                     

całkiem poniosły emocje. Wybiegł z salonu trzaskając drzwiami i pobiegł do swojego pokoju. 

 

Basia 

Basia od zawsze chciała być bardzo lubiana wśród koleżanek. Dobrze się uczyła i potrafił pięknie rysować, mama zapisała ją                   

nawet na specjalne zajęcia plastyczne w domu kultury, dziewczynka bardzo je lubiła. W sumie była szczęśliwa, przeszkadzało jej                  

tylko najbardziej, że była dość nieśmiała. Bała się trochę, że jak powie albo zrobi coś głupiego, to koleżanki będą się z niej                      

śmiać i przestaną ją lubić. Pewnego dnia na lekcji plastyki nauczyciel poprosił,żeby dzieci przygotowały w domu rysunek swojego                   

ulubionego zwierzęcia i przyniosły go na następną lekcję. Z prac uczniów miała powstaćmała wystawa w holu szkoły. “Wystawa,                   

jak dla prawdziwych artystów”, pomyślała Basia. Bardzo się ucieszyła, że jej rysunek będzie wisiał w holu, jak obrazy malarzy w                    

galerii, w której była ostatnio z tatą. Tydzieńminął szybko, lecz Basia nie mogła się zdecydować jakie zwierzęnarysować. W końcu                     

wpadła na pomysł “Narysuję lwa!”. Było to w drodze do szkoły, na dzieńprzed plastyką. W szkole podeszła do niej Monika, jedna                      

z dziewczynek, którą wszyscy lubili i z którą zawsze chciała zakolegować się Basia. Monika powiedziała: 

– Cześć Basiu, co u ciebie słychać? 

Basia była zdziwiona, wiele razy próbowała porozmawiać z Moniką, lecz ta często traktowała ją niezbyt przyjemnie. 

 

   

 



– Wszystko dobrze, wiem już co narysuję na wystawę. Będzie to lew. Na szczęście mam dzisiaj wolne popołudnie i będę miała                     

dużo czasu, bo bardzo trudno rysuje się lwa. 

– No właśnie, bo wiesz - zaczęła Monika - ja chciałabym narysować zebrę ale nie bardzo potrafię, a też chciałabym żeby moja                      

praca wisiała na wystawie. Narysujesz mi? 

Basia zdziwiła się: 

– Ale to nie będzie przecież twoja praca… 

– Przecież nikt nie musi o tym wiedzieć, narysujesz mi, a ja się podpiszę. 

– Wiesz, sama nie zaczęłam jeszcze swojego rysunku, raczej nie będę miała czasu – powiedziała niepewnie Basia. Zupełnie nie                   

podobał jej się ten pomysł. Nie chciała, żeby pod jej rysunkiem podpisywał się ktoś inny, poza tym naprawdę bała się, że nie                      

zdąży. 

– No narysuj mi, Boże, co z ciebie za koleżanka, co nie chce pomóc… Wiesz, w sobotę spotykamy się u mnie z dziewczynami,                       

będziemy się bawić i mama upiecze ciasto. – Basia słyszała kiedyś jak koleżanki opowiadały o tych spotkaniach. Zawsze bardzo                   

chciała być na nich z nimi, jednak nigdy nikt jej tego nie zaproponował. Dziewczynka miała mieszane uczucia. – Jak narysujesz mi                     

tę zebrę, to będziesz mogła do nas dołączyć – powiedziała Monika. 

Basia zastanowiła się. 

– No dobrze, spróbuję – powiedziała, cieszyła się, że będzie mogła pójśćdo Moniki, ale czuła sięźle,że będzie musiał rysować                      

dla niej zebrę. 

Oba rysunki wyszły Basi jak zawsze bardzo ładnie, chociaż przez rysowanie zebry, lew Basi nie był tak ładny jak mógłby być,                     

gdyby miała więcej czasu. W sobotę, Basia przyszła do Moniki, jednak nie czuła się na tym spotkaniu zbyt dobrze. Dziewczynki                    

rozmawiały głównie między sobą, a nią jakby mało kto się przejmował. W poniedziałek Monika podeszła do Basi w szkole: 

– Basiu, mam dla ciebie niespodziankę! - powiedziała Monika, uśmiechając się. 

– Tak? To super! – ucieszyła się Basia. 

– No wiesz, zapraszam Cię na spotkanie u Natalii za tydzień. 

– Ekstra, będę na pewno… 

– Tylko wiesz, to wypracowanie z polskiego – zaczęła Monika - zupełnie nie mam pomysłu, może napiszesz mi, wiesz tak jak ten 

rysunek z zebrą? 

Basi zrobiło się bardzo przykro. Ale co miała zrobić, bardzo chciała żeby koleżanki ją lubiły: 

– No dobrze – powiedziała tylko.  

 

  

 

   

 


