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I Szkolne podróże
Dział
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Pobudka
Ksawery kolegował się z Cyrylem, Jacentym
i Lotką. Razem bawili się, odrabiali lekcje
i rozrabiali. Pewnego razu Ksawery zaspał.
A tego dnia mieli klasową wyprawę do zoo.
Nie dotarłby tam, gdyby nie kumple. Zjawili się
pod jego oknem, łomotali, wołali, aby Ksawery
wstał. Lecieli potem jak torpedy i...
– Jak to lecieli? – spytacie.
Ano, tak. Bo Ksawery, Cyryl, Jacenty i Lotka
to... smoki!

II Nowinki z mojej szkoły

Ksawery, Cyryl i Jacenty grają w piłkę najlepiej
z całej klasy.
– Zagram z wami, dobra? – prosiła Lotka.
– W piłkę grają tylko chłopaki – odpowiadali.
Pewnego dnia na zajęciach sportowych
zabrakło zawodnika.
– I co teraz? – spytał Ksawery. – Nie ma nikogo,
kto by go zastąpił.
– A ja? – spytała Lotka.
– Ty?! – zdumiały się smoki.
Lotka podleciała na boisko i kopnęła piłkę.
– Gol! – zawołały smoki.
A Cyryl podrapał się po głowie i dodał:
– Chyba wiem, kto kopie najlepiej z całej
klasy. I wcale nie jest chłopakiem!
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Piłka

77

Poczytanka
III Złota polska jesień
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W lesie
Pewnego dnia pani Gryzelda zaproponowała:
– Jutro polecimy do lasu.
– Hura! – zawołały smoki.
Wystartowali z samego rana. I nawet Ksawery
nie zaspał.
W lesie zbierali jagody, a pani opowiadała im
o złotej jesieni.
– Polatajcie sobie teraz i poobserwujcie –
dodała.
– Tylko niech Cyryl nie zieje ogniem – wtrąciła
Lotka. – Bo oznaki jesieni nie będą złote, tylko
spalone!

IV Dbam o siebie i moją klasę

W sali panował okropny bałagan.
– Zbiorę papierki po smokokanapkach – zgłosił
się Cyryl.
– Pomogę ci! – zawołał Jacenty.
A Lotka poprosiła:
– Kopnij je do mnie!
Jacenty wziął zamach i kopnął papierową
kulkę. Ale zabawa! Teraz Lotka kopnęła ją
do Cyryla. Ojej! Trafiła prosto w stojącą
w progu panią Gryzeldę.
– Dbanie o salę nie jest takie łatwe! –
westchnęły smoki.
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Bałagan
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V Mój dom rodzinny
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W domu u Cyryla
Cyryl ma mamę, tatę, dwóch braci, siostrę,
wuja, dwie ciocie i pięciu kuzynów. To cały
tłum jak na jedną niewielką jaskinię.
– Nie mam własnego pokoju – smucił się
Cyryl. – A kuzyni biorą moje zabawki.
Pewnego dnia po lekcjach Cyryl, zamiast
do domu, poleciał nad jezioro. Usiadł w jamie
nad wodą i wyjął zabawki z plecaka.
– Jak wspaniale! – zawołał. – Będę bawił się
sam!
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V Mój dom rodzinny

Po chwili jednak westchnął:
– Jak tu cicho. Jak samotnie. I okropnie
nudno.
Spakował plecak i jak torpeda poleciał do domu.
– Witajcie! – zawołał do bliskich. – Nawet
nie wiecie, jak ja was kocham!
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VI W świecie lektur
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„Księga bajek”
Pani Gryzelda zadała smokom lekturę „Księgi
bajek”. Lotka wzięła bajki z biblioteki i zaraz
po lekcjach poleciała do domu, prosto
do swojego pokoju.
– Lotko, obiad! – zawołała mama.
A Lotka nic.
Tata zapukał do pokoju córki.
– Co się stało? – spytał.
Pochłonięta lekturą Lotka w ogóle nie zwróciła
na niego uwagi.
– Rozumiem – kiwnął głową tata. – Dobra bajka
warta jest więcej od dobrego obiadu!

