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Zasady pisowni imion wielką literą

O T YM , CZYM P O M A G A N I E R ÓŻ N I S I Ę
O D W Y R Ę CZA N I A

N

***

a ostatnich zajęciach plastycznych pani zaproponowała, abyśmy wykonali prace na temat „Moje ulubione zwierzę”. I dodała, że najpiękniejsza
praca zostanie wysłana na konkurs, a pozostałe rysunki powiesimy na wystawie w szkolnej galerii tak, żeby każdy mógł je podziwiać.
Wszyscy z zapałem zabrali się do pracy. Tylko Renata nic nie robiła. Chodziła między ławkami i zaglądała dzieciom przez ramię. W końcu usiadła
obok Oli i zapytała z poczuciem wyższości:
– Pamiętasz, jak w zeszłym tygodniu pomogłam ci rozwiązać zadania
z matematyki?
– Tak, dzięki tobie świetnie odpowiedziałam przy tablicy.
– Pomyślałam, że teraz możesz mi się odwdzięczyć. Narysuj dla mnie rysunek. Ja nie potrafię tak ładnie rysować jak ty.
– Renatko, ja nie zdążę wykonać dwóch obrazków…
– Ja też poświęciłam ci mój czas… Widzę przecież, że rysujesz szybko
i pięknie. Nie odmawiaj przyjaciółce...
– Dobrze – powiedziała życzliwie Ola. – A co mam narysować?
– To samo co ty masz, tylko nie gorzej!
Ola odłożyła swoją pracę i zaczęła rysować obrazek dla Renaty. A kiedy
skończyła, Renata chwyciła rysunek i zawołała zachwycona:
– Widzisz, jak ładnie! Właśnie tak chciałam narysować swojego pupilka!
– Ale to mój chomik Przemądrzałek...
– Nie szkodzi, w sklepie zoologicznym pełno jest takich samych. Mam
zamiar kupić sobie podobne zwierzątko – odpowiedziała Renata, siadając
w ławce. Niestety, Oli nie starczyło czasu, by dokończyć swój rysunek. Pani
zaczęła zbierać prace.
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Dzieci wykonały przepiękne portrety zwierząt. Jaś namalował farbami
klacz Bazię, którą karmił kostkami cukru podczas wizyty u dziadka. Dominik
narysował świecowymi kredkami swojego psa – Dusię – podczas spaceru po
lesie. Żanetka narysowała tuszem kotka Kitka, który bawił się gumową piłeczką. A Milena wycięła z papieru żółwia Żartownisia, który zjadał ze smakiem liść sałaty. Celinka wykleiła złotymi cekinami kontury swojego kanarka
Cytrynka. Ja wykonałem portret szympansa Szeryfa z zoo, bo stwierdziłem,
że czuję sympatię do wesołych zwierząt.
Potem długo wybieraliśmy najciekawszą pracę. W końcu zdecydowaliśmy,
że na konkurs wyślemy rysunek przedstawiający chomika Przemądrzałka.
Uznaliśmy, że portret chomika jest zabawny i bardzo starannie wykonany.
Pani głośno odczytała imię i nazwisko autora najlepszej pracy:
– Renata Nowaczek. Gratuluję ci, Renatko. Bardzo się cieszę.
Renata uniosła ręce do góry jak mistrz świata i krzyknęła z radością:
– Hurrra! Wygrałam!!!
A ja spojrzałem na Olę i dostrzegłem łzy w kącikach jej oczu. Oli zrobiło
się bardzo przykro. Mnie też... Pomyślałem, że nie mogę zostawić tak tej
sprawy...
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