
OKRUCHY

…Dzisiaj chcę odrobić zadanie domowe. Już widzę, że to nie będzie łatwe.                                                
Mam dwa problemy do opisania. Treść zadania brzmi :                                                                                      
-  Co jest w tobie wyjątkowego i dobrego?                                                                                                      
Parę minut temu wzięłam książkę i właśnie czytam wiersz ,, Jestem, jaka jestem’’. Jego treść w pewien 
sposób zgadza się z moimi odczuciami. Pozwólcie, że go zacytuję :
     ,, Jestem, jaka jestem,

I nikt tego nie zmieni.
Zarazem drapieżna i słodka,
Jak biały tygrys i czarna kotka.
Anioł i diabełek w jednej osobie.
Nie jestem królewną,
Ani dziewczyną zbyt siebie pewną… ‘’      

…..............................................................................................................................                                  

…  Co jest we mnie dobrego? 
Może nie jestem wyjątkowa, pewnie mam liczne wady, ale w życiu zwracam uwagę na:

 1. Pomoc –  Jestem wrażliwa na potrzeby innych, zawsze staram się pomóc.

 2. Uprzejmość – nigdy jeszcze nie zdarzyło mi się wejść do szkoły bez słowa: DZIEŃ DOBRY. 

3. Staram się być jak najlepszą koleżanką, więc jeśli kogoś obraziłam, to bardzo przepraszam. STARAM 
SIĘ.

 4. Zaufanie – próbuję dochować tajemnic. Chcę, żeby moim przyjaciołom było jak najlepiej.

5. Nie lubię się kłócić. Życie jest zbyt krótkie.

 6. Systematyczność – myślę, że wywiązuję się z obowiązków, ale ocenę zostawiam innym… 

…..............................................................................................................................

… Co jest we mnie wyjątkowego? 
Chyba nie jestem wyjątkowa, ale podobno każdy z nas ma to coś. 

ODRÓŻNIA MNIE:
1. Muzyka – na pewno ta dziedzina, bo potrafię grać na instrumencie i sprawia mi to satysfakcję, 
podobno nawet jestem dobra (według jury).
2. Lubię pisać. Czy dobrze i ciekawie – nie wiem? …

…..............................................................................................................................

… Witam, witam! 
  Jest niedziela, 27 września.
Zgłaszam się po przerwie. Jak obiecałam, dziś opowiem o moich zainteresowaniach.
  Żeby nie tracić czasu… zaczynam…

Każdy człowiek ma inne zainteresowania, bo tak zwykle jest i już…
ILU LUDZI, TYLE ZAINTERESOWAŃ!

 Oczywiście może się zdarzyć, że parę innych osób interesuje się tym, co ty, czy ja.



Nie zdarza się to jednak często.
 Chcieliście podobno poznać moje zainteresowania. Więc się z Wami podzielę.

MOJE ZAINTERESOWANIA 
W wolnym czasie bardzo lubię pisać, wymyślać wierszyki, tworzyć. Czy ciekawie – oceńcie sami. 
Kocham czytać książki. Trzecią pasją jest MUZYKA. 

UWIELBIAM JĄ!!!
Pewnie wszyscy wiedzą, że gram na skrzypcach.
Lubię to robić, ale trudno mi się do tego zabrać. Gdy już wyciągnę instrument, idzie mi znacznie 
szybciej…

Dulcynea


