„Przygoda niesfornej siostry”
Autorka: Jessica Szulik
Był miły, słoneczny dzień. Dzień, w którym Anetka i Żanetka nie poszły do szkoły, bo właśnie rozpoczęły
się wakacje. Od tego zaczyna się nasza historia...
Dziewczynki bawiły się w swoim pokoju. Beztroską zabawę przerwał głos mamy:
- Anetko, Żanetko, pora na kolację! - powiedziała i podeszła do dziewczynek.
- Chodźcie, bo ostygnie. No dalej!
Siostry wyszły z pokoju i usiadły przy stole. Anetka jak zawsze uśmiechnięta,
a Żanetka - jak zwykle miała coś przeciwko i była niezadowolona. Po kolacji dziewczynki bardzo się
pokłóciły. Anetka chciała się pogodzić, ale jej siostra nie miała takiego zamiaru.
- Czemu nie chcesz się pogodzić?
- Bo nie. Jesteś głupia!
- Nie obrażaj mnie! - nie wytrzymała Anetka.
- Nie rozkazuj mi! - krzyknęła Żanetka i uderzyła siostrę.
- Ała! To boli!
- O co ci chodzi? - Żanetka udawała niewiniątko…
- O to, że mnie uderzyłaś!
- Wcale nie!
- Nie kłam, bo pójdę do mamy! - powiedziała Anetka i ruszyła w stronę drzwi.
Po chwili mama i Anetka weszły do pokoju, w którym siedziała naburmuszona Żanetka.
- Żanetko, uderzyłaś siostrę. Przeproś ją koniecznie.
- Wcale jej nie uderzyłam… - powiedziała dziewczynka.
- Żanetko, nie kłam - wtrąciła się Aneta.
- Nie kłamię! - wykrzyknęła Żaneta.
- Dosyć tego. Dostaniesz karę - mama była nieugięta.
Kiedy Żanetka siedziała za karę w pokoju, zaczęło się dziać coś dziwnego.
Mysia dziurka w ścianie zaczęła się powiększać. Urosła do tego stopnia, że dziewczynka mogła do niej
wejść. I właśnie tak zrobiła. Chociaż na początku nic nie widziała, to już po chwili jej oczom ukazała się
piękna kraina. Zaczarowana kraina, gdzie mieszkały tylko dzieci, co Żanetka wyczytała na tablicy
umieszczonej nad bramą do tej krainy. Dziewczynka bardzo się z tego ucieszyła, bo pomyślała, że jak nie
ma dorosłych, to nikt nie da jej żadnej kary i że nie będzie musiała przepraszać siostry. Postanowiła
trochę się rozejrzeć, kogoś poznać i się zaprzyjaźnić. Zobaczyła grupkę dzieci i podeszła do nich, chcąc
się przywitać.
- Cześć, jestem Żanetka, a ty? - zagadnęła najbliższego chłopaka.
- A co cię to obchodzi? - odburknął.
- Hej, spokojnie… - powiedziała dziewczynka zdziwiona zachowaniem chłopca
- Nic ci nie zrobiłam. Dlaczego się tak zachowujesz?
- Tak czyli jak? Robię i mówię co mi się podoba! Masz z tym jakiś problem? - zapytał nieznajomy.
- Nie. Ja tylko chciałam się zaprzyjaźnić - powiedziała przestraszona Żanetka.
- Ale ja nie chcę się z tobą przyjaźnić. Nie lubię cię! - wrzasnął chłopak i pobiegł przed siebie zostawiając
zdziwioną dziewczynkę samą.
Żanetka pomyślała, że może spotka jeszcze kogoś milszego, więc ruszyła dalej.
Po chwili zobaczyła grupkę dziewczyn bawiących się w berka. Postanowiła,
że spróbuje się z nimi zaprzyjaźnić.
Podeszła i powiedziała:
- Cześć, jestem Żanetka. A wy jak się nazywacie?
- Cześć, jestem Ania.
- A ja Hania - powiedziała druga dziewczynka.
- Ja nazywam się Frania - powiedziała kolejna.
- Chciałabym się z wami zaprzyjaźnić.
- Dobrze, więc chodźmy się pobawić - powiedziała Hania i pobiegły na plac zabaw. Żanetka była bardzo
szczęśliwa, że znalazła koleżanki i pobiegła za nimi. Niestety, już po chwili zaczęły się problemy… Bawiły
się na karuzeli, kiedy Ania powiedziała:
- To może pójdziemy na lody? Tam na rogu jest automat.
- Super! Świetny pomysł! - wykrzyknęły chórem dziewczynki.

Gdy doszły do automatu, Żanetka ustawiła się pierwsza w kolejce i już wybierała smak lodów, gdy Frania
spytała:
- A właściwie to dlaczego ty masz być pierwsza?!
Zdziwiona Żaneta powiedziała:
- Przecież sama to zaproponowałaś…
- Nieprawda, nic takiego nie mówiłam! - stwierdziła Frania i razem z koleżankami zaczęła wypychać
Żanetkę z kolejki. Jedna ją kopnęła, druga uderzyła w rękę,
a trzecia powiedziała:
- Wynoś się na koniec kolejki!
Zaskoczona dziewczynka spytała:
- Dlaczego mnie bijecie i jesteście takie niemiłe? Nic wam nie zrobiłam!
- Robimy, co chcemy. Jak ci się nie podoba to sobie idź.
Żanetka uciekła ze łzami w oczach. Biegła długo, byle być jak najdalej od niegrzecznych koleżanek. Gdy
się uspokoiła, rozejrzała się wokół i zobaczyła dróżkę. Na jej końcu stał dom. Pomyślała, że może tam
ktoś jej pomoże zrozumieć, o co tu chodzi? Podeszła do budynku, otworzyła drzwi i weszła do środka.
Znalazła się w długim korytarzu, gdzie było mnóstwo drzwi, a na każdych było napisane imię. Podeszła
do pierwszych i zobaczyła tabliczkę "Łukasz", na kolejnych było napisane "Zuzia". Pomyślała wtedy,
żeby poszukać drzwi ze swoim imieniem.
W końcu znalazła. Na złotej tabliczce widniało: "Żanetka". Postanowiła wejść do środka. Otworzyła
drzwi i zobaczyła starego, brzydkiego trolla, który siedział na łóżku. Troll powiedział:
- Siadaj Żanetko.
Przestraszona dziewczynka powiedziała:
- Nie chcę. Boję się. Czy mogę wyjść?
- Usiądź, proszę - nalegał stwór.
Bała się trolla, ale usiadła i czekała, co będzie dalej. Była również trochę ciekawa tego, co jej powie. Troll
odezwał się po krótkiej chwili:
- Witaj w naszej krainie, gdzie można wszystko, a niczego nie trzeba. Żyjemy tu sobie beztrosko i wesoło.
- Wcale nie jest wesoło! Dzieci są niemiłe, kłótliwe, kłamią i biją innych! - oburzyła się Żanetka.
- Zachowują się tak, jak chcą. Przecież ty też tak robisz.
- To nieprawda.
- Więc za co dostałaś karę od mamy? - spytał troll.
- Skąd o tym wiesz? - spytała zdziwiona dziewczynka.
- Ja wiem wszystko. Poza tym trafiają tu tylko niegrzeczne dzieci - zaśmiał się stwór. - Jeśli nie
zrozumiesz swoich błędów i nie przeprosisz siostry zostaniesz tu NA ZAWSZE - dodał strasznym
głosem i wyszedł. Zszokowana dziewczynka zaczęła płakać i prosić :
- Nie, proszę nie! Chcę wrócić do domu! Proszę! - Ale nikt jej nie słuchał.
Płakała tak długo, aż zasnęła. Po jakimś czasie obudziła się i stwierdziła, że jest
w swoim pokoju.
- Anetko! Anetko! - krzyczała.
Anetka weszła do pokoju. Siostra rzuciła się jej na szyję.
- Przepraszam! Już nie będę kłamać, ani cię bić!
- Nie ma problemu, już ci wybaczyłam - powiedziała Anetka.
Odtąd siostry żyły w przyjaźni i nigdy się nie kłóciły. A morał z tej bajki jest taki, że nie powinny kłamać i
kłócić się dzieciaki!
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W odległym lesie żyła sobie wiewiórka Stefan i jego przyjaciółka, jaskółka Bożenka. Pewnego dnia, a było
to 14 kwietnia, Stefan przypomniał sobie, że Bożenka ma urodziny w tym dniu i postanowił wybrać się do
sklepu, w którym pracowali myszoskoczek Mariusz i szczur Błażej. Byli to przyjaciele Stefana i Bożenki.
- Cześć Mariusz - powiedział Stefan.
- Cześć, przyszedłeś coś kupić?
- Tak, poproszę mleko orzechowe.
- Już się robi - powiedział Mariusz i podał mleko orzechowe wiewiórce.
Stefan podziękował i zapytał myszoskoczka i szczura, czy pamiętają, jaki dzisiaj jest dzień. Nie wiedzieli,
więc Stefan przypomniał im, że Bożenka ma dzisiaj urodziny. Wobec tego postanowili zorganizować dla
niej imprezę niespodziankę.
- To musi być super impreza - powiedział Stefan - ja przygotuję wystrój, a wy zajmijcie się
poczęstunkiem.
Stefan poszedł do mieszkania jaskółki, czyli do drugiej dziupli od góry na najwyższym drzewie. Rozwiesił
balony i serpentyny, nakrył pięknie stół i powiesił nad oknem napis "WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO
BOŻENKO". Po godzinie dołączyli do niego Mariusz i Błażej, którzy przynieśli całą torbę różnych
przysmaków. Stefan popatrzył na zegarek i powiedział:
- Mamy jeszcze godzinę, zanim Bożenka wróci z pracy - i zabrał się do rozpakowywania paczek ze
słodyczami i chipsami. Nie chciało mu się wynosić śmieci do kosza, więc postanowił wyrzucić je przez
okno, co bardzo zaskoczyło Błażeja i Mariusza:
- Co ty robisz? Tak nie wolno! - wykrzyknął Błażej.
- Śmieci trzeba wyrzucać do kosza - powiedział Mariusz.
- A najlepiej jeszcze je posegregować, bo wtedy można je przetworzyć i chronić środowisko - dodał
Błażej.
- Ale ja teraz nie mam na to czasu! Zaraz przyjdzie Bożenka! - odparł Stefan
i resztę opakowań również wyrzucił przez okno.
Za parę chwil przyleciała jaskółka. Była bardzo zaskoczona przyjęciem przygotowanym dla niej przez
przyjaciół. Wszyscy bardzo dobrze się bawili, gdy w pewnym momencie Bożenka powiedziała:
- Gdy leciałam do domu, to na dole widziałam mnóstwo śmieci. Ciekawe skąd tam się wzięły?
Stefan bardzo się zawstydził, ale nic nie powiedział. Przyjaciele również się nie odezwali, gdyż nie chcieli
psuć Bożence urodzin, ale postanowili, że następnego dnia posprzątają.
Po zakończeniu imprezy wszyscy wracali do domu. Nagle Stefan się pośliznął i złamał nogę:
- Ojej jak to boli! - krzyczał - kto tu porozrzucał te rzeczy?!
- Popatrz, to te śmieci, które wyrzuciłeś przez okno - stwierdził Mariusz.
Koledzy zanieśli wiewiórkę do domu i obiecali, że będą się nim opiekować, dopóki nie wyzdrowieje.
Pomagała także Bożenka, której Stefan przyznał się, że to on rozrzucił te śmieci pod jej domem. Jaskółka
obiecała, że gdy wyzdrowieje, pojadą razem kupić pojemniki na śmieci, najlepiej takie do sortowania
odpadów. Czekając na ten moment Stefan uczył się, co do jakiego pojemnika wrzucać.
Wziął blok i kredki, podzielił kartkę na sześć części, na każdej namalował kolorowy kwadrat oznaczający
kolor pojemnika na odpady. Pod kolorowymi kwadratami w punktach wypisywał co można tam wrzucić.
Żółty kolor oznaczał pojemnik na metal i plastik, więc Stefan napisał:
1. Kartoniki po sokach
2. Kapsle i puszki po napojach
3. Plastikowe pudełka
4. Foliowe torebki
5. Stare garnki
6. Pogięte druty i inny drobny złom
Brązowy pojemnik przeznaczony jest na odpady zielone czyli:
1. Trawa
2. Liście
3. Patyki

Pojemnik niebieski to odpady papierowe:
1. Stare książki i zeszyty
2. Czasopisma i gazety
3. Tektura
Najprościej było Stefanowi, gdy opisywał co wrzucić do pojemników, białego i zielonego, bo biały to
szkło przeźroczyste czyli bezbarwne butelki i słoiki, a zielony kontener służy do zbierania odpadów ze
szkła kolorowego.
Ostatni kolor: szary oznaczał, że do tego pojemnika należy wrzucać wszystkie inne odpady.
Na przykład:
1. Butelki po oleju
2. Opakowania po lekach, farbach lub kleju
3. Tapety
4. Zbite lustra i talerze
Stefan dowiedział się również, że stare leki, zużyte baterie i zepsuty sprzęt elektroniczny trzeba
oddawać w specjalnych punktach do tego przeznaczonych.
Po dwóch miesiącach noga się zrosła i Stefan kupił sobie nowe kolorowe pojemniki na śmieci,
segregował odpady i już nigdy nie wyrzucał niczego na ziemię. Nadal było mu nieco wstyd, za to
śmiecenie podczas organizacji urodzinowej niespodzianki, więc tym bardziej starał się bardzo dbać
o środowisko i nawet zwracał uwagę innym zwierzętom, gdy nie segregowały odpadów.
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