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Agnieszka Krajewska, 5 b, SP50

Moją ,,supermocą’’ jest optymizm i odwaga. Lubię ,,widzieć świat w kolorowych
barwach ‘’. Łatwiej wtedy poradzić sobie w życiu albo też pomóc komuś w potrzebie.
Wydaje mi się, że optymiści są szczęśliwsi. Niestety często ludziom brakuje
optymizmu.

Jeżeli zaczynamy wątpić w to, że może być pięknie, to musimy zmobilizować
swoje myśli, aby znów były pozytywne. Należy znaleźć sobie ulubione zajęcie,
posłuchać muzyki, postarać się zrealizować chociaż mały projekt. Łatwiej żyje się
ludziom z poczuciem humoru i z optymistycznym podejściem do życia.

Odwaga. Jest nam ona potrzebna na co dzień w różnych sytuacjach. Człowiek –
żołnierz, lekarz, uczeń, nauczyciel. Każdy z nas musi mieć w sobie ogromne pokłady
odwagi, aby sprostać swoim zadaniom.

Hanna Zając, kl.4a, SP50
Nazywam się Hania i jestem dziesięciolatką. Mam wiele pasji, którym poświęcam

wolny czas. Bardzo lubię rysować, śpiewać, tańczyć i czytać książki. Rysuję
codziennie, czasem nawet kilka godzin. Zwłaszcza teraz, gdy nie powinno się
wychodzić za często z domu. Uwielbiam to robić, ponieważ rysowanie mnie odpręża i
relaksuje.



Uwielbiam także muzykę w każdej postaci – lubię jej słuchać, śpiewać i tańczyć.
Często gdy tańczę, zwłaszcza przy muzyce w stylu hip-hop, czuję się tak, jak bym
była na scenie, jak bym latała. Kiedy już jestem w łóżku, uspokajam się czytając
wciągającą książkę. W ostatnich dniach czytam książkę „Rasmus, Pontus i pies
Szjabus”. Słucham także namiętnie audiobooków. Szczególnie przypadła mi do gustu
książka „Przeminęło z wiatrem”. Większość moich pasji zgłębiam sama. Poza
plastyką, którą rozwijam na zajęciach plastycznych w Pałacu Młodzieży.

Dzięki temu, że ostatnio więcej czasu spędzam w domu odkryłam w sobie moc,
która objawia się wtedy, gdy jestem smutna i samotna. Tą mocą są moje pasje. One
zawsze są ze mną, niezależnie gdzie jestem i co się dzieje wokół mnie.

Hania Kreft, 4c, SP50

Moją supermocą jest dobroć. Lubię pomagać ludziom i zwierzętom, choć pewnie
nie zawsze mi wychodzi. W mojej szkole należę do wolontariatu. Uczestniczę w
szkolnych akcjach charytatywnych. Czuję szczęście pomagając ludziom. Mam dwa
koty, którymi chyba dobrze się opiekuję. Może dotąd zrobiłam niewiele, ale kiedyś
dokonam wielkich rzeczy.

Martyna Pluta, 5b, SP50
Moja radość jest zaraźliwa!

Mój optymizm jest jak człowiek, który stojąc wysoko w górach, krzyczy, a głos
rozsiewa się na wszystkie strony. Tym głosem jest radość, którą - jeśli się postaram -
usłyszą wszyscy. Czy wystarczy się roześmiać, by wywołać szczęście, a może trzeba
powiedzieć coś zabawnego i miłego? Czy gorzkie łzy można zamienić w łzy radości?
Wszystko jest możliwe i wystarczy wiara oraz ciężka praca by tak było! Gdy pada
deszcz, ja się cieszę, bo gdyby nie padał, nie byłoby tak kolorowo i mimo że mój
monolog jest nudny, to ja w to wierzę i uśmiecham się, bo uśmiech pomaga w
trudnych sytuacjach. Tak mało może dać tak wiele dlatego, że mam optymizm.

Amelia Górska 5 B, SP50

Każdy ma swoją supermoc - moimi są wytrzymałość i determinacja. Supermoce
to nasze mocne strony, które każdy posiada i pomagają mu one w życiu codziennym.
Można się nimi posługiwać pomagając innym, ale również używając ich do własnych



celów. Supermocą może być też osobowość lub na przykład jazda na wrotkach czy
nartach. Supermoce nam pomagają w różnych celach, życiu codziennym, nauce,
sportach, może nawet gotowaniu. To fajna sprawa posiadać taką moc, z której można
korzystać w różnych sytuacjach. Moje supermoce, czyli wytrzymałość i determinacja,
to są dwie przydatne moce, które pomagają mi, np. w konsekwentnym dążeniu do
celu. Przydają się one również w szkole, na przykład gdy szykuję się na sprawdzian.
Lubię moje supermoce, ponieważ często mogę z nich korzystać i często mi się
przydają, dzięki nim zawsze osiągam moje cele.

Czy supermoce mogą mieć swoje ciemne strony? Owszem mogą, np. moja
supermoc (determinacja) ma taką ciemną stronę, że czasami, gdy bardzo chcę
osiągnąć dany cel, nie odpuszczam szybko i na skutek tego zapominam o zrobieniu
innych rzeczy, takich jak zrobienie pracy domowej czy poczytanie książki. Przybiera
ona też formę obsesji i wywołuje niepokój oraz złość. Uważam, że mimo wszystkich
pozytywnych słów wobec supermocy, można powiedzieć na nie coś złego, np.
dlaczego niektóre są niefajne, przeszkadzają i psują, choć większość z nich jest
pozytywna, miła, to są też okropne, takie jak bycie wrednym, niemiłym, złym czy
agresywnym. Może to psuć innym humor, poniżać i sprawiać przykrość. Z mocami
nie da się urodzić, je się z czasem nabywa. Ja jestem zadowolona z posiadania takich
mocy, moje moce składają się ze sobą, tworzą jedność i obie nawzajem sobie
pomagają, dzięki czemu mogę nabywać nowe umiejętności.

Każdy ma swoją wyjątkową supermoc, ale żeby była ona dobra, pomagała nam
w czymś i nie doprowadzała do złego postępowania, powinniśmy dobrze z nich
korzystać. Nawet ze złych mocy można zrobić użytek, np. z bycia wrednym można
skorzystać tak, że jak ktoś źle zachowuję się dla słabszych i można go tym obronić.
Naszymi mocami można zmieniać świat na lepszy, ale trzeba umieć z nich korzystać.
Każdy ma inną moc, ale każda przyczynia się do rozwoju świata. Gdy dobrze się z
nich korzysta, można rozwijać inne ważne cechy i umiejętności, dlatego z każdych
supermocy powinniśmy się cieszyć i je doskonalić.



Julia Pedersen 5 b, SP50

Mam trochę wyjątkową obsesję na punkcje różnych wierzeń oraz bogów - głównie
jak są oni/one opisane w książkach. Zaczynam czytać stary testament Biblii, choć nie
jestem wierząca, ale i tak uważam, że spoglądanie na świat z innej perspektywy jest
fajne. Interesuję się różnymi mitologiami, np. grecką, nordycką i japońską. A moją
chyba najdziwniejszą małą obsesją jest wyobrażanie siebie w alternatywnych
rzeczywistościach albo serialach. Wieczorem, kiedy nie mam co robić, zastanawiam
się jak by to było, gdybym była Pierwszą Prezydentką tej Planety. Wtedy na pewno
wymyśliłabym miksturę, która po wszczepieniu mogłaby mnie zamienić w dwustu
pięćdziesięciometrowego tytana z anime Attack on Titan. Byłabym miła dla zwykłych
ludzi, ale dzięki mojej mocy byłabym teoretycznie nieśmiertelna. Oto mój obrazek

Tytana Ymir Fritz .



Wiktoria Balińska 5 b,SP50

Lubię w sobie to, że umiem rozmawiać z ludźmi. Nie potrafię tego wytłumaczyć,
ale strasznie lubię gadać, co chyba każdy, kto wokół mnie jest, widzi i słyszy. Po
prostu rozmawianie mnie ekscytuje, zawsze znajdę jakiś temat, na przykład - co
jadłam tydzień temu na śniadanie. A najlepsze jest to, że umiem to powiedzieć w
ciekawy sposób, tak bajkowo. Takie rozmawianie z kimś może zawsze pomóc. Mam
taką jedną osobę, z którą mogę rozmawiać cały czas, jest nią moja ciocia. Zawsze
znajdziemy taki interesujący temat, chociażby właśnie o bajkowym śniadaniu.
Jak rozmawiam z tatą, to mnie zatrzymuje kilka razy, żeby sobie poukładać to, co mu
powiedziałam. Tak, moją mocą jest GADANIE.

Jak na dziewczynę bardzo dobrze gram też w piłkę, bardzo lubię to robić. Jest
odstresowująco. Czuję się fajnie, kiedy gram.

Emilia Borkowska, kl. 5 SASP

Mam na imię Emilka Borkowska i mam gekona. Moja super moc to pomoc. Jeśli ktoś
potrzebuje pomocy to chętnie pomogę.

Kiedyś w naszym ogródku znalazłam jerzyka. Był bardzo piękny, ale okazało się, że
jest pokaleczony. Zauważyłam to od razu. Potem zawieźliśmy go do weterynarza i
okazało się, że spadł i wtedy się pokaleczył.

Jak odpoczął, wypuściliśmy go. Byłam bardzo szczęśliwa, że go uratowałam.

Wiktor Fuksa, kl. 5 SASP

Moja supermoc to INFORMATYKA, ponieważ chciałbym zostać
informatykiem w przyszłości. Jak będę starszy, to kupię sobie bardzo dobry komputer.
Bardzo też lubię grać na komputerze, bo można się fajnie rozerwać. Jestem dobry z
informatyki, w szkole mam same 6, więc chyba droga się przede mną otwiera.

Moja przygoda z tym była taka, że zawsze lubiłem komputery. Najbardziej
grać w gry wideo, pisać i programować. W szkole bardzo słuchałem pani od
INFORMATYKI i wykonywałem wszystkie polecenia pani. Zaczęło się od tego, że
kiedy miałem 5-6 lat to TATA pokazał mi konsolę do gier wideo. Zacząłem się powoli
tym interesować, także TATA często ze mną grał. W wieku 7 lat bardzo się wkręciłem
i nadal lubię to robić, żeby np. się rozerwać po szkole albo po zajęciach dodatkowych.



Potem jak w drugiej klasie mieliśmy w szkole zajęcia informatyki, to jeszcze bardziej
się wkręciłem nie tylko w granie na komputerze, ale w samo programowanie. Kiedy
poszedłem do 4 klasy podstawówki, pani od INFORMATYKI zadawała nam coraz
trudniejsze zadania, ale ja sobie z nimi bez problemu radziłem.

Teraz to się ciągle utrzymuje. A od 4 klasy bardziej lubię też pisać na
komputerze jak np. teraz. Ciągle będzie mnie to fascynowało i wtedy, gdy będę
dorosły jako INFORMATYK.

Mikołaj Gugała, kl. 5 SASP

Nazywam się Mikołaj mam 10 lat mieszkam w Gdyni i moją supermocą jest piłka
nożna.
Gram w klubie piłkarskim Arka Gdynia i Flota Śródmieście.
Moim marzeniem jest grać w seniorskiej drużynie Arki.
Na piłkę nożną przeznaczam bardzo dużą część mojego czasu wolnego, gram
wszędzie gdzie mogę - w domu, ogrodzie i oczywiście na boisku.
Dwa lata temu Arka zorganizowała półkolonie, na które pojechałem. Były bardzo
dobre obiady, fajni trenerzy i mnóstwo grania. Nie graliśmy wyłącznie w piłkę, była
też siatkonoga i siatkówka. Już pod sam koniec gdy grałem z kolegami w gry
planszowe, podszedł do mnie pan i powiedział, żebym z poszedł z nim porozmawiać.
Miałem przyjść na testowy trening do drużyny SI, który odbywał się dzień przed
moimi urodzinami. Bardzo się ucieszyłem i jednocześnie byłem mocno zaskoczony,
bo myślałem, że gram dużo gorzej niż normalnie.
Dwa dni po zakończeniu półkolonii poszedłem pograć z dziadkiem na boisko. Był tam
pewien 12 latek, więc spytałem, czy chce ze mną pograć. Zgodził się i
zaproponowałem, żebyśmy strzelali rzuty wolne. Niestety gdy oddał pierwszy strzał,
który był bardzo silny, piłka trafiła mnie w kostkę, bardzo mnie bolało, ale
postanowiłem grać dalej. Jednak gdy oddał strzał numer dwa, trafiając mnie w to
samo miejsce, dziadek musiał mnie zanieść do domu.
Szybko wróciła mama i pojechała ze mną do szpitala. Po rentgenie lekarz powiedział,
że mam pękniętą kostkę, co znaczyło, że nie pojawię się na testach. Byłem okropnie
smutny.
Na moje nieszczęście był to początek pasma dwóch kolejnych kontuzji tego samego
miejsca.
Do Arki wróciłem dopiero 3 miesiące temu, lecz muszę zaczynać od nowa w zwykłej
szkółce.



Aleks Kowalewski, kl. 5 SASP

Moja super moc to rowerowanie. Moją mocą jest rowerowanie, ponieważ uwielbiam
jeździć na rowerze. Uwielbiam jeździć na rowerze, ponieważ sprawia mi to ogromną
radość.

Czasami nudzi mi się, wtedy lubię wziąć rower z garażu i sobie pojeździć po ogródku
na rowerze.
Zazwyczaj jak nie jeżdżę po osiedlu lub po ogródku, to jadę do lasu na trasy
rowerowe.
Moim ulubionym bike park (trasą rowerową) jest Borodziej. Nazwa tej trasy pochodzi
od ulicy Borodziej, przy której został zbudowany.
Kiedyś mój brat uczył mnie skakać nowe skoki. Uczył mnie skakać dropa (rodzaj
skoku).
Drop wydawał mi się niemożliwy, ponieważ jest prawie mojej wielkości. Próbowałem
wiele razy skoczyć ten skok, ale zawsze zatrzymywałem się przed nim, aż w końcu
przełamałem się i skoczyłem. W locie serce biło mi tak szybko jak nigdy, a gdy
wylądowałem poczułem wielką ulgę, że się nie wywróciłem i dumę gdy spojrzałem na
ten skok.
I od teraz zawsze kacze ten skok bez problemu.

Alexandra Kuc, kl. 5 SASP

Nazywam się Ola.Mam dziesięć lat i mieszkam w Gdańsku.Mam też chomika
dżungarskiego - Śnieżkę. MOJA SUPERMOC TO MUZYKA a szczególnie
klasyczna.

Gdy ktoś usłyszy mój utwór,od razu się zakocha. Klasyczną muzykę grywam
na moim czarnym fortepianie. Uwielbiam moją supermoc.Uczę się grać od wielu lat.
Często ludzie przychodzą słuchać mojej muzyki i siedzą godzinami.

Moja supermoc pojawiła się, gdy miałam 4 lata. Już w tym wieku wiedziałam,
że moją pasją będzie muzyka. Na każdym szkolnym przedstawieniu
śpiewałam,tańczyłam i grałam podkład muzyczny. Pewnego dnia moja mama
zobaczyła jak gram na siostry pianinie. Tego samego dnia zdawałam do szkoły
muzyczne i zdałam.

Moja supermoc jest najlepsza na świecie. Mam nadzieję, że też usłyszycie
moją muzykę.



Maja Małek, kl. 5 SASP

Moja supermoc to szybkie znajdowanie przyjaźni. Mam bardzo wielu przyjaciół z
różnych części Polski. Kocham spotykać się z osobami, którym mogę ufać i się
dobrze razem z nimi bawić.

Moją supermoc poznałam po tym, jak po raz pierwszy zmieniłam szkołę.
Od razu miałam nowych znajomych. To była dla mnie duża zmiana, ponieważ
zmieniłam województwo zamieszkania. Najgorsze było to, że zmieniłam szkołę w
ciągu roku szkolnego, ponieważ moja mama chciała jak najszybciej się wyprowadzić
z tego miasta. Dlatego jak poszłam do nowej szkoły, chodziłam tydzień, a później
pojechałam na tydzień do Włoch. Uwielbiam jeździć na obozy, na spotkania
towarzyskie. Mam dużo przyjaciółek i przyjaciół, z różnych części Polski.

Uwielbiam moją supermoc. Mam nadzieję, drogi Czytelniku, że zainspirowałam
Cię i napiszesz o swojej SuperMocy. 😀😀

Michalina Mila, kl. 5 SASP

Cześć, tu Misia. Mam psa, który nazywa się Rudolf i jest bez jednej tylnej łapy.
Rudolf ma 10 lat a ja 11 lat.
Moją pasją jest jazda konna. Kocham konie, psy i alpaki, bo jedną mam.
Mój kolor włosów jest rudy i bardzo lubię pudrowy róż.
Pewnego dnia było tak że mój pies był chory i się źle czuł. Martwiłam się o niego, nie
chciał jeść ani pić, więc postanowiłam wziąć jego ulubioną zabawkę i pobawić się z
nim.
Bawiłam się jego pluszakiem, a on nagle zaczął się ze mną szarpać, więc zaczęłam się
z nim szarpać. Rudolf był zadowolony, ale moja mama powiedziała, że musi go
zabrać do weterynarza.
Było mi smutno, jak moja mama go zabrała. Czułam się bardzo źle, nie lubię
zostawać sama w domu. Po 2 godzinach moja mama wróciła do domu z Rudolfem i
powiedziała mi, że Rudolf jest zdrowy, ale coś złego zjadł.
Byłam bardzo zadowolona, że Rudolfowi się nic nie stało. Dlatego moją supermocą
jest pomaganie psom, bo lubię to robić i kocham psy.



Samanta Obajtek, kl. 5 SASP

Jestem Samanta, mam 10 lat i kocham śpiewać oraz tańczyć, ale moją supermocą
jest aktorstwo. I bardzo dobrze się czuję z tym, jak inni przychodzą, żeby Cię oglądać.
To jest cudowne.

Od zawsze marzę i nie przestanę, żeby zostać aktorką. Już nawet zrobiłam sobie
listę życia- co będę robiła do 19. roku życia. Chodzę na lekcje teatralne od 2 klasy i
też chcę się zapisać na lekcje śpiewu. Nigdy nie można przestać marzyć, zawsze
trzeba wierzyć w siebie.

Jak nie będę wierzyć w siebie, nic nie osiągnę.Trzeba być sobą w każdej możliwej
chwili.

Aleksandra Piontecka, kl. 5

Jestem Ola i mam 10 lat. Chodzę do szkoły SASP w Sopocie. Kocham psy,
dlatego mam ich dwa:  Lunę i Kuki. Lubię zajmować się zwierzętami.

Po szkole wychodzę z psami na długi spacer. Na spacerze dużo się bawimy i
uczymy. Pomaganie zwierzętom to moja pasja.

Kiedy byłam na wakacjach u babci, wracając ze spaceru z Luną, usłyszałyśmy
dziwne dźwięki ze ścieków. Myślałam, że to szczury, a nagle z jednej rury wyleciał
ptaszek. Był bardzo piękny, miał szary brzuszek, pomarańczowy dziób i
czarno-brązowe skrzydełka. Moja koleżanka poszła po wodę i nalała ją do zakrętki od
słoika.

Otworzyłyśmy ścieki. Były bardzo ciężkie, ale dałyśmy radę. Nie mogłyśmy
wyjąć ptaszka, więc moja koleżanka wzięła dwie szmatki kuchenne i zakryła dwie
rury, żeby tam nie wszedł.

Weszłam do środka i położyłam zakrętkę z wodą. Zamknęłam ścieki i ptaszek
napił się wody. Ponownie otworzyłam ścieki, zabrałam zakrętkę z wodą i przez
szmatkę wzięłam ptaszka na ręce. Z moich rąk poleciał w powietrze.

Zabrałam wszystko i zamknęłam ścieki.
Następnego dnia sąsiadka mojej babci przyniosła mi pięknego skrzata,

którego sama zrobiła na drutach. Wszystko obserwowała. Skrzat jest ze mną do dziś.
Codziennie wieczorem ze mną śpi i mnie pilnuje.



Lena Romulewicz, kl. 5 SASP

Cześć! Nazywam się Lena. Mam 10 lat i chodzę do 5 klasy. Mam
niebieskie oczy i blond włosy. Lubię rysować, malować i majsterkować. A teraz
opowiem ci o mojej super mocy. Moją supermocą jest sztuka.

Bardzo lubię szkicować i uważam, że całkiem ładnie mi to wychodzi.
Moim prezentem na święta 2020 została sztaluga, farby akrylowe, pędzle i inne
rzeczy do malowania. Gdy malowałam drugi obraz (‘’The starry night’’)
powiedziałam żartobliwie, że mój obraz jest lepszy od oryginału Van Gogha a
dokładnie pół obrazu. Moi rodzice, zawsze gdy pokazuję ten obraz przy kimś,
wypominają mi tę sytuację. Raz gdy byłam na feriach w Tanzanii na Zanzibarze
podczas zwiedzania Stown Town zobaczyłam torbę z wizerunkiem pani z takim
specjalnym turbanem (podejrzewam, że to była muzułmanka) po powrocie do
Polski bardzo zachciało mi się malować. Zasiadłam więc do sztalugi znalazłam
zdjęcie i namalowałam tę panią. Oprócz sztuki kocham również podróżować



byłam w: Grecji, Hiszpanii, Francji, Niemczech, Chorwacji i w wielu w innych
miejscach w Polsce i na świecie.

Podsumowując, każdy z nas ma jakąś supermoc (czyli mocną stronę). Dla
niektórych supermocą będzie opiekowanie się zwierzętami a dla innych sport.
Każdy jest inny!

Nikola Szyca, kl. 5 SASP

Mam na imię Nikola. Mam dziesięć lat. Mieszkam w Gdańsku. Na moją
rodzinę składają się rodzice i brat. Pomaganie ludziom sprawia mi przyjemność.

Pewnego słonecznego dnia bawiłam się z moją koleżanką (Natalią), jej siostrą
(Nadią) i moim bratem (Oliwierem) w berka. Wypadło na mnie, abym była berkiem.
Zamknęłam oczy, policzyłam do pięciu i zaczęłam gonić przyjaciół. Pierwszego
wypatrzyłam mojego brata. Po cichu skradałam się do jego kryjówki. Jak byłam już
blisko, dojrzał mnie. Zaczął uciekać, a ja go gonić. Biegaliśmy tak przez trzy minuty,
aż się potknął. Podbiegłam do brata i zobaczyłam cieknącą krew. Rana była ogromna.
Działałam natychmiast. Przypomniało mi się, że w torbie mam chusteczki. Pobiegłam
po nie, aby opatrzyć ranę. Wzięłam parę chusteczek i otarłam jego ranę. Z kilku
innych chusteczek zrobiłam opatrunek. Zapytałam brata, czy wszystko jest w
porządku. Odpowiedział, że nadal go boli, ale jest lepiej. Na tę pozytywną odpowiedź
się bardzo ucieszyłam. Otarłam jeszcze raz ogromną ranę, z której nadal leciała krew.
Później nie poleciała już ani jedna kropla. Resztę dnia spędziliśmy, świetnie się
bawiąc.

Ten czyn pokazał mi, że moją supermocą jest: pomaganie.

Aleksander Buzuk, kl. 6A SASP

Jestem Aleks, mam 12 lat. Mieszkam w Gdyni. Mam brązowe oczy, jestem wysoki,
mam ciemne włosy.

Na rowerze zacząłem jeździć kiedy miałem 3 lata. Na Wielkanoc 2020 roku dostałem
nowy rower. Moja mama znalazła mi zajęcia MTB ( kolarstwa górskiego). Na
pierwsze zajęcia poszedłem w czerwcu. Bardzo mi się spodobało. Moją supermocą
jest to że w niecały rok zrobiłem taki postęp na rowerze, od tego, że nie umiałem
nawet skoczyć do tego, że zjeżdżam ze stromych gór, skacząc.
Najpierw chodziłem raz w tygodniu, potem 2 razy, teraz chodzę 3 razy w tygodniu. W
wakacje miałem przerwę od treningów. We wrześniu wróciłem na te zajęcia. Po
miesiącu trenerka napisała do mojej mamy, że bardzo szybko się rozwijam i czy chcę
dołączyć do grupy z 16 latkami. Na początku było trudno. Zacząłem wprowadzać



zmiany w moim rowerze: zmieniłem gripy, zamontowałem pedały SPD… Kupiłem
sobie strój na rower letni. Potem przyszła zima, spadł śnieg. W styczniu miałem
urodziny i dostałem strój na rower zimowym i nową klamrę.

Trzeciego stycznia trenerka zrobiła trzygodzinny trening pojechaliśmy na Osowę,
lasem. Gdzie było bardzo dużo śniegu. I to jest moja supermoc. KOLARSTWO!

Gaja Gal, kl. 6A SASP

Cześć jestem Gaya i mam 12 lat. Mieszkam w Sopocie. Interesuję się sztuką oraz
kryształami. Jestem brunetką o brązowych oczach i średniej sylwetce.
Uważam, że moją supermocą jest opiekuńczość, ponieważ, zawsze kiedy mamy gości

to zajmuję się ich dziećmi. Lubię też zajmować się pieskami i kotkami. Co roku
robimy z całą rodziną porządki i u mnie w pokoju zawsze znajdą się zabawki i
ubrania, którymi się już nie bawimy Wtedy wszystkie rzeczy zabieramy do fundacji
MOPS albo do sklepu charytatywnego, gdzie potrzebujący dostają te rzeczy za darmo.

Hanna Karwik, kl. 6A SASP

Cześć, mam na imię Hania, w marcu będę miała dwanaście lat. Jestem blondynką z
kręconymi włosami i niebieskimi oczami. Moją supermocą jest pieczenie. Każdy, kto
spróbuje moich wypieków, to pyta, czy może jeszcze kawałek.

Zazwyczaj, kiedy pytam mamy, czy mogę coś upiec, wtedy magicznie pojawia się
mój brat. Od razu wiem, o co mnie zapyta. Pyta: ,,czy będą mógł zjeść jedną trzecią
całego ciasta?’’. Mój brat bardzo lubi ciasta, ciasteczka i inne słodkie rzeczy. Pewnego
razu jak przyszłam do mojego mieszkania ze słodkościami i położyłam je na stole,
wszyscy się zeszli i moja mama spytała:

- Haniu, a co to jest?
- Zrobiłam zabajone i jabłka z kruszonką - odpowiedziałam jej.

Wtedy wszyscy się rzucili. Tata wziął zabajone i zaczął jeść. Jak całe zabajone i trzy
czwarte jabłek z kruszonką znikło, wtedy mój brat się spytał, dlaczego tak tego było
mało. A ja mu odpowiedziałam: “Może dlatego, że nas jest pięć?” Później wszyscy się
rozeszli w swoje strony, a ja poszłam pozmywać brudna naczynia.

Bardzo lubię moją moc, bo kiedy w końcu będę mieszkać sama, wtedy będę
umiała upiec coś pysznego.



Marianna Komar-Komarowska, kl. 6A SASP

Mam na imię Marianka, mam 11 lat. Posiadam krótkie blond włosy i niebieskie oczy.
Jestem dosyć niska. Mój ulubiony przedmiot to plastyka, bo bardzo lubię rysować i
malować. W domu mam dużo książek na temat malarstwa. Interesuje się tym od
zawsze.
To że lubię rysować, pomaga mi w różnych sytuacjach, na przykład, gdy na lekcji
musimy coś narysować albo zrobić jakąś prezentację. Zawsze staram się, żeby
wszystko wyglądało estetycznie. O wiele łatwiej mi coś rozrysować niż opowiedzieć.
Kiedyś kiedy miałam remont w domu sama narysowałam, jak chciałabym, żeby
wyglądał mój pokój. Jak już kupiliśmy meble do mojego pokoju, zajęłam się
ozdabianiem go, sama namalowałam obraz i obrazki i przykleiłam na ścianę. Teraz
mój pokój wygląda dokładnie tak jak chciałam.
Moją wymarzoną pracą jest architekt albo malarz. Ciągle staram się rozwijać moją
pasję.

Laura Kulik, kl. 6A SASP

Cześć, jestem Laura i mam 12 lat. Jestem dość niska, mam blond włosy i
zielono-szare oczy. Często ćwiczę z moim psem różne pies sporty albo komendy.
Czasami mojemu psu coś nie wychodzi, ale ćwiczę dalej i się nie poddaje.

Parę miesięcy temu zaczęłam ćwiczyć z lilą Agility, czyli skoki przez przeszkody,
ale po jakimś czasie byłam zmuszona przerwać ćwiczenia ze względów zdrowotnych
mojego psa. W następnym miesiącu, gdy Lilce się poprawiło, zaczęłam znowu
trenować z psem. Niestety już nie chciała skakać tak wysoko jak wcześniej i musiałam
zaczynać od początku. Nie poddawałam się i ćwiczyłam codziennie po piętnaście
minut i wreszcie się udało - Lila skacze tak jak wcześniej, a może nawet lepiej. Moja
supermoc to wytrwałość / cierpliwość. Moją supermoc ćwiczę, grając w gry na
cierpliwość (zarówno planszowe jak i na telefon albo komputer). Moja super moc
przydaje się w odrabianiu trudnych prac domowych albo pomaganiu siostrze w
robieniu swoich.

Moja supermoc nie jest jeszcze opanowana do perfekcji, np.: jestem bardziej
cierpliwa przy zwierzętach niż przy siostrze.



Bruno Laskowski, kl. 6A SASP

Nazywam się Bruno i mam 12 lat, moje zainteresowania to granie i jazda na
hulajnodze.
Moja moc to pocieszanie osób, które są pokłócone lub zmartwione - na przykład
kolegów, koleżanek i mojej rodziny.

Ostatnio miałem okazję wypróbować moją moc. Niedawno z rodzicami
postanowiliśmy kupić psa. Moja Mama zadzwoniła do jednej z hodowli i ustaliła już
prawie wszystkie szczegóły. To był mały pies i zależało nam, żeby nie był strachliwy.

Moja ciocia behawiorystka powiedziała, że lękliwość bada się, stawiając dużą torbę
czy karton na środku pokoju i sprawdza reakcję psa. Mama poprosiłą hodowcę o taki
film, a hodowca obiecał go przesłać.

Minęło kilka dni, a film nie dotarł. Mama zadzwoniła, i okazało się, że pies został
sprzedany. Mama bardzo się przejęła, i w tym momencie wróciłem z podwórka.
Zobaczyłem, że mama ma straszny wyraz twarzy. Najpierw nie chciała mi
powiedzieć, co się stało, ale widziałem, że jest bliska płaczu. Udało mi się nakłonić
mamę, żeby powiedziała mi, co się stało. Przytuliłem ją i użyłem swojej supermocy i
po chwili mama czuła się lepiej. Mam nadzieję, że niedługo uda nam się kupić psa.

Kiedy tylko widzę, że ktoś jest zmartwiony, na przykład tata wraca przygnębiony i
zmęczony z pracy, staram się uruchomić supermoc. Gdy z chłopakami jesteśmy na
podwórku i wybucha jakiś konflikt, uruchamiam swoją siłę staram się obrócić sprawę
w żart.  Tak używam mojej supermocy.

Natalia Monkiewicz, kl. 6A SASP

Cześć! Tutaj ja, dwunastoletnia Natalia z szóstej a. Wyróżniam się wysokim
wzrostem. Mam długie proste brązowe włosy i piwne oczy. Dzisiaj opowiem wam,
jak uratowałam życie psa, zyskując przy tym przyjaciółkę na życie. Chciałabym wam
pokazać, że każdy ma supermoc.

Wszystko zaczęło się wiosennego poranka. Właśnie wracaliśmy do szkoły po
Świętach Wielkanocnych, wszyscy wypoczęci. Zmierzałam w kierunku szkoły:
wielkiej szarej i ponurej. Nagle poczułam, że książki szkolne wypadają mi z rąk.



Oczywiście! Cała moja radość wyparowała. Zostałam potrącona przez Jane. Jane,
piękna kruczowłosa dziewczyna z idealnymi rzęsami, ubrana w najmodniejszy top,
przyjechała w tym roku z Ameryki, choć jest Polką. Już podbiła wszystkie serca
chłopaków oraz zdążyła rozpuścić kilkadziesiąt wstrętnych plotek. Blond służące,
czyli Basia i Kasia, dreptały za nią posłusznie.

- Schodź nam z drogi, Nata.
Jak ja nie lubiłam tego przezwiska.

Kiedy usiedliśmy w klasie, pani od matematyki rozdała nam sprawdziany.
Dostałam dziewięćdziesiąt pięć procent. Moją uwagę przykuł ryk frustracji Jane.

Po lekcji, niespodziewanie Jane podeszła do mnie i powiedziała:
- Natalka, proszę pomóż mi. Chcesz do mnie przyjść po lekcjach?

Zaciekawiona zgodziłam się.
O piętnastej stałam pod nowoczesnym domem Jane.
- Rodzice obiecali mi rasowego yorka - powiedziała królowa, kiedy

siedziałyśmy na łóżku z jedwabnym baldachimem w jej pokoju wielkości
czterech moich.

- Yhm - powiedziałam.
- Ale muszę dostać maksa z matmy.
- Yhm.
- Pomóż mi, proszę.

Zaśmiałam się pogardliwie.
- Wielka Jane prosi mnie o pomoc!

Przyniosła wór i rzuciła go na łóżko.
- Twoja zapłata.

Oczywiście zgodziłabym się jej pomóc bez najnowszych sukienek, spodni i koszulek,
ale skoro już zaproponowała…

- Pomogę ci.
Przez tydzień przychodziłam do Jane i jej pomagałam. Toporna to była praca,

toporna. Wreszcie nadszedł czas klasówki. Ręce Jane drżały nienaturalnie.
Po czterech dniach nadeszły wyniki. Jane uroczystym głosem zaprosiła mnie na

piątą na obiad z jej bogatymi rodzicami. Gdy zasiedliśmy przy dużym stole, służba
(tak, służba) podała nam luksusowy obiad. Nie wiedziałam, jak się zachować i
starałam się naśladować Jane. Po kolacji jej mama w pięknej długiej sukni rzekła:

- Natalko, dziękujemy ci za pomaganie Jane. Mamy wiadomość dla was: Jane
otrzyma psa ze schroniska “Ciapkowo”

- Co?!!! - Jane nie była zadowolona.
- A ty Natalko, dostaniesz rasowego yorka, którego matką była wielka Lilia.

I tak, wbrew woli, dostałam szczekliwego yorka. Jane miała kundelka ze
schroniska i wkrótce się do niego przekonała. Zaprzyjaźniłyśmy się. Jane stała się
milsza, choć bez przesady. Nasza przyjaźń trwa aż do dzisiaj.



Gabriela Niemunis, kl. 6A SASP

Mam na imię Gabriela, mam 12 lat, chodzę do 6 klasy. Jestem zwykłą, przeciętną
dziewczyną. Mam 164 cm wzrostu, jestem średniej budowy ciała. W tej chwili moje
włosy są koloru jasno blond, ponieważ są farbowane. Naturalny ich kolor to ciemny
blond (jak moja mama mówi są koloru złotego). Buzię mam trochę okrągłą, cerę
jasną, a oczy szaro-niebieskie.
Jak każdy mam swoje wady i zalety. O wadach nie będę tutaj pisać. Natomiast jedną z
moich zalet jest talent do rysowania.
Od kiedy pamiętam w swoim pokoju miałam zawsze dużo kredek, farb, flamastrów i
różnych kartek. Gdy mam zły humor albo mi się nudzi, to wtedy włączam tablet
graficzny to wtedy zaczyna działać moja wyobraźnia. Zapominam o całym świecie i
potrafię rysować całymi nocami bez przerwy. Moje prace poprawiają humor nie tylko
mi ale też innym. Kiedyś Julek w szkole był w złym nastroju, więc zaczęłam go
rysować, zauważył to i natychmiast zaczął się do mnie uśmiechać. Na przerwie
pokazałam mu ten rysunek i zaczął się śmiać, a ja razem z nim.
Mam nadzieję, że moje super moce jeszcze kogoś rozweselą i będę mogła w ten
sposób pomagać innym.

Anna Obarowska, kl. 6A SASP
Jestem Ania, mam dwanaście lat. Mam brązowe, krótkie proste włosy, brązowe oczy i
noszę niebieskie okulary.
Moją supermocą jest robienie rzeczy manualnych np. domki z kartonów dla figurek z
modeliny. Zawsze gdy jest lato cały dzień siedzę w jednym miejscu i coś robię z tego,
co akurat mam pod ręką. Raz gdy zrobiłam miasto z kartonów i deski było tak ciężkie,
że nie mogłam tego podnieść, więc zostawiłam to na tarasie przed domem. Niestety w
nocy wiał wiatr i prawie wszystkie domki i inne rzeczy się przewróciły, na szczęście
dało się to naprawić i nic się nie zniszczyło. Tylko to co się przewróciło, musiałam
mocniej przykleić. Minus mojej supermocy jest taki, że gdy robię tyle konstrukcji,
mój domek na drzewie, gdzie zawsze zanoszę wszystko, co zrobię, jest już prawie
pełny i zaczyna tam brakować miejsca. Dzięki mojej supermocy nigdy nie nudzę się w
wakacje.

Mateusz Sosnowski, kl. 6A SASP

Hej, jestem Mateusz, mam 12 lat. Moje supermoce to gotowanie i śpiewanie.



Poznałem moją supermoc gotowanie, gdy miałem 7-8 lat, gdy razem z moim tatą
robiliśmy babeczki. Bardzo mi się to podobało, lecz nie gotowałem niczego innego,
bo trochę o tym zapomniałem.
Gdy miałem 11 lat i zaczął się koronawirus, zacząłem oglądać różne amerykańskie
przepisy. Wypróbowałem jeden i bardzo mnie to pochłonęło. Od tamtego czasu robię
bardzo dużo dań i deserów, umiem robić: pizzę, babeczki, ciasto czekoladowe,
bułeczki cynamonowe, makaroniki, makaron serowy, ciasteczka i wiele innych.
Sprawia mi to naprawdę ogromną radość i myślę, że dobrze mi to wychodzi.
Jeśli chodzi o śpiewanie, to poznałem tę supermoc, gdy miałem 6 lat, bardzo dużo
śpiewałem wtedy angielskich piosenek (przynajmniej próbowałem) i stąd też moja
duża znajomość językowa. Śpiewam prawie codziennie, a ostatnio nauczyłem się też
śpiewać piosenki w jeszcze innych językach, np. po chorwacku, hiszpańsku,
irlandzku, islandzku i jeszcze po paru innych. To też sprawia mi  wielką radość.

Michał Szulc, kl. 6A SASP

Mam na imię Michał. Na pewno mam supermoce takie jak supersłuch,
spostrzegawczość, gibkość, czyli jestem bardzo rozciągnięty.
Jestem dosyć niski mam 150cm wzrostu i 12 lat.
Mam niebieskie oczy, czarne ubrania i adidasy na nogach. Dzięki spostrzegawczości
mogę zobaczyć coś, co jest bardzo daleko i jest małe. Słuch pozwala mi usłyszeć
ciche głosy oraz co słychać w oddali, dzięki temu mogę szybko zareagować i odsunąć
się od miejsca zagrożenia. Z kolei gibkość pozwala mi szybciej uciekać przed
wkurzonym tłumem osób, które próbują mnie złapać. Dzięki właśnie gibkości umiem
przecisnąć się w takie miejsca, w które inni nie umieją się przecisnąć i zawsze im
uciekam.Przydają mi się też te supermoce w innych sytuacjach - szczególnie wtedy
gdy muszę się wysilić “mózgowo”, np. kiedy wszedłem do escape roomu, musiałem
się wysilić, żeby z niego wyjść. Usłyszałem jakiś sejf, do którego musiał być kod
dostępu. Zauważyłem małą otwartą szafkę, w której był kod. otworzyłem i tam był
klucz do wąskiego przejścia. Przeciągnąłem się i wyszedłem. Wszystko mi pomogło,
dlatego supermoce są dla mnie ważne.

Helena Zieńkowicz, kl. 6A SASP

Mam na imię Helena i mam 11 lat. Jestem blondynką o niebieskich oczach. Zawsze
patrzę na świat z dobrej strony. Jak się dzieje coś złego zawsze, próbuję znaleźć w
tym coś pozytywnego. Rzadko się poddaję. Walczę do końca. Lubię pomagać innym.



Kiedy dzieje się coś złego, na przykład jak ktoś się przewróci i jest mu smutno,
próbuję poprawić mu humor i pomóc.

Pewnego razu pomogłam koleżance z mojej klasy, która dostała złą ocenę z
kartkówki. Bała się, że nie można jej poprawić. Poszłam z nią do pani. Przed
drzwiami powiedziałam jej, że pani na pewno się zgodzi i będzie dobrze. Razem
spytałyśmy się, czy można ją poprawić. Pani na początku się nie zgodziła, ale jak
powiedziałyśmy czy ten jeden raz nam odpuści powiedziała, że tak ale to pierwsza i
ostatnia szansa. Koleżanka odetchnęła z ulgą. Powiedziała mi słowa bardzo dziękuję
za to, że jej pomogłam. Widać było, że się ucieszyła jak pani się zgodziła na poprawę.

Raz na podwórku szkolnym moja koleżanka się przewróciła. Podbiegłam do niej i
spytałam, czy wszystko dobrze. Powiedziała:

-Tak tylko jestem cała brudna od błota.

Zaproponowałam, żebyśmy poszły do łazienki spróbować umyć ubrania. Poszłyśmy
do łazienki i umyłyśmy ubrania i wysuszyłyśmy je. Przebrała się w strój na wf,
ponieważ ubrania były jeszcze brudne. Potem przez cały dzień była szczęśliwa.

Julia Chmyłko, kl. 6B SASP

Jestem Julka! Mam jedenaście lat. Mam jasno brązowe włosy a moim ulubionym
kolorem jest żółty bardzo lubię rysować i malować. Moimi przyjaciółkami są Nadia i
Hania.

Jest dziewiętnasty lutego i właśnie spotkałam się z Nadią i Hanią.
-Hej dziewczyny mam genialny pomysł! - mówię.
- Heej! Jaki?! - pytają obie równocześnie.
- Możemy namalować parę obrazów i potem je sprzedać a pieniądze przeznaczymy na
schronisko! - mówię podekscytowana.
- Genialny pomysł! - odpowiada mi Hania.
- Ja nie wiem skąd ty bierzesz takie cudowne pomysły ale tak, zróbmy to!! - mówi
Nadia.
- Chodźmy do mojego domu - proponuje Hanka. Razem z Nadią się zgadzamy i
biegniemy malować obrazy.
Kiedy już je zrobiłyśmy to poszłyśmy do sklepu cioci Nadi w centrum.
-Cześć Ciociu!!- powiedziała Nadia.
-Cześć Naduś! Czego potrzebujecie?- zapytała ciocia.
-Dzień dobry, pani Magdo- ( to ciocia Nadii ) - mogłybyśmy panią prosić o jedną
przysługę?- zapytałam.



- Jasne o co chodzi?
- Mogłybyśmy prosić, żeby pani wystawiła nasze obrazy do kupienia? - zapytała
Hanka.
- To na zbiórkę charytatywną!!- odpowiedziała Nadia.
- Nie ma problemu!- odpowiedziała Ciocia.
Kiedy już sprzedałyśmy wszystkie obrazy, pojechałyśmy ( razem z ciocią Nadii )
zawieźć pieniądze do schroniska. Moją supermocą jest pomaganie innym.

Hanna Dąbrowska, kl. 6B SASP
Jak zwykle nie mogłam zasnąć. Dużo myślałam. Dzisiaj zajmowała moją uwagę
konkretna myśl: jaka jest moja największa zaleta? Rzadko mi się tak zdarza myśleć
nad czymś dłużej, ponieważ najczęściej skacze z tematu na temat. Co prawda
powinnam już dawno spać, ale nie miałam na to ochoty. W ciągu dnia nigdy nie mam
czasu na takie rozmyślanie. W sumie trochę to smutne, ale zbaczam z tematu.

To nie tak, że nie miałam pomysłu na moje zalety. Wręcz przeciwnie, miałam ich
dużo. Tylko, że jak o takiej zalecie za dużo myślałam to od razu powracała do mnie
myśl czy w taki sposób myślenia o sobie nie jestem w sobie zadufana. Spróbowałam
więc znaleźć moją dobrą cechę innym sposobem. Spróbowałam ją uzasadnić. Na
początku było trudno, lecz im dłużej myślałam tym łatwiej mi szło. Jestem kreatywna,
bo wpadam czasem na ciekawe pomysły. Jestem również empatyczna, tak myślę,
ponieważ często udaje mi się pocieszyć kogoś. Uważam jednak, że moją największą
zaletą jest chęć do pomagania. Co prawda, nie zawsze mi się udaje pomóc, ale
przynajmniej próbuje. Na przykład jak kogoś nie było w szkole to często mu wysyłam
notatki. Albo jak moja przyjaciółka ma gorszy dzień to robię co w mojej żeby ją choć
trochę rozweselić.

Taka zaleta jest potrzebna. W przyszłości, dzięki niej mogę zrobić coś bardzo
dobrego. Może nawet uratuje komuś życie? Myślę… że to może być nawet moją
supermocą!

Zuzanna Dębicka, kl. 6B SASP

Cześć, jestem Zuzia i mam 12 lat. Mieszkam w Gdańsku i mam 4 zwierzaki. Psa
Hektora, rybkę Edzia, chomika Mickiego i królika Peanuta. Jestem dosyć wysoka,
mam długie brązowe włosy ale nie są one wcale tak nudne, bo dwa pasemka z przodu
mam fioletowe. Posiadam zwykłe brązowe oczy, myślę, że nie trzeba opisywać ust i
nosa, bo są one standardowymi ustami i nosem.



Zazwyczaj ubieram jakieś jeansy, a górę taką jak bluza i koszulka noszę w kolorach
cielistych. Jak jest zimno, to noszę czarne glany, a jak jest ciepło to białe trampki. O
moich zwierzętach opowiadam wam, ponieważ to wokół nich kręci się moja
supermoc. Mianowicie polega ona na tym, że pomagam zwierzętom i nie umiem obok
nich przejść obojętnie.
Na przykład mój królik i chomik są ze sklepu zoologicznego czyli z Pseudo Hodowli.

Mickiego kupiłam w październiku 2017 roku. Peanuta za to uratowałam we wrześniu
2019 roku. Dlaczego uratowałam? Ponieważ jak niektóre osoby wiedzą, są tam
okropne warunki. Zupełnie nieprzystosowane do potrzeb zwierzaków. Peanut tak
samo jak Micki został za wcześnie zabrany od matki. Micki był po 3 dniach, lecz nie
pamiętam dokładnie jak Peanut, ale wiem, że był to o wiele za krótki czas. Micki jest
kochanym chomikiem, zachowuje się normalnie i żyje już u mnie 3 lata co jest
naprawdę długim czasem, biorąc pod uwagę, że jest to chomik dżungarski. Przeszłość
Peanuta odbija się niestety na jego zachowaniu, mianowicie ma traumę. Jaką? Boi się
ludzi, głosu i jakiegokolwiek dotyku w jego stronę. Tak naprawdę jest
przyzwyczajony tylko do mnie, mojej siostry, mamy i taty. Jak ktoś obcy bierze go na
ręce trzęsie się i tylko jak ma okazje to ucieka. Jest to przykre, ale powoli udaje nam
się go oswajać. Nie jest to tak jak z psem, że wystarczą smakołyki i przytulasy, ale jest
to o wiele trudniejszy i dłuższy proces, biorąc pod uwagę, że jest to króliczek
miniaturka i pochodzi z pseudohodowli.

Adam Janicki, kl. 6B SASP

Odkąd pamiętam, zawsze uwielbiałem liczyć. Moje pierwsze wspomnienia,
dotyczące matematyki, sięgają czasu, gdy jako siedmiolatek jechałem samochodem na
ferie zimowe. Zamiast grać w gry, zamęczałem rodziców prośbami o kolejne zadania
z dodawania. Obecnie chodzę do szóstej klasy i rozwiązywanie w pamięci coraz
trudniejszych zadań wciąż sprawia mi ogromną przyjemność. Na przykład ostatnio,
ćwicząc na orbitreku, wykonałem następujące działanie: 1478,52 : 33,3, nie
przerywając ćwiczeń. Jak już się pewnie domyślacie, moją supermocą jest
matematyka i często ją wykorzystuję.

Trwająca od roku pandemia wymusiła na wszystkich zmianę trybu życia. Dużo
czasu spędzaliśmy w domu, mieliśmy mało ruchu, a jedliśmy nieco więcej.
Postanowiłem coś z tym zrobić. Po pierwsze potrzebna była odpowiednia dieta.
Sprawdziłem zatem kaloryczność poszczególnych produktów spożywczych,
dowiedziałem się, ile kalorii dziennie potrzebuje człowiek, uwzględniając jego wagę,



wiek i płeć. Na podstawie tych danych obliczyłem ilość, wielkość i rodzaj posiłków
dla każdego członka rodziny. Po drugie, potrzebny był odpowiedni zestaw ćwiczeń.
Wykorzystując domowy orbitrek obliczyłem, ile kalorii można spalić podczas 15
minutowej jazdy, utrzymując prędkość 10 km na godzinę. Na podstawie tego
wykonałem dzienny harmonogram ćwiczeń dla każdego domownika.

Odtąd wykonujemy odpowiednią ilość ćwiczeń i stosujemy się do poprawnej
diety, a nasza forma wraca do normy. Jak widać, moja supermoc jest potrzebna i
przydatna nawet w sprawach życia codziennego.

Stanisław Karaszewski, kl. 6B SASP

Nazywam się Staś i moją mocną stroną jest pływanie. Szybko nauczyłem się
pływać różnymi stylami: kraulem, grzbietem, żabką i delfinem. Wcześniej
trenowałem judo, ale mi się nie podobało, ponieważ było strasznie męczące.
Trenowałem ze starszymi od siebie, wymagania były za duże i nie dawałem sobie
rady. Gdy zacząłem chodzić na basen, poczułem się swobodniej, nie spodziewałem się
jednak, że kiedyś stanie się to moją supermocą.

Pewnego razu, gdy byłem na plaży, miałem okazję skorzystać ze swoich
zdolności, by kogoś uratować. Zobaczyłem że ktoś tonie, ale w pobliżu nie było
ratowników. Nie wiedziałem, co robić – słyszałem, że krzyczy głośno, brzmiało to jak
dziecko, więc bez zastanowienia wskoczyłem do wody. Zerwał się wiatr, znosząc je
kolejne 40 metrów w głąb morza. Zauważyłem, że dziecko siedziało w dmuchanym
kole, trzymając się go rozpaczliwie. Z każdym kolejnym metrem czułem rosnące
zmęczenie, a trzeba było myśleć jeszcze o drodze powrotnej…

Złapałem koło i zacząłem ciągnąć je z powrotem do brzegu, wiosłując wolną
ręką. Na plaży czekała zmartwiona mama dziecka. Była w rozpaczy, nie potrafiła
pływać i czuła się bezradnie. Okazało się, że moje zdolności uratowały komuś życie.
W ten sposób uwierzyłem, że moje treningi się opłaciły, a ich rezultat można nazwać
supermocą.

Alicja Karwowska, kl. 6B SASP

Przyjechałam do moich dziadków razem z moją siostrą Aurelią. Na początku było
nudno ale potem zaczęło się dużo dziać, głównie znaleźliśmy porzuconego psa w
lesie. Więc zacznijmy od początku tego dnia. Rano obudziłam się około godziny 9.



Przebrałam się, rozczesałam włosy i zeszłam do kuchni w której babcia robiła
jajecznicę. Potem poszłam na spacer pod dużą jabłoń razem z moją siostrą. Następnie
przyszedł do nas dziadek i zapytał się nas czy chcemy iść z nim na spacer do lasu,
oczywiście powiedziałyśmy “Tak!”. W lesie usłyszeliśmy piski jakiegoś zwierzęta.
Szybko pobiegliśmy i zauważyliśmy psa zaplątanego w jakąś linę. Mój dziadek
powoli podchodził do psa, ale ten zaczął szczekać i warczeć. Po kilku minutach
stwierdziłam, że ja też spróbuję podejść do psa. Jak podchodziłam to pies był bardzo
spokojny. Moja siostra powiedziała, że mam “moc”, dzięki której uspokajam
zwierzęta. Lekko się zaśmiałam. Poprosiłam dziadka, żeby pies z nami został i….
zgodził się! Następnego dnia pojechaliśmy do sklepu po karmę i kilka zabawek dla
psa. Nazwałam psa “Luter”

Kiedy do dziadków przyjechali nasi rodzice, zdziwili się co tu robi pies, ale
Aurelia wszystko im wytłumaczyła. Tak, powiedziała też, że moją “supermocą” jest
uspokojenie zwierząt. Rodzice zgodzili się na psa, ale powiedzieli, że czasem będzie
też u dziadków. Wróciliśmy do domu razem z psem i potem było kilka przypadków,
że musiałam pomóc uspokoić jakieś zwierzę.

Wiktor Sokołowski, kl. 6B SASP

Mam na imię WIktor, mam 12 lat i chodzę do 6 klasy. Pewnego dnia przyjechał do
mnie mój kolega z innego miasta. Miał na imię Michał też miał 12 lat i też chodził do
6 klasy.
Śmieszkowaliśmy sobie spokojnie,ale po jakimś czasie zaczęły dziać się ze mną
dziwne rzeczy. NIe odczuwałem smutku,strachu,złości i innych negatywnych emocji.
Codziennie byłem byłem szczęśliwy, i cieszyłem się dosłownie cały czas. Nic też
mnie nie straszyło, bo w ogóle nie odczuwałem strachu.
Pomyślałem sobie, że mogę mieć supermoc, ale nie wiedziałem, czy to na pewno
może być możliwe.
Zebrałem się na odwagę i postanowiłem porozmawiać o tym z moim przyjacielem
-Ej,Michał-krzyknąłem.
-Co się stało?-spytał.
-Dzieje się ze mną coś dziwnego-odpowiedziałem.
-Ale co się z tobą dzieje?-zapytał znowu.
- W ogóle nie odczuwam smutku,strachu ani innych negatywnych emocji. Nie Wiem
co się ze mną dzieje pomóż mi!-krzyknąłem.



-Ej, może ty masz jedną z tych supermocy. Tej że jesteś wiecznie
szczęśliwy-powiedział Michał.
-Zastanawiałem się, i to może być prawda. To bardzo dziwne-odpowiedziałem.
-Hmmmm-Michał zastanawiał się- Musimy jakoś wykorzystać twoją moc. Na osiedlu
koło sklepu spożywczego jest pewien gang nastolatków. Kradną oni dzieciom takim
jak my fanty, jeżeli widzą, że się ich boisz. Może jeśli pokażemy im, że ty się ich nie
boisz, to przestraszą się i wyskoczą z fantów?
Powiedziałem mu, że to ryzykowne, ale możemy spróbować.
Następnego dnia około godziny 10:00 poszliśmy tam, gdzie znajduje się sklep
spożywczy w poszukiwaniu gangu. Bardzo szybko go znaleźliśmy. Właśnie próbowali
okraść kolejnego chłopaka z fantów. Wymyśliliśmy z moim kolegą plan, że niby będę
zwykłym przechodniem i akurat będę szedł. Zacząłem iść w ich stronę. Jeden z nich
natychmiast obrócił się w moją stronę.Krzyknął ,,co to za dzieciak, na pewno zaraz
wymięknie i ucieknie’’. Szedłem dalej, w ogóle się ich nie bojąc. ,,On jest jakiś
dziwny zaczynam się go bać’’ Krzyknął drugi.
-Ej ona ma tą supermoc, że nie odczuwa negatywnych emocji. Lepiej uciekajmy.
Zaczęli uciekać przy okazji puszczając chłopaka, którego trzymali i worek z fantami.
Nie spodziewałem się, że tak boją się tej mocy-pomyślałem sobie.
Michał wyszedł zza krzaków, w których był schowany i zaczął się głośno śmiać, że
tak szybko się udało. Chłopak, którego puścili, natychmiast uciekł. A my zabraliśmy
worek z fantami i poszliśmy do domu zobaczyć, co tam jest. Znalezione rzeczy
oddaliśmy właścicielom.

Aleksandra Sujka, kl. 6B SASP

Jechałam właśnie w taksówce zmierzającej prosto do mojego nowego domu, ale
może zacznę od początku. Dwa dni temu moi rodzice postanowili ogłosić cudowną
nowinę. Stanęli przede mną i oświadczyli wesoło, że się przeprowadzamy, lecz nie
dzielnice czy dwie dalej, tylko aż 50 km od naszego obecnego domu. Pomyślicie
sobie przecież to nic takiego, no niby nie, ale ja trenuję jazdę konną od czterech lat w
tej samej stajni, mam tam przyjaciółki i ulubionego konia. Fakt, że będę musiała
wszystko zmienić nie był dla mnie zbyt optymistyczny. Jeszcze jedna rzecz mnie
martwiła. Mam taką super moc, jak to mówi moja mam, potrafię rozmawiać z końmi,
ale nie tak słowami tylko mową gestów i ruchów. Jak się odnajdę w nowym miejscu?
Czy moja super moc będzie tam nadal ze mną? I oto tak wylądowałam w taksówce z
moimi rzeczami, myślami i nadzieją, że nagle moi rodzice zmienią zdanie i wrócimy
do starego domu.

Nowy pokój był większy i miał specjalną szafę na moje wszystkie rzeczy
jeździeckie. Podczas obiadu rodzice opowiadali z zachwytem o nowej stajni obok



naszego domu. Nie byłam zbyt przekonana, ale postanowiłam dać jej szansę. Rano
wstałam, ubrałam się w moje jeździeckie ubrania, zjadłam coś szybko i pobiegłam do
stajni obok naszego nowego domu. Od razu jak weszłam do stajni spotkałam
właścicielkę stadniny, wyglądała na wczesną trzydziestkę. Uśmiechnęła się do mnie i
zapytała czy chciałabym zobaczyć konie a ja pokiwałam głową, że tak. Chodziłyśmy
powoli od boksu do boksu, właścicielka przedstawiała mi kolejno konie i opowiadała
krótko o każdym nich. Nagle zobaczyłam źrebaka leżącego i ledwo poruszającego
nóżkami. Trochę zasmucona zapytałam właścicielkę co się mu stało, ona
odpowiedziała trochę niewyraźnie, że zachorował i nie wiadomo jak mu pomóc. Po
chwili dość niepewnie odpowiedziałam, że może mogę pomóc, bo uwielbiam czytać
książki o koniach a sama jeżdżę cztery lata. Właścicielka zaskoczona moją propozycja
dość niepewnie odpowiedziała, że mogę spróbować. Jeszcze tego samego wieczoru
przyniosłam do stajni wszystkie potrzebne rzeczy i postanowiłam, że zostanę przy
źrebaku przez całą noc. Wczesnym rankiem byłam tak zmęczona, że ledwo patrzyłam
na oczy. Około piątej zasnęłam obok źrebaka. Obudziłam się gdy poczułam coś
mokrego na twarzy. Gdy otworzyłam oczy zobaczyłam źrebaka stojącego obok mnie.
Bardzo się ucieszyłam bo nie wyglądał już na chorego i miałam pewność, że za parę
dni będzie już na pewno zdrowy. Gdy przyszła właścicielka opowiedziałam jej co się
wydarzyła a ona dość podekscytowana podbiegła do boksu i zobaczyła stojącego
źrebaka. Stajnia bardzo mi się spodobała, znalazłam w niej nowe przyjaciółki, a
źrebak stał się moim najcudowniejszym końskim przyjacielem.

Igor Chaborski, kl. 5 A, SP1 Mława
ELASTYCZNY CZŁOWIEK

Nazywam się Igor Chaborski. Mam jedenaście lat i chodzę do 5 klasy. Jestem
wysoki i dobrze zbudowany jak na swój wiek. Lubię biegać, grać w piłkę i jeździć na
rowerze. Najważniejsze jest jednak to, że posiadam supermoc - moje ciało rozciąga
się jak guma i ma ogromną wytrzymałość. Oczywiście, nikt, nawet moja rodzina, nie
wie o tym. Boję się, że rodzice wyślą mnie do lekarza, a mi moja supermoc bardzo się
podoba :-) Dzięki niej żyje mi się dużo łatwiej. Moja siostra Jula chyba się czegoś
domyśla, szczególnie po tym, co się wydarzyło w lipcu...

Na wakacje wybraliśmy się całą rodziną do Chorwacji. Musiałem przez cały czas
bardzo się pilnować, żeby rodzice przez przypadek nie odkryli mojej tajemnicy.
Chodziliśmy codziennie na plażę, kąpaliśmy się w morzu i świetnie się bawiliśmy.

Pewnego dnia, gdy razem z siostrą pływaliśmy na materacu, usłyszeliśmy krzyk
dziecka. Rozejrzałem się wokoło i zobaczyłem, jak jakiś chłopczyk się topi. Nikt nie
słyszał jego wołania, ponieważ był za daleko od brzegu. Musiałem mu pomóc, ale co
z siostrą? Musiałem coś wymyślić.... Oboje byliśmy zdenerwowani, ale szybko
powiedziałem jej, żeby płynęła do brzegu po pomoc, a ja zostanę na materacu, żeby



nie stracić chłopca z oczu. Gdy tylko ona odpłynęła, wyciągnąłem całe swoje ciało,
najbardziej jak tylko mogłem i już znalazłem się przy dziecku. Chwyciłem go za rękę
i pociągnąłem w stronę materaca. Był bardzo przerażony i nawet nie zdążył się
zorientować, jak to się stało, że już był tu ze mną.

Zanim ktoś z dorosłych do nas dopłynął, ja byłem już z chłopcem bezpiecznie na
brzegu. Jego rodzice podziękowali mi za pomoc w jego uratowaniu, tylko Jula
patrzyła na mnie dziwnym wzrokiem. Moi rodzice byli ze mnie dumni. Gdy
wracaliśmy do hotelu, siostra zapytała mnie, jak to się stało, że chłopiec nagle znalazł
się na materacu skoro, był tak daleko od nas. Zacząłem tłumaczyć jej pokrętnie, że to
wcale nie było tak daleko..., że to tylko przez fale mieliśmy takie wrażenie....
Powiedziałem, że nie mogłem czekać na innych, bo chłopiec nie miał już więcej siły,
utrzymywać się na wodzie i musiałem po niego popłynąć. Siostra wiedziała, że dobrze
i szybko pływam, więc nie zadawała mi więcej pytań, ale widziałem, że nie do końca
wierzyła w moje wytłumaczenie.

To tylko jeden z przykładów, kiedy moje umiejętności w czymś mi pomogły. Mam
nadzieję, że już na zawsze zostanę człowiekiem z gumy. Muszę jeszcze tylko, niczym
Batman czy Supermen, wymyślić sobie jakiś super kombinezon…

Filip Kwiatkowski, kl. 5A, SP1 Mława

„ Moje niezapomniane wakacje”
Mam 12 lat. Jestem chłopcem średniego wzrostu o niebieskich oczach i ciemnych

blond włosach. Jeszcze do niedawna wydawało mi się, że jestem całkiem zwyczajny
i,że niczym nie różnię się od innych dzieci. W ubiegłoroczne wakacje jednak
wszystko się zmieniło.

Moi rodzice od dawna planowali kilkudniowy urlop. Ja z tatą marzyłem o
wypoczynku nad morzem, a moja mama zapragnęła jechać w góry. Stanęło jednak na
tym, że wybraliśmy się nad morze. Byłem taki szczęśliwy, pakowałem się cały dzień.
W końcu nadeszła nasza długo wyczekiwana wspólna podróż wakacyjna.
Obudziliśmy się rano, zjedliśmy śniadanie i ruszyliśmy w drogę. Po kilku godzinach
dojechaliśmy na miejsce. Rozpakowaliśmy walizki i wszyscy wybraliśmy się na
plażę. Dzień był bardzo upalny, więc mogłem się jeszcze wykąpać w morzu. Gdy
popłynąłem w głąb, zauważyłem, że coś dużego płynie w moim kierunku.



Przestraszyłem się nie na żarty. Przyspieszyłem i zawróciłem do brzegu. Czułem
jednak, że to coś dużego, jest tuż za mną. Gdy odwróciłem głowę, zauważyłem
olbrzymiego rekina. Był chyba pięć razy większy ode mnie. Zmroziło mnie i zupełnie
nie wiedziałem, czy zatrzymać się, czy płynąć dalej. Wszyscy plażowicze patrzyli w
moją stronę i krzyczeli, żebym uważał. Mama zaczęła płakać, a tata ruszył mi na
pomoc. Nagle poczułem w sobie wyjątkową siłę, jakąś niesamowitą nadprzyrodzoną
moc. Uniosłem się wysoko w powietrze i jednym ruchem dłoni, uderzyłem rekina tak
mocno, że już nie wynurzył się z wody. Ale byłem szczęśliwy!!! Gdy dopłynąłem do
brzegu wszyscy bili mi brawo, przytulali mnie i przybijali mi piątki. Pytali, jak to
zrobiłem, że dałem radę pokonać takiego potwora. Czułem się jak w bajce. To było
coś naprawdę niezwykłego.

Spędziliśmy jeszcze kilka dni nad morzem, po czym wróciliśmy do domu. Droga
powrotna dłużyła mi się okropnie. Myślałem, że nigdy nie dojedziemy. Gdy już
byliśmy na miejscu, na przywitanie przybiegł do nas mój pies Ted- merdając swoim
krótkim ogonkiem. Bardzo się za nim stęskniłem. Nie mogłem się doczekać, kiedy
opowiem mu o swojej przygodzie. Gdy usiadłem na kanapie, znów wydarzyło się coś
niesamowitego: Ted przemówił do mnie ludzkim głosem. Zapytał, czy pójdę z nim na
spacer. Nie mogłem uwierzyć w to, co usłyszałem. Od zawsze pytałem rodziców,
dlaczego zwierzęta nie potrafią mówić, a tu proszę- mój pies, i jednocześnie najlepszy
przyjaciel rozmawia ze mną jak z kumplem. Byłem taki szczęśliwy, tymbardziej, że
rozumiałem go tylko ja. Gdy tak szliśmy, Ted był bardzo poważny. W pewnej chwili
spojrzał na mnie i tego, co powiedział, nie zapomnę do końca życia. Powiedział mi, że
zostałem obdarowany wyjątkową supermocą, i że pozostanie ona ze mną do końca
wakacji. Podkreślił, żebym nie zmarnował tego czasu i wykorzystał go mądrze. Nie
wolno mi tego daru używać bezmyślnie i nie wolno mi o tym mówić nikomu.
Zbliżał się ostatni tydzień wakacji. Dni mijały spokojnie, a wieczory spędzałem na
rozmowach z Tedem. Dotrzymałem słowa i nikomu nie pisnąłem ani słówka. Dotarło
do mnie, że czas mojej supermocy dobiega końca.

To co mnie spotkało, było czymś wyjątkowym, czymś, w co nadal trudno mi
uwierzyć. To najwspanialsza przygoda mojego życia. Chciałbym, aby kiedyś
przytrafiło mi się to wszystko jeszcze raz. Myślę, że w niektórych sytuacjach każdemu
z nas jest potrzebna taka supermoc, tylko trzeba umieć ją mądrze i właściwie
wykorzystać.



Maja Zaborowska kl. 5A, SP1 Mława
Mam na imię Maja, mam 11 lat, moją super mocą jest leczenie i uzdrawianie zwierząt.
Moja historia zaczęła się, kiedy dostałam od babci kota.

Ten kot zawsze był inny, jego zachowanie odróżniało go od innych kotów. Często
przychodził do mnie, łasił się i mruczał, po prostu cudownie mruczał. Kładł się mi na
kolanach i zaczynał swój koncert. Kiedy wychodziłam od babci, to zawsze
przeraźliwie miauczał, tak jakby nie chciał się ze mną rozstawać. Przykro mi było
tego słuchać, ale nie mogłam zabrać babci jej przyjaciela. Babcia miała tego kota,
odkąd pamiętam, często mówiła, że kocurek się nie starzeje wcale i to ją bardzo
zastanawia. Pewnego dnia, gdy przyszłam do babci, ona postanowiła mi go oddać.
Od tego czasu pojawiły się u mnie magiczne moce, wiem brzmi to strasznie dziwnie,
ale tak się właśnie stało. Gdy dotykałam chore zwierzę, to od razu wiedziałam, co mu
dolega i mogę go zrozumieć tak w myślach, telepatycznie. W domu mieszka ze mną
chomik Perełka. Dzięki tej zdolności poznałam świat chomika, jak żyje i jak widzi
mnie i moją rodzinę. W ten telepatyczny sposób udało mi się uratować chomika mojej
siostry. Pewnego dnia, kiedy moja siostra wstała, okazało się, że jej Tofik leży i się nie
rusza. Siostra zawołała mnie do siebie i pokazała, co się dzieje. Kiedy wzięłam Tofika
na ręce, już wszystko wiedziałam. Okazało się, że coś mu weszło w dziąsełka, a to



bardzo niebezpieczna przypadłość u chomików, gdyż mogą od tego umrzeć. Szybko
powiedziałam siostrze, żeby zadzwoniła po mamę i, że musimy szybko jechać do
weterynarza. Gdy tam trafiłyśmy, powiedziałam lekarzowi, co dolega chomikowi. Był
zdziwiony, jednak po obejrzeniu Tofika, przyznał mi raję i podał mu szybko leki. Po
dwóch dniach podawania leku chomiczek był cały i zdrowy.

Mam kolegę Stasia, który poprosił mnie żebym pomogła jego pieskowi, który
wymiotował i bolał go brzuch. Weterynarze rozkładali ręce, bo nie mogli dojść
przyczyny tych boleści, jego pies Henryk miał już zmienione karmy na wszystkie
możliwe, nic nie pomagało. Mama Stasia po konsultacjach, wprowadziła mu do diety
indyka, potem królika, jednak nie było poprawy. Staś zaprosił mnie do siebie- jak
opowiedziałam mu, jak to zachorował chomik mojej siostry i jak wiedziałam, co mu
dolegało, szybko wykorzystałam swoją moc, by pomóc koledze.. Po użyciu mojej
mocy zobaczyłam, że bardzo boli go brzuch, gdy je zwykłą karmę z mięsem, dlatego
powiedziałam Stasiowi, że jego pies Henryk nie może jeść indyka albo królika,
Henryk nie może w ogóle jeść mięsa, więc jest to pies wegetarianin.
Moja moc jest ze mną nadal i staram się po cichutku pomagać wszystkim napotkanym
i potrzebującym zwierzętom w miarę moich możliwości.

Mikołaj  Sarnecki kl. 5A SP1 Mława



Cześć. Mam na imię Mikołaj. Mam 11 lat. Jestem uczniem klasy 5 w Szkole
Podstawowej nr 1. Moją nadprzyrodzoną mocą jest teleportacja. Naprawdę coś
świetnego. Nie muszę iść do szkoły pieszo, tylko teleportuję się dzięki mojej mocy
prosto do klasy. Kiedy są wakacje wystarczy, że tylko pomyślę, gdzie bym chciał je
spędzić i teleportuję się z całą rodzinką na plażę lub do hotelu. Mogę teleportować się
do różnych miejsc, nawet na koniec świata. Dostałem tę moc, kiedy byłem małym
chłopcem. Po wypadku rowerowym ją otrzymałem- tak myślę....
Moc jest bardzo przydatna, ale muszę nauczyć się nią obsługiwać. To było bardzo

trudne. Przenosiłem się często w losowe miejsca albo teleportowałem się do mojego
snu. Zdarzało się to bardzo często. Raz śniło mi się, że walczyłem z potworem, który
był cały z dziwnego śluzu. Moja moc wciągnęła mnie do tego snu. Musiałem walczyć
z tą mazią. Potwór zaczął mnie gonić, aż w końcu dogonił mnie i zjadł. Wiedząc, że
jestem posiadaczem “supermocy”, teleportowałem się z brzucha potwora. Podpaliłem
go i wyrzuciłem prosto do nieba. Potwór pękł a z jego wnętrza wylał się szampan-
bezalkoholowy.... Wszyscy zaczęliśmy łapać bąbelkowego
szampana w kieliszki i do białego rana świętowaliśmy. A kiedy
wzeszło słońce, obudziłem się w łóżku. To tylko jedna z moich z
wielu historii, których pewnie niedługo będzie więcej. Ta moc z
każdym dniem staje się coraz mocniejsza. W przyszłości
postaram się nauczyć innych możliwości jej wykorzystania. Moc
jest bowiem bardzo przydatna. Dlatego stale będę ją rozwijać,
aby móc pomagać innym.

Olek Gralewicz, kl. 5A, SP1 Mława

Cześć, nazywam się Olek Gralewicz i mam 12 lat. Chodzę do 5 klasy Szkoły
Podstawowej Nr1 w Mławie. Mam także młodszą siostrę Julcię, która ma 6 lat.

Moją nadprzyrodzoną mocą jest rozciągliwość. Zapytacie, co to takiego? Nie muszę
ruszać się z miejsca, kiedy mama woła mnie na kolacje. Mam bardzo dłuuugie ręce!!!!



Kiedyś tata prosił mnie, żebym podał mu gazetę, która leżała w salonie- rozciągnąłem
rękę i podałem gazetę tacie. Ta moja supermoc pomaga mi także w szkole. Umiem
rozciągać także swoje oko- prawie jak Pan Kleks- i korzystać z różnych pomocy
umieszczonych w klasie podczas sprawdzianu!!!!
Dzięki tej mocy zmieniło się moje życie i poniekąd mojej rodziny, bo we wszystkim

nam jest łatwiej.
Mam nadzieję, że w dorosłym życiu przyda ona mi się jeszcze bardziej i będę mógł

coś nowoczesnego skonstruować!!!!

Patryk Madej, kl. 5A SP1 Mława
Moją “supermocą” jest możliwość zatrzymywania czasu. Mam 12 lat a odkryłem ją,

gdy miałem 6, chodziłem wtedy do zerówki i zupełnie przypadkowo ją odkryłem. A
było to tak....
Jak co dzień Pani wybierała dyżurnych, żeby pomogli w rozdawaniu posiłku. Tego
dnia Pani wybrała mnie- bardzo lubiłem być dyżurnym, bo wtedy czuję się pomocny.
Szybko przystąpiłem do swoich obowiązków: najpierw rozdałem łyżki, a potem Pani
Krysia, która była “pomocą”, podawała mi talerze z zupą. Jestem bardzo ostrożny, ale
wtedy potknąłem się i talerz z gorącą zupą wyleciał mi z rąk i skierował prosto w
mojego kolegę. Jakaś siła w moich oczach zatrzymała go i wszystko wokół -oprócz
mnie. Dopiero po chwili dotarło do mnie, co się stało.Wziąłem talerz, który wisiał w
powietrzu i postawiłem go przed unieruchomionym kolegą, wtedy wszystko wróciło
do normy. Teraz używam swojej mocy, ale tylko w przypadkach jakiegoś zagrożenia.
Bardzo się cieszę z tej mocy, bo mogę pomóc wielu osobom.

Filip Jakubowski, kl. 5A SP1 Mława

Mam na imię Filip i urodziłem się 11 lat temu.
Moim zainteresowaniem jest sport, głównie koszykówka.
Moją “supermocą” jest latanie, korzystam z niej by pomagać potrzebującym dzieciom
w Afryce. Mam tę moc, odkąd przeczytałem w klasie czwartej “ Akademię Pana
Kleksa”. Tak go polubiłem, że potem udzieliła mi się jego moc.
Inną moją wielką mocą jest zabawianie innych.
Bardzo lubię siebie i moją klasę oraz moją rodzinę. Jestem ambitny, silny, walczę o
swoje i nigdy się nie poddaję. Zarażam dobrym humorem i śmiechem. To się przydaje
w trudnych klasowych sytuacjach....
W życiu mam zamiar dążyć do celu, nawet kiedy
droga będzie pod górę. Wykorzystam do tego swoje dobre cechy i ukryte moce!!!!



Lena Łukaszewska, kl. 5A, SP1 Mława

,,WIELKA KSIĘGA SUPERMOCY-  Piosenka, która zainspirowała mnie do pasji”.

Nazywam się Lena i mam 10 lat. Chodzę do piątej klasy. Bardzo lubię jeździć
na wrotkach. Jest to jedna z moich pasji. Sprawia mi to przyjemność, a zainspirowała
mnie do tego jedna piosenka.

Pewnego dnia w wakacje była wyjątkowo ładna pogoda. Postanowiłam
wtedy posłuchać muzyki. Przez dość krótki czas wybierałam piosenkę. W czasie
słuchania oraz oglądania, zobaczyłam pewien układ taneczny, który był odtworzony w
czasie jazdy na wrotkach. Bardzo mi się to spodobało i postanowiłam spróbować
swoich sił. Zakupiłam wrotki, które najbardziej mi się podobały. Zaczęłam od
podstaw i krok po kroku szło mi coraz lepiej. Przez najbliższe dni mierzyłam się z
nauką jazdy. Po pewnym czasie znów obejrzałam piosenkę, dzięki której wszystko się
zaczęło. Zobaczyłam układ taneczny i ze swoimi umiejętnościami postanowiłam
nauczyć się tego tańca. Na początku sprawiał mi on pewne trudności, ale po kilku
dniach nauki nauczyłam się go do końca. Cały czas ćwiczyłam, by nie popełniać i nie
powtarzać żadnych błędów. Po pewnym czasie nauczyłam się go od początku do
końca. W ciągu kilku miesięcy zobaczyłam kolejną piosenkę z układem tanecznym,
odtworzonym na wrotkach i bardzo mi się spodobał, podobnie jak poprzedni. Po raz
kolejny wykorzystałam swoje umiejętności i zaczęłam się go uczyć. Miałam wiele
trudności, ale wiedziałam, że nie mogę się poddać i dalej się uczyłam. Po kilku
tygodniach nauki osiągnęłam swój cel. Bardzo się cieszyłam. Cały czas zdobywałam
nowe umiejętności i talenty.

W ostatnim czasie zyskałam nowe hobby i zainteresowania. Ciągle staram
się doskonalić swoje umiejętności i rozwijać pasję, która sprawia mi wyjątkową
radość. Cytat z mojej opowieści brzmi: ,,Jesteśmy różni i wyjątkowi i to jest nasza
supermoc’’ .

Maja Krenc, kl. 5 A, SP1 Mława

Pewnego razu przydarzyła mi się niezwykła przygoda. Kończyłam odrabiać lekcje,
gdy usłyszałam jak ktoś krzyczy moje imię. Wyjrzałam przez okno i zobaczyłam
mojego kolegę z osiedla, Mateusza.
“Chodź na dwór się pobawić!”- krzyczał głośno. Ubrałam się szybko i wybiegłam
przed dom. Zapytałam, gdzie będziemy się bawić, odpowiedział, że na łące za
naszymi domami. Po dotarciu na miejsce, zaczęliśmy grać w chowanego, schowałam
się wtedy za dużym drzewem tak, aby Mateusz nie mógł mnie znaleźć. W trawie obok



drzewa coś przykuło moją uwagę, był to mały, niebieski, błyszczący kamyk. Kiedy go
podniosłam, nagle wszystko stało się jaśniejsze, prostsze i bardziej zrozumiałe.
Stwierdziłam, że nagle stałam się bardzo mądra. Powiedziałam Mateuszowi, że nie
chcę się teraz z nim bawić, bo zabawy są dla małych dzieci, a ja muszę iść do domu,
żeby rozwiązać kilka trudnych zadań z matematyki. W domu, ku mojemu zdziwieniu,
odkryłam, że potrafię czytać całe książki z prędkością kilku minut, rozwiązywać
zadania matematyczne, których nie potrafią rozwiązać dorośli i nauczyłam się obcego
języka w 20 minut. Wszystko to za sprawą dziwnego błyszczącego kamienia.
Następnego dnia zaczęłam opowiadać na lekcjach o nadprzyrodzonych zdolnościach

mojego umysłu. Nie było dla mnie zadania lub pytania, na które nie potrafiłabym
odpowiedzieć. Swoją wiedzą i mocą umysłu przewyższałam wszystkich. Bardzo się z
tego cieszyłam i w każdym możliwym momencie pokazywałam, że jestem
najmądrzejsza. Ponownie w dniu następnym zauważyłam, że moja super moc znów
się rozwinęła i odkryłam, że umiem czytać w myślach innych. W tym właśnie dniu
zamiast usłyszeć pochwały i dobre myśli innych, jedynie co usłyszałam- to złe myśli.
Wszyscy myśleli na mój temat źle, że jestem zarozumiała, przemądrzała i że
“pozjadałam wszystkie rozumy”, że nikt nie chce się ze mną kolegować, bo uważam
się za lepszą od wszystkich innych.

Po tym zdarzeniu postanowiłam wyrzucić błyszczący niebieski kamień. Gdy to
zrobiłam, nagle wszystko wróciło do normy. Nie byłam już geniuszem, ale za to
byłam z powrotem sobą. Moja super moc odeszła, ale za to odzyskałam swoich
kolegów i swoje koleżanki, również Mateusza, którego przeprosiłam za swoje
zachowanie. Dzisiaj znowu będziemy bawić się na łące. To jest moja moc-
przyjaciele.....

Franek Ciesielski, kl. 5A SP1 Mława
Jestem Franek. Mam 12 lat i chodzę do 5 klasy.
Mieszkam w Mławie, w domu jednorodzinnym z rodzicami i psem.
Interesuję się sportem i wędkarstwem.
Nigdy nie zastanawiałem się, jaki naprawdę jestem, bo trudno jest określić samego
siebie. Moja rodzina, moi znajomi mówią, że jestem wesoły i radosny, choć miewam
złe dni i jestem niezadowolony z “całego świata” . Moją złą cechą jest to, że jestem
uparty, chociaż ta moja upartość nie zawsze jest negatywna, ponieważ pomaga mi w
sporcie, który bardzo lubię – pływanie. Cecha ta często pomaga mi w dążeniu do celu,
jaki sobie postawiłem.
Moją drugą ważną cechą jest cierpliwość, którą wykorzystuje często podczas
wędkowania, które bardzo lubię i w miarę możliwości staram się jak najczęściej



jeździć na jeziora i łowić ryby. Jestem osobą, która nie jest samotna- ma rodzinę
przyjaciół. Staram się być samodzielny, dobrze się czuję, gdy sam coś wykonam.
Jednak wiem, że czasem człowiek potrzebuje pomocy innych ludzi. Dlatego jestem
otwarty na innych. Nie lubię powtarzać po kimś. Nie załamuję się w trudnych
chwilach, dlatego, że jest zawsze jakieś wyjście z sytuacji. Nie lubię się kłócić, bo
wolę mieć przyjaciół niż wrogów. Bardzo też lubię jazdę rowerem, interesuję się
naprawą roweru jak i jazdą, czasami nawet biorę udział w zawodach, co sprawia mi
wiele przyjemności, w najbliższym czasie planuję sobie kupić drugi rower.
Jestem dumny z moich zalet i moi rodzice również, bo często mnie o tym zapewniają.
Nie lubię jak komuś brak kultury osobistej. Sam jestem bardzo życzliwy.
Moje cechy charakteru, o których wcześniej wspomniałem, pomogą mi w dążeniu do
celu w przyszłości. Uważam, że te cechy to moja “supermoc”. Ona pozwoli mi
zdobyć dobre wykształcenie i robić fajne rzeczy dla innych!!!

Michał Witkowski, kl. 5A, SP1 Mława

Cześć, mam na imię Michał i mam 11 lat. Chodzę do Szkoły Podstawowej nr 1 w
Mławie. Moją supermocą jest rozciągliwość. Dzięki tej mocy mogę dosięgać rzeczy
oddalonych o 500 metrów. Z pomocą tej mocy mogę dosięgać rzeczy z stołu w
kuchni, będąc w salonie. Mogę także podać jakąś rzecz z mojego pokoju do mojej
siostry, która jest na parterze. Kolejny przykład to wtedy, gdy moja mama wysłała
mnie do sklepu który był oddalony od mojego domu o 500 metrów. A ja złapałem się
ręką dachu sklepu i doszedłem tam bardzo szybko. Jeszcze jeden przykład to ten,
gdy mój tata poprosił mnie o to żebym podał mu gąbkę a byłem w domu. Więc
wysunąłem rękę przez okno i podałem tacie gąbkę. Dzięki tej mocy moje życie i
mojej rodziny bardzo się zmieniło. Dzięki tej mocy jestem bardzo szczęśliwy i życzę
każdemu żeby taką miał moc.


