Człowiek, którego cenię

Człowiekiem, którego cenię jest mój tata. Zajmuje się mną, domem, ogólnie
rodziną. Jest też wojskowym. Żyje nam się z nim wspaniale i myślę, że on też tak
uważa.
Spędzamy z tatą mnóstwo pięknych chwil. Mój bohater jest bardzo towarzyski,
miły i dobry. Zawsze mi we wszystkim pomaga i ochroniłby mnie przed każdym złem.
Cenię go również za to, że zawsze mogłam na niego liczyć, a uśmiech nigdy nie
znika mu z twarzy. Nawet w takich chwilach, w których ja już dawno bym się
załamała.
Kocham go ponad życie i nie wyobrażam sobie świata bez niego. Gdyby go
nie było, to nie byłoby mi tak wesoło. Gdyby…
Jestem najszczęśliwszym dzieckiem, które stąpa po tym świecie, a on, rzecz
jasna, jest najlepszym tatą.
Amelia Samsel

Osobami, które cenię są moi rodzice. Mój tata pracuje w gospodarstwie
rolnym. Zimą ma trochę wolnego czasu, który zazwyczaj spędza z nami. Zaś moja
mama opiekuje się domem.
Lubię wypady z rodziną w różne ciekawe miejsca. Mama i tata mają
charaktery osób bardzo miłych, kochanych i nadopiekuńczych. Cenię ich za to, że
bardzo mi pomagają w lekcjach, wożą mnie na zajęcia dodatkowe i poświęcają mi
dużo czasu.
Cenię i kocham moich rodziców nad życie.
Paweł Maj

Moja mama
Moja mama jest miła. Pracuje w straży pożarnej. Odbiera telefony i wysyła
strażaków do miejsca pożaru. Na co dzień rzadko rozmawiamy, bo mama zawsze
jest zajęta, np. gotowaniem lub czymś innym. W domu robi prawie wszystko. Gotuje
bardzo smaczne posiłki.
Ma swoje hobby – bieganie. Każdego wieczora biega dookoła osiedla. Mama
lubi też podróżować i często gdzieś z nami jeździ.
Lubi prawie wszystkich ludzi, a kocha całą rodzinę.
Kacper Gryckiewicz

Człowiekiem, którego cenię jest nasza nauczycielka. Pani zajmuje się
nauczaniem języka polskiego. Jest osobą skromną i miłą, ale też radosną i wesołą,
a czasami smutną i wrażliwą. Cenię ją za to, że stara się nas nauczyć dobrze pisać
po polsku, np. gdzie postawić przecinek lub kropkę.
Gdy stawia nam dobre oceny to jest zadowolona, a jak złe – to smutna.
Czasami na nas krzyczy, gdy nie uważamy i przeszkadzamy na lekcji. W głębi serca
wiem, że chce nas dużo nauczyć.
Pani nieraz jeździ z nami na wycieczki. I wtedy jest przyjemniej niż na lekcji.
Zuzia Góralska

Człowiekiem którego cenię jest Nataniel. Ma 8 lat i jest moim kuzynem.
Pasjonuje się grą w piłkę, a chodzi do drugiej klasy. Uczęszcza do klubu "Gryf
Kamień Pomorski", do którego dojeżdża z Dziwnowa, ponieważ tam mieszka.
Rano się ubiera, je śniadanie i jedzie z mamą (moją ciocią) do szkoły.
Po lekcjach odrabia pracę domową, potem lubi poprzekomarzać się z siostrą (moją
kuzynką). Nie ma problemu z nauką, a język angielski idzie mu najlepiej.
W weekendy odwiedza przyjaciół oraz gra sobie w "FIFA 16".
Jest mi z nim dobrze, mamy świetny kontakt rodzinny, lubimy się ze sobą bawić,
a najczęściej gramy w piłkę. Kiedyś pojechałem do niego latem. Chodziliśmy nad
morze, bo to miasto leży nad nim. Jak on przyjechał do mnie, to raz nawet poszedł
ze mną na trening i trafił do mojej drużyny na mecz.
Cenię go za to, że obdarowuje mnie dużą sympatią, którą ja odwzajemniam. Ma
prawie te same upodobania co ja i świetnie się rozumiemy. Jest moim najlepszym
kuzynem. Poza tym to mały niejadek, ale to nic nie zmienia i tak go bardzo lubię.
Samuel Samsel

Moja najlepsza przyjaciółka to Amelia. Ma 11 lat i nosi okulary tak jak ja. Lubi
czytać książki, jeździć konno, pływać i tańczyć. Jej najlepszą i najważniejszą cechą
jest dobro. Pomaga mi w trudnych sytuacjach. Gdy płaczę, ona mnie pociesza.
Nawet kiedy się kłócimy, po chwili wracamy do zgody. Bardzo ją cenię i wierzę jej
w każde słowo, bo wiem, że mnie nie opuści i nie okłamie.
Spędzam z nią dużo czasu. Umawiamy się na cudne nocki, czyli śpimy jedna
u drugiej w domu. Wtedy rozmawiamy do późna albo czytamy książki. Naszą
ulubioną zimową zabawą jest rzucanie się śnieżkami. Wiosną, latem
i jesienią jeździmy na rolkach, gramy w pochody, w berka i chowanego. Ostatnio
naszym miłym wspomnieniem jest spotkanie, które zamieniło się w nocną rozmowę.
(Ale to już nasza tajemnica).
Dobrze mieć taką przyjaciółkę.
Paulina Szymańska

