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Szkoły Podstawowej w Bodzanowie
Sposób na naukę ortografii…
Pewnego razu po naszej galaktyce podróżowali mieszkańcy planety
Ortografii. Ich statek kształtem przypominał literę U. Jego kolory zmieniały się,
gdy na jego korę, którą był obrośnięty, podało światło słoneczne Dowódcą tego
statku był kapitan Ónek, a załogę tworzyli: Rzęch, Chlip, Hurt, Żab oraz Um.
Podczas lotu pilot Hurt zauważył, że ich pojazd traci moc i głośno
zawołał:
- Kapitanie, nasz Unochod jest zepsuty!
- Postaraj się wylądować na tym obiekcie po prawo, abyśmy mogli sprawdzić,
gdzie jest awaria- odparł dowódca Ónek.
Awaryjne lądowanie nastąpiło na planecie Ziemia, na której nikt z załogi
nigdy wcześniej nie był. Po zlokalizowaniu zepsutej części statku, załoga
zauważyła, że jest na polanie, przy której stoi niewielki domek. Domyślili się, że
tam mogą być jakieś istoty, więc ruszyli w ich kierunku, aby prosić o pomoc w
naprawie.
Przed budynkiem spotkali małą dziewczynkę z brązowymi, długimi
włosami, która siedząc, bardzo smutnie wpatrywała się w książkę. Podeszli do
niej i zapytali:
- Witaj. Kim jesteś i na jakiej planecie jesteśmy?- zapytał Żab.
- Możecie mówić do mnie Kasia i jestem Ziemianką.
- Nasz statek zepsuł się. Czy pomożesz nam znaleźć przedmiot potrzebny do
jego naprawy?- dodał mechanik Um.
- Mogę was oprowadzić po naszym mieście, abyście znaleźli wszystkie
potrzebne części- odparła Kasia.
- Tylko jak my się tobie odwdzięczymy?- zmartwił się Rzęch.
- A moglibyście pomóc mi w nauce ortografii?
-W TYM JESTEŚMY ŚWIETNI!!- odpowiedzieli chórem kosmici.
Uczennica zabrała ich najpierw do wielkiego parku w centrum miasta.
Było tam dużo fontann i wiele wysokich drzew. Następnie udali się do trzech
galerii handlowych i dziewczynka zapoznała ich z ziemskimi zwyczajami.
Wycieczkę zakończyli spacerując ulicami miasteczka. Niestety nigdzie nie
udało się znaleźć przedmiotu potrzebnego do naprawy statku.
Gdy kapitan chciał wrócić do Unochodu, Rzęch znalazł potrzebną część,
którą była kartka z poprawnie napisanym słowem z trudnością ortograficzną. Po
naprawieniu statku Kapitan Ónek wziął swoją magiczną laskę i poprosił Kasię,
żeby złapała za jej drugi koniec. Po chwili dziewczynka znała już wszystkie
zasady ortograficzne. Kasia, żeby do końca życia zapamiętać Ónka, Rzęcha,
Chlipa, Hurta, Żaba i Uma, zmieniła Kapitanowi imię na Unek.

Gdyby nie awaria, kosmici nigdy nie poznaliby Ziemi, Ziemian, a przede
wszystkim Kasi, a ona dalej miałaby problemy z ortografią.
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