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Dziewczynka w złotych kolczykach  
W tym roku nasza klasa będzie witać koleżanki i kolegów 

z pierwszej „a”! W pierwszej klasie jest dokładnie tyle samo 

uczniów i uczennic, ile jest u nas.  

Zapisałam na karteczkach imiona i nazwiska 

pierwszoklasistów. Zrobimy losowanie. Każde z nas wylosuje 

jedno dziecko i przygotuje dla niego niespodziankę. A potem 

będzie się nim opiekować, żeby czuło się tutaj dobrze 

i bezpiecznie. Nie tylko w dniu ślubowania, ale i w ogóle. 

Wylosowałem dziewczynkę o imieniu Taisa, a mój 

przyjaciel Hoan – Adama. Narysowałem bukiet czerwonych 

róż i podpisałem: „Dla Taisy od Franka”. Niektórzy też 

przygotowali laurki. Oprócz kwiatów najczęściej pojawiały się 

na nich serduszka. Kilka było zrobionych z muszelek lub 

koralików. 

Dwudziestego piątego października było pasowanie na 

ucznia. Założyłem białą koszulę i muszkę. Tego dnia 

poszedłem do szkoły z tatą. Tato miał robić zdjęcia. Zaczęło 

się pasowanie na ucznia. Pani dyrektor dotykała po kolei 

ramion dzieci ogromnym ołówkiem. Potem były występy. 

Patrzyłem na dzieci i myślałem, której dziewczynce będę 

pomagał. Nie znałem dotąd nikogo, kto miałby na imię Taisa. 
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Taisa deklamowała jeden wiersz. Okazało się, że jest 

Romką i oprócz polskiego zna też inny język, którego ja nie 

znałem. W tym języku rozmawiała ze swoim kuzynem 

Adamem. 

– W jakim języku 

rozmawiacie? – pytaliśmy 

podczas poczęstunku.  

– Po romsku – wyjaśnił 

Adam. 

– A ja umiem mówić po 

wietnamsku – pochwalił się 

Hoan. 

Słuchałem, jak dzieci rozmawiają ze sobą. Mówiły różne 

słowa po romsku i wietnamsku. Słowa znaczyły to samo, ale 

brzmiały inaczej.  

– Podoba ci się w szkole? – spytałem Taisę. 

– Jeszcze nie wiem – odpowiedziała. Zauważyłem, że 

w uszach ma złote kolczyki.  

Tata mi powiedział, że Romowie są mniejszością 

etniczną. Mieszkają w wielu krajach. Romowie, którzy 

mieszkają w Polsce często mówią dobrze po polsku – 

wytłumaczył mi w domu. 
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Zastanawiałem się, czy uda się nam przyjaźnić, całej 

czwórce: mnie, Hoanowi, Taisie i Adamowi. 

 

 

 
 

 
 

1. Czego się dowiedziałeś/dowiedziałaś 

o Taisie? 

2. Co to jest pasowanie na ucznia? 

3. Jak wyglądała uroczystość 

pasowania na ucznia? Napisz w 

punktach. 

 
…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
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Tropiciel słówek 
1.  Podkreśl w tekście 3 nowe słowa i zrób karty do 

słowniczka 
 

 

 LITERA    SŁOWO 
 

 

  

 
 
 

OBJAŚNIENIE                      ZDJĘCIE/OBRAZEK 
………………………… 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 
 

ZDANIE 
……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
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