
  

   Autorka tekstu: Renata Hajny        Przygotowanie graficzne pliku: Ewa Kubiak 

llustracje: Agata Sadło, Jakub Grzelak, Oliwia Drętkiewicz z klasy III b (opieka: Joanna Sinecka) 



Pewnego dnia sowa Zosia zwołała zebranie mieszkaoców Leśnej Polany pod starym dębem.  

- Ogłaszam wyścig!- zawołała radosnym głosem. - Nagrodą za zdobycie pierwszego miejsca będzie złoty medal Leśnej 

olimpiady.  

Niektóre zwierzęta podskoczyły, a te 

skrzydlate podfrunęły radośnie, wydając 

okrzyk HURAAA!  

Zaraz też zaczęły się przechwałki lisa 

Lucka i kreta Teodora, że to oni na pewno 

zdobędą ten medal. Sowa jednak nie 

zważała na nich i mówiła dalej.  

- Moi mili, czeka was mnóstwo pracy. 

Przygotowałam losy. Każdy z was będzie 

musiał pomóc w przygotowaniach 

zawodów. 

 I tak osa Ludmiła i mucha Henryka 

musiały wyznaczyd  trasę biegu długości 3 

kilometrów. Kukułka Honorata i sowa 

Zosia wykonały tabliczki START i META, 

a Władysława z Jerzykiem przybijali je do 

drzew. Ryś Rysio i bóbr Borys budowali 

wiszący ruchomy most, a kret Teodor zajął się odcinkiem specjalnym- podziemnym tunelem. Za jego oświetlenie 

odpowiedzialna była mysz Agata. Zajęczyca Zuzia i żaba Żaneta ustawiły z żołędzi i kapusty przeszkody do przeskoków. 

Natomiast sroka Tereska i lisek Lucek musieli na mecie przewiązad linkę ze skręconych pokrzyw, na których wisiały 

odblaskowe światełka zgubione w lesie przez rowerzystów. 



 Gdy wszystko było już przygotowane, trasę oznaczyła stonoga Jadwinia, bo mając przecież tyle par butów i zostawiając 

po jednym na każdym stanowisku i tak miała w czym chodzid! Sowa Zosia ustawiła wszystkich na linii startu  i rozpoczęła 

odliczanie: 10 uhuuuuu!, 9 uhuuuuu!, 8 … itd., aż wypowiedziała magiczne słowo START!- uhuuuuu! 

Zwierzęta ruszyły przed siebie.  

Niestety, nie wszystko było dobrze 

zaplanowane. Władysława nie zmieściła się 

w tunelu wykopanym przez Teodora i było 

jej bardzo smutno, że nie mogła dalej ścigad 

się z innymi. Jerzyk miał duże trudności 

w pokonywaniu ogromnych główek kapusty, 

musiał więc zwolnid i został z tyłu peletonu. 

Wyszły też na jaw wszystkie niecne próby 

oszustwa. Okazało się bowiem, że lis ominął, 

niby niechcąco, kilka stanowisk i pierwszy 

zjawił się na mecie. Wszystko to jednak 

zauważyła Zosia z lotu ptaka i nie uznała 

biegu Lucka. Kret mimo oświetlenia pogubił 

się w podziemnych korytarzach.  

Natomiast kukułka Honorata, chcąc 

każdemu wykukad relację z poszukiwao 

Teodora, sama spóźniła się na metę. Srokę 

Tereskę tak zaciekawiły światełka odblaskowe świecące w leśnym mroku, że zapomniała przebiec ostatniej prostej. Patrzyła 

na nie jak „sroka w gnat”. Rysio, przeskakując przez żołędzie, poślizgnął się i zwichnął nogę. W związku z tym musiał wycofad 

się z wyścigu. Powiedział jednak, że w przyszłym roku też weźmie udział w olimpiadzie i będzie uważniejszy.  



 

Zajęczyca natomiast szybko pokonywała kolejne przeszkody. Gdy jednak zobaczyła piękne głowy kapusty, nie mogła 

się im oprzed. Pomyślała, że skubnie odrobinę i pobiegnie dalej, ale jak skosztowała, nie mogła odejśd, dopóki nie zjadła całej 

główki. Też więc została daleko w tyle. 

Czy wiecie, kto podążał do mety? 

Tak, byli to: osa Ludmiła, Mucha Henryka 

i żaba Żaneta. Przed samą linką kooczącą 

wyścig żaba powiedziała do siebie samej: 

„Raz żabie śmierd!‘’ i wykonała najwyższy 

skok, odbiwszy się jeszcze w górze od 

skrzydeł Henryki i Ludmiły. Tym sposobem 

pierwsza przemknęła przez linię mety.  

Och! Wszyscy gratulowali jej tego 

wspaniałego skoku. Żaneta nie mogła 

uwierzyd w to, co się wydarzyło. Była 

przeszczęśliwa, że to właśnie ona zdobyła 

najwyższe trofeum- złoty medal Leśnej 

Olimpiady! 

Zwierzęta postanowiły powtórzyd za 

rok wyścig, ale przyrzekły też sobie 

przygotowad go tak, aby wszystkie leśne 

istoty mogły wziąd w nim udział i bezpiecznie pokonad całą trasę. Zauważyły też, że wśród przyjaciół można wesoło spędzid 

czas. Ważne, żeby byd uczciwym, serdecznym i życzliwym. A Wy też tak uważacie? 

 


