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"Straszna przygoda" 

To ja Hubert. Lubię się bawić na placu zabaw, grać w piłkę nożną i biegać. 

Lubię wykonywać różne ćwiczenia i grać w koszykówkę. Moim najlepszym 

przyjacielem jest Wiktor. On lubi się bawić klockami lego, biegać, jeździć 

samochodami na gokardach w wesołym miasteczku. 

Po przedszkolu wyszliśmy na dwór. Tego dnia liście bardzo spadały z drzewa, 

było ich dużo, aż do szyi. Jak była jesień to liście bardzo spadają. Oj nie 

podobało nam się, że spadały liście! Chcieliśmy wrócić do domu ale nie 

udawało nam się. Liście wszędzie leciały z drzew. Ta liściowa wichura zasypała 

nam drogę i jeszcze więcej tych liści spadało. Usłyszeliśmy, że moja mama nas 

woła ale nie przeszliśmy przez trawę bo tam też były liście, one spadały aż do 

mojego domu. Nikt nie mógł przejść! 

- Trzeba zadzwonić po straż pożarną- powiedziałem- Ale jak ? Przecież nie 

mamy telefonu. Martwił się Wiktor- To może przebiegniemy- zaproponowałem. 

Ale nie udało nam się, te liście spadały aż do mojego domu i na klatce też były. 

Mama była u sąsiada a my nie mieliśmy kluczy i waliliśmy w drzwi i 

czekaliśmy aż ktoś nam otworzy. A liście nadal leciały z drzew. Zrobiła się 

jeszcze większa góra liści. 

- Może po prostu przejdziemy obok- powiedział Wiktor- Przecież tam też jest 

góra liści!  zawołałem- No tak, mrukną Wiktor, musimy coś wykombinować - 

Potrzebujemy grabków!- zawołałem. 

Zobaczyliśmy drabinę przy dachu. Weszliśmy na nią. Na szczęście miałem 

lornetkę. Patrzę , nie ma nigdzie grabi tylko same drzewa takie kolorowe: 

zielone, trochę pomarańczowe, czerwone. Nagle z okna wyjrzał pan sąsiad. 

Zapytałem czy może zadzwonić po strażaka, żeby nas uratował! Dobrze, 

zadzwonię- powiedział i zadzwonił. Czekaliśmy długo ale strażak pomylił 

numery i nas nie znalazł. Jakoś nam się wtedy przypomniało jaki numer musimy 

wcisnąć w domofonie, żeby dostać się do domu. A tymczasem wszystkie liście 

spadły w całym mieście. Nie było ich na drzewach. Uf- udało nam się. To była 

straszna przygoda. 


