
II etap XII Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego 

„Z poprawną polszczyzną co dzień…” 

klasa trzecia, szkoła podstawowa 
 

Droga Uczennico, Drogi Uczniu,  

oj, narozrabiał nam chochlik drukarski. Prosimy Cię o pomoc! Przepisz 

historyjkę. Popraw w niej błędy. Pisz czytelnie. Dziękujemy za pomoc! 

Organizatorzy ☺  
PONIŻSZĄ HISTORIĘ OPOWIADA CHŁOPIEC 

 

O tym, dlaczego bombki choinkowe najlepiej podobają mnie się na choince 

 

Był 10 styczeń. Na śniadanie zjadłem talerz kaszy mannej, dlatego bo nie lubię 

kakao ani kisiel. Wyszłem na dwór. Podwórko i  ulica była przykryta  śniegiem. 

Spotkałem się z grupą przyjaciele, na czele z Tomek Mrówka. To on przyniósł 

farbę i  bombki choinkowe. Zaczęliśmy zabawę w szalonych Indianie. Nagle 

jedna z bombek pękła. Byłem cały czerwony z farby. A rodzice ostrzegali,  

żebym nie ubierał nowych butów. Bałem się wrócić z powrotem do domu. 

Myślałem, że dzięki niemądrej zabawie będę miał karę. Na samą myśl trzęsłem 

ze strachu spodenkami. Jednak mama i tata powiedziała, że kary nie dostanę, 

dlatego bo sam już ją sobie wymierzyłem. 
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