
,,DESZCZOWY I BURZLIWY DZIEŃ W LESIE” 

      Pewnego dnia poszedłem na spacer do lasu. Słońce mocno świeciło już od rana, 

więc myślałem, że będzie ładna pogoda na wyjście do lasu i nie patrzyłem na prognozę. 

  Do lasu ruszyłem po południu. Zabrałem ze sobą telefon i plecak, w którym miałem 

picie, posiłek i parasol na wszelki wypadek. W lesie było bardzo dużo dróżek do zwiedzania, 

ponieważ było ich aż dziesięć. Szedłem po kolei. Pierwsza droga była krótka, która 

prowadziła do miejsca, w którym stały ławki, na których turyści mogli sobie usiąść i 

odpocząć. Wróciłem się i poszedłem dalej. Druga droga była znacznie dłuższa i jak szedłem 

nią to zdawało mi się, że drzewa zaczynają się ruszać. Wystraszyłem się i pobiegłem dalej. 

Zauważyłem na drodze wielką górę liści, przeskoczyłem ją i biegłem dalej. Wróciłem na 

miejsce, gdzie zaczynała się trzecia droga i powiedziałem sobie, że druga droga była 

połączona z trzecią. Stwierdziłem, że w czwarta drogę nie będę wchodził, bo było widać 

blisko koniec i to samo, co w pierwszej drodze, czyli ławki. Piąta dróżka wydawała się 

ciekawa, bo była tam górka i zejście na dół gdzie znajdował się staw. Gdy się wracałem 

dostrzegłem strumyczek, którego nie widziałem jak biegłem na dół. Po połowie zwiedzania 

dopadło mnie lekkie zmęczenie i postanowiłem usiąść na ziemi i coś zjeść. Zjadłem sobie 

jedną kanapkę i czułem się pełen sił i gotów do dalszej drogi. Poszedłem w szóstą drogę. 

Poruszałem się spokojnie do przodu i drzewa zaczęły chodzić i rozmawiać miedzy sobą. Nie 

wiedziałem, co się dzieje. Powoli odchodziłem od nich na miejsce, gdzie zacząłem. Na niebie 

zobaczyłem, że zaczyna się chmurzyć, ale pomyślałem sobie, że to tylko chwilowe i zaraz 

będzie znów słońce. W siódmej dróżce zaczął mnie ktoś wołać. Nie wiedziałem kto to i 

uciekłem do przodu. Byłem bardzo zdziwiony, ponieważ znalazłem się na tym miejscu, gdzie 

zaczynała się ósma droga. Znowu ktoś mnie zawołał. Zrobiłem wielkie oczy i dostałem gęsiej 

skórki. Usłyszałem, że zaczyna robić się burza i zaczęło kropić. W dziewiątej drodze 

zobaczyłem jakiś mały domek. Podbiegłem do niego. Otworzyłem drzwi i akurat w tym 

samym momencie zaczęła się ulewa. Deszcz padał i padał bez końca i były bardzo mocne 

błyskawice. Czekałem dalej, gdy w głębi domu coś się poruszyło. Podszedłem powoli i 

zobaczyłem jak pewna starsza osoba sprząta. Zobaczyłem również, że na dworze przestał 

padać deszcz i skończyła się burza. Po cichu opuściłem dom, a ta starsza pani w ogóle mnie 

nie dostrzegła. Przyszedłem  na miejsce skąd zaczynałem. Chmury się powoli rozchodziły. 

Usłyszałem jakieś szelesty, a były to drzewa, które zmierzały w moim kierunku. Uciekłem z 

lasu jak najszybciej się dało. Biegłem do domu i już obiecałem sobie, że sam nie będę 

chodzić do lasu. 

    Gdy wróciłem do domu opowiedziałem rodzinie, co mnie spotkało. Mama nie umiała mi 

uwierzyć. Reszta rodziny zresztą tak samo. Poszedłem do pokoju i odpocząłem od tego 



wszystkiego. Zbliżała się noc i powoli szykowałem się do snu. Musiałem odespać ten ciężki 

dzień. 

 


