
Wykonaj ćwiczenie – urozmaicenie opowiadania

 

Wypisz w punktach środki, za pomocą których urozmaicono podane opowiadanie.

 

Jesienią zawsze jeździmy do dziadków. To taka rodzinna tradycja. Babcia mówi, że
to najazd Hunów, ale mruga przy tym okiem i uśmiecha się, czyli wcale tak nie
myśli. Przyjeżdżają wszyscy, jest wielkie zamieszanie i nikt nie każe nam się kłaść
przed północą. Chodzimy na ryby, na grzyby, palimy ognisko, pieczemy ziemniaki,
strzelamy z łuku, pomagamy sprzątać w ogrodzie. Właściwie to trochę tak, jakby na
chwilę wróciły wakacje.

 

W tym roku mieliśmy puszczać latawce, bo jesień to pora najlepszych wiatrów.
Planowaliśmy nawet zawody, a babcia obiecała tort z malinami w nagrodę dla
zwycięzcy. I nigdy nie zgadniecie, co się stało! Nie poszliśmy na ryby, na grzyby ani
do lasu. Nie wyszliśmy nawet do ogrodu, bo cały czas, od rana do wieczora, padał
deszcz...

 

– Leje – powiedziała mama pierwszego dnia i do wieczora graliśmy w gry planszowe.

 

– Znowu leje... – powiedział wujek dzień później.

 

I chociaż trochę nam się już nudziło, bawiliśmy się w kalambury.

 

Trzeciego dnia nudziło się nam okropnie, a deszcz zamienił ogród w staw. Wtedy
dziadek uznał, że potrzebny jest „plan b”, czyli zapasowy pomysł, na wypadek
gdyby pierwszy nie zadziałał. Niestety, deszcz wciąż padał, a nam nie udawało się
niczego wymyślić. Dziadek zupełnie tego nie rozumiał i co chwilę pytał, czy coś już
nam przyszło do głowy.

 

– Intelektualna pustynia – podsumował w końcu. – Dalej, karawano. Idziemy na
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strych.

 

Strych – to było coś! Zaraz odzyskaliśmy humory i ruszyliśmy za dziadkiem, a tam w
kartonach z rzeczami z dzieciństwa mamy, cioci i wujka czekał „plan b”.

 

– O! – ucieszyła się Hela. – Książki dla dzieci!

 

Poza tym koń na biegunach, kilka lalek, dwie piłki bez powietrza i jeden miś z
bardzo smutną miną.

 

Znieśliśmy wszystko na dół. Książki, chociaż stare, były dla nas całkiem nowe. [...]

 

– Plan B, „B” jak biblioteka! – zauważyła Hela. [...]

 

Za rok, jesienią, jak zwykle pojedziemy do dziadków. Umówiliśmy się, że
powiększymy domową bibliotekę o kolejne tytuły. Trzeba tylko będzie wymyślić
jakiś „plan C”. „C” jak... ciekawe co...

 

Magdalena Kiełbowicz, Plan B, fragmenty
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