
Dynastia Miziołków (fragment), Joanna Olech 

wtorek, 1 IV, Grażyny, Zbigniewa, PRIMA APRILIS 

Przykro mi to mówić, ale zauważam u moich 

starych pierwsze objawy spierniczenia. Zawodzi ich 

poczucie humoru. Nie śmieszą ich moje kapitalne 

żarty. Nie śmiali się, kiedy przestawiłem wszystkie 

domowe zegary. Budzik nie zadzwonił i mogliśmy 

wreszcie pospać dłużej, ale nikt się nie cieszył. Ja  

i Potwory pękaliśmy ze śmiechu, kiedy Papiszon 

zerwał się z łóżka na równe nogi i próbował 

naciągnąć dżinsy na piżamę. Nic z tego. Wyloty 

nogawek zaszyłem porządnie podwójną fastrygą. 

Mały Potwór krzyczał „pima pilis”, ale starzy nie byli 

rozbawieni. Tata kicał na jednej nodze i używał 

brzydkich wyrazów, a Mamiszon zrobił tę swoją 

słynną minę, która nie wróży nic dobrego.  

I rzeczywiście – kiedy mama odkryła, że napełniłem 

cukiernicę solą – opuściło ją poczucie humoru  

i przylała mi ścierką. 

Do szkoły dotarłem na trzecią lekcję. Pani Barszcz 

zignorowała prima aprilis i wpisała mi 

nieusprawiedliwioną nieobecność. Obawiam się, że 

pani Barszcz cierpi na tę samą dolegliwość, co moi 

rodzice – nie śmiała się, siadając na podłożonym 

przeze mnie serku topionym... 

środa, 2 IV, Franciszka, Urbana 

Stanowczo odmówiłem pójścia do szkoły. Wszystko 

przez mamę. Akurat przyszedł Kuczmierowski, 

żeby pożyczyć wentyl do roweru, kiedy do pokoju 

wkroczyła mama i nazwała mnie Miziołkiem. 

Powiedziała ni mniej, ni więcej, tylko: „Miziołku, nie 

zapomnij, że masz dzisiaj angielski…” 

Kuczmierowski mało się nie udusił ze śmiechu, 

zaczął chrząkać, zabrał wentyl i wybiegł bez 



pożegnania. Jak go znam, to zwierzę rozgada 

kolesiom, a jutro cała szkoła będzie wołać za mną: 

„Miziołku, nie zapomnij, że masz dzisiaj angielski…” 

O rany, ten Mamiszon to czasem strasznie tępy. 

Jak mogła mi narobić takiego obciachu! Mamiszon 

się tłumaczy, że przez całe życie tak mnie nazywa! 

No dobra, ale Kuczmierowski nie musi o tym 

wiedzieć! 

czwartek, 3 IV, Pankracego, Ryszarda  

Starzy doprowadzili mnie do szkoły pod eskortą. 

Kuczmierowski nie przyszedł, bo ma anginę ropną. 

Niech żyje angina ropna! 

piątek, 4 IV, Benedykta, Izydora 

Pała z zachowania. 

Fifa przyniósł dziś do szkoły swojego białego 

szczura, nazywa się Gutek. Jest bardzo 

inteligentny (Gutek, nie Fifa). Aportuje kawałki sera 

i zjada je dopiero za pozwoleniem. 

Na matmie, kiedy pani Barszcz pisała na tablicy, 

umoczyliśmy mu łapki w poduszce do stempli, 

nasączonej zielonym tuszem. Gutek ucieszył się, 

kiedy go wypuściliśmy na biurko pani Barszcz! 

Trzeba było widzieć jej minę, kiedy zobaczyła 

białego szczura z czerwonymi oczami, który gania 

po otwartym dzienniku, zostawiając zielone ślady 

łapek! Ta pała była tego warta! 

(395 słów) 

 

 

 

 

 



PYTANIA DO TEKSTU „DYNASTIA MIZIOŁKÓW”: 

1. Jakie są, zdaniem Miziołka, pierwsze objawy spierniczenia 

jego rodziców? 

a. Zaczęli brązowieć na twarzy 

b. Unosi się za nimi zapach pysznych pierników 

c. Zawodzi ich poczucie humoru, nie śmieszą ich jego żarty 

d. Na śniadanie zjadają wyłącznie pierniki 

2. O jakim święcie opowiada Miziołek? 

a. o Światowym Dniu Czekolady 

b. o Dniu Niepodległości 

c. o Dniu Dziadka 

d. o Prima Aprilis 

3. Kto nie występuje w tym tekście? 

a. Fifa 

b. Barszcz 

c. Potwory 

d. Muminek 

4. Których żartów autorem jest Miziołek? 

a. Przestawił wszystkie domowe zegary, zaszył wyloty 

nogawek taty i napełnił cukiernicę solą 

b. Podłożył serek topiony na krzesło swojego taty, a mamie 

uciął kawałek spódnicy 

c. Bratu zaszył wyloty nogawek u spodni, tacie schował 

dżinsy 

d. Wszystkie pierniki posypał solą, a do zupy ogórkowej 

wrzucił garść cukru 

5. Po co przyszedł do Miziołka Kuczmierowski? 

a. Pożyczyć soli 

b. Pożyczyć wentyl od roweru 

c. Pograć w grę na PS3 

d. Pouczyć się angielskiego 

6. Z jakiego powodu Kuczmierowski mało się nie udusił ze 

śmiechu? 

a. Zobaczył jak tata Miziołka tańczy breakdance 

b. Mama Miziołka nazwała go przy Kuczmierowskim 

Miziołkiem 

c. Miziołek spadł z krzesła 

d. Miziołek poślizgnął się na skórce od banana 

7. Dlaczego następnego dnia Kuczmierowski nie przyszedł do 

szkoły? 

a. Bał się, że oberwie od Miziołka 

b. Wyjechał do Australii z rodzicami 

c. Zachorował na anginę ropną 

d. Poszedł na wagary 

8. Jakie zwierzę przyniósł do szkoły Fifa? 

a. Psa 

b. Szczura 

c. Kota 

d. Chomika 

9. Jak się nazywa zwierzę Fify? 

a. Gutek 

b. Potwór 

c. Fifek 

d. Reksio 

10. Jakiego przedmiotu uczy pani Barszcz? 

a. Języka polskiego 

b. Przyrody 

c. Matematyki 

d. Religii 

 

Oblicz tempo: 

395 x 60 : …………..(czas w s) = …………………. SNM 


