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Piesek Dodi i kotek Mruczek mieszkali razem w domku. Piesek był skromny, wesoły i miły, a 

kotek ciągle się przechwalał, był dumny i uważał, że jest królem wszystkich zwierząt w okolicy. 

Któregoś dnia piesek nie wytrzymał z kotem i postanowił ogłosić konkurs dla wszystkich zwierząt, żeby 

sprawdzić, czy kot Mruczek faktycznie jest najzdolniejszy. Piesek zrobił plakat i wywiesił na drzewie, tak 

by wszystkie zwierzęta z okolicy dowiedziały się o konkursie. 

Na konkurs przybyli: kura z kogutem, jeż, świnka morska, papuga, gołąb, królik i oczywiście kotek 

Mruczek, który widząc inne zwierzęta powiedział: 

- Wy nie macie szans ze mną wygrać, bo jestem najzdolniejszy i najpiękniejszy. 

Gdy tylko usłyszał to gołąb odpowiedział mu: 

- Ale ty nie potrafisz latać! 

Po chwili dodała papuga: 

- I jesteś taki szary, a ja jestem kolorowa, pięknie śpiewam i wszyscy mnie lubią. 

Wtedy odezwał się pies: 

- Nie kłóćcie się! Czas rozpocząć zawody. Ogłaszam pierwsze zadanie – wykonanie rysunku farbami. 

Kotek wziął w pyszczek pędzelek i narysował łąkę z kwiatami. Królik, świnka morska, jeż również wzięli 

do pyszczków pędzelki i zaczęli malować obrazki, jednak widząc, że kura z kogutem, papuga i gołąb 

sobie nie rdzą postanowili narysować wspólny obrazek, tak by pozostałym zwierzętom nie było przykro. 

Następne zadanie polegało na wykonaniu dowolnego utworu. Kotek oczywiście wyszedł na środek i 

dumnie zaczął jodłować. Inne zwierzęta postanowiły zaśpiewać piosenkę razem w grupie, tak by nie 

było  przykro jeżykowi, gdyż nie miał talentu muzycznego i śwince morskiej, która również ze śpiewem 

sobie nie radziła. 

Kotek Mruczek już był pewien że wygra olimpiadę i powiedział: 

- Możecie się już poddać, bo nie macie szans ze mną wygrać! Jeszcze jedno zadanie zostało i 

zobaczycie, że to ja poradzę sobie najlepiej.  A wy znowu będziecie sobie musieli pomagać! 

Ostatnie zadanie polegało na wykonaniu trzech przeskoków przez płotki. 

Zwierzęta kolejno wykonywały zadanie. Na samym końcu dumny kotek Mruczek chciał się popisać i na 

jednej łapce przeskoczyć przez płotki. Pierwszy płotek zwinnie przeskoczył, drugi też, nagle 

przeskakując przez trzeci plotek zahaczył łapką i się przewrócił! Zaczął głośno wołać: 

- Pomocy, pomóżcie mi, łapka bardzo mnie boli, trzeba zrobić opatrunek, a ja sam sobie nie poradzę. 

Wszystkie zwierzęta przyszły kotkowi z pomocą. Kiedy stękał z bólu, pocieszały go, następnie zrobiły 

mu opatrunek i pomogły wrócić do domu. Zawody się skończyły – piesek Dodi ogłosił remis, a kotek 

Mruczek zrozumiał, że w życiu nie trzeba być najzdolniejszym, ważne by mieć prawdziwych przyjaciół. 

Od tego czasu kotek więcej się nie przechwalał i był najlepszym przyjacielem pieska. 
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