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`

Jednégò dnia szkólnô òpòwiôdała nama
ò taczich malińczich lëdzach, co zwalë sã
krôsniãtama. Më sedzelë wkół ni a z szerok
òtemkłima gąbkama słëchalë ji òpòwiescy.

– To nie jô, leno krôsniã – Rafôł zaczął sã

smiôc, më razã z nim, a Anka sã rozbleczała.
– Rafôł, przeproszë drëszkã! – nen niechãtno
wëmamlotôł pòd nosã „wëbaczë”, a szkólnô

– Przódë lat na swiece żëłë krôsniãta – prawi-

rzekła do naju: – A wa sã nie smiéjta, leno

ła nama szkólnô. – Najim prastarkóm pòmôgałë

pòmëszlta, jak krôsniã wëzdrzi ë dze dzysdnia

òne w chëczi, na pòdwòrzim, w chléwie, w stóni

mòże mieszkac.

a w òbòrze. Krëjamkò sprzątałë jizbë,

Pò przerwie szkólnô rozdała nama

czëszczëłë grôpë a statczi, dozérałë

kôrtczi, na jaczich më malowalë krôsniãta

zwierzãta, warzëłë jestkù a pilowa-

ë

jejich

dodomë.

Jô

òłówkã

łë môłëch dzecy. Krôsniãta baro

nacéchòwôł

malińczégò

czło-

lubiłë cepło, temù mieszkałë

wieczka, a pòfarwòwôł całégò

w jizbie za piéckã abò w kùchnie

na czerwiono. Wëzdrzôł colemało jak jindianéra, leno miast

blëzô platë.
– Szkòda, że jô ni móm piécka

pióropùsza miôł szpicmùcã na

ani platë – smùtno rzekła Andżela.

głowie. Kòl niegò stało wiôl-

– Mòże tedë krôsniãta bë kòl mie

dżé drzéwiã, bò wëdôwało mie

doma zamieszkałë, pòmôgałë bë

sã, że òno terô mùszi mieszkac

mie sprzątac jizbã ë robic lekcje.

w lese.

Tómk

zrobił

mòdré

–

krôsniã na wiôldżim rëbac-

ùsmiéchnãła sã naju szkól-

czim bôce, a Julka

nô, – czë krôsniãta jesz razã

lilewé w ji chëczi

–

Jak

wa

mëszlita

dlô

z lëdzama mieszkają?

pùpków.

Krôsniã

– Jo! Jo! – zawrzesz-

Rafała

czelë më wespół, leno

bëło òblokłé w ce-

mądrowatô

płi

Anka,

swéter,

szëjã

jaczi jô za baro nie

mia

lubiã, bëła procëm.

szalikã, na głowã

–

To

je

leno

mia wcësnioné

bôjka.

wiôlgą

Krôsniãtów ni ma – rzekła
bùszno, – bò jô jich nigdë nie widzała.
– Są, są! – më zawòłalë, a Rafôł złoslëwie
pòcygnął Ankã za włosë.
– Ała! Rafôł mie za włosë cygnie – na
pòskarżëła sã szkólny.

wełnia-

ną trodelmùcã, a mieszkało w ruchnowi szafie. Prawie wszëtczé namalowóné bez naju
krôsniãta bëłë malińczima lëdzama, miałë
czerwioné mùce, mieszkałë abò w kùchnie,
abò w szafach, abò w sklepach, abò w lãpach.
Dokùńczenié na str. II

Wëdanié udëtkowioné
bez Ministra Bënowëch Sprawów i Administracje
`
najo_uczba.indd 1

òbkrãconé

Najo`` uczba
- lekcjo`` 8 (18)
`
dodôwk do „Pomeranii”
`



2008-09-22 09:06:45

:

:

Klase I-III spodleczny
szkołe
`
`

że taczich stwòrzeniów na swiece ni ma, wiãc

Teresa Czerwińsko,
`` Aleksandra Pająk, Lucyna

Tema:
W krejamnym
`
:

Anka òddała biôłą kôrtkã, bò wcyg bëła dbë,
ni ma czegò malowac. Ale z ni ùpartélc!
Blós Rôdk zrobił malënk kąsk jinszi jak
më wszëtcë. Jegò krôsniã bëło baro brzëdczé,
miało wiôldżé zãbë i mieszkało w kòmpùtrze.
– Wierã to mùszi bëc baro psotné krôsniã

1. Przeczëtôj wiérztã. Pòdczorchnij pòzwë roscënów i zwierzãtów. Spróbùj wëpisac szëchtë
lasu.

Las

– rzekła szkólnô, òbzérając malënk Rôdka.
– Jo, baro psotné – dolmaczëł nasz drëch. –
Òno pò prôwdze mieszkô w najim kòmpùtrze.
Jô nawetka wiém jak mô na miono.
– Wiész? Tej rzeczë nama – proszëlë më

W wòlnym czasu biôjta w las
To je taczi snôżi plachc
Tam òd zemi jaż pò czepë drzéw
Nënka Roda żëcé dôwô wcyg

czekawi, jakùż Rôdkòwé krôsniã sã zwie.
Nawetka Anka, co w krôsniãta nie wierzëła
nadstawiła ùszë.

W pòdscelënkù, w zgnitëch
lëstach

– Òno sã zwie… wirus.
– Wirus??? Cëż to je za dzywné miono?
– Normalné… Rôz mój tatk zawòłôł: „Zôs
mie Wirus lëtrë zjôdł”, a czej jô sã jegò spitôł,
co to je nen Wirus, òn mie rzekł, że to je taczé
môłé krôsniã, chtërné w kòmpùtrze żëje.
– Wiész të co, Rôdkù – rzekła ùsmiéchając
sã naszô szkólnô, – jô mëszlã, że jednakò wirus to nie je niżódné krôsniã, leno czësto co
jinszégò.
Na drëdżi dzéń, szkólnô zaprowadzëła naju
do kòmpùtrowi warkòwnie, dze jinfòrmatik,
òpòwiôdôł nama ò nëch kòmpùtrowëch wirusach. Prôwdã rzec, wszëtczégò jem nie zrozmiôł.
Ale cëż..., jô przecã chòdzã dopiérze do pierszi
klasë. (-)

W spadłëch jëglach i wietewkach
Żaba z jeżã chëcz bùdëje
I robòcô mrówka żëje
A z lasëzne dobrô jôda
Smaczné grzëbë i jagòda
Wrzos lilewi wzérô na Ce
Mech sã kłóniô i parpace
Perznã wëżi bùszno roscą
Miodné malënë z òstrim jałówcã
Dzëk i lës sã przechôdają
Na gajewiznë darë wzérają.
A nad nima, wiôldżé drzéwiãta
Płëną z wiatrã nibë òkrãtë
Ptôczi na kòncert sã zlecałë
Brzózczi i dãbë peszno tuńcowałë.

:

Wezgódczi
Piętów Tóna, Orzechë do ucechë abo pół
tësąca kaszëbskich zagôdk, Gdańsk 1956
1. Głôdczé jak szpégel, czasã słabé jak
skòrëpa òd jaja, a czasã mòcné jak stôl.
(Lód)
2. Czedë przińdą góra i dół do grëpë?
(Czej pùklowati w rów wpadnie)
3. Co to bëła za wiôlgô wòda, co rôz sã
zdarzëła, co napisónô i wprzódk i wspak
jednakò sã czëtô?

(Pòtop)

4. Jaczé stwòrzenié je nômòcniészé?
(Smôrszcz, bò swój bùdink na sobie nosy)

II
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ąk, Lucyna Sorn

:

:

Klase IV-VI spodleczny
szkołe
`
`
mrówka ♦ dzëk ♦ krowa ♦ kòt ♦ kôłp ♦ zelińt ♦

mnym i snożim
lese
``

kùkówka ♦ dzëdzón ♦ lës ♦ jeléń ♦ zajc ♦ sowa
♦ gòwniôrz ♦ chrobôk ♦ słowik ♦ gãs ♦ gapa ♦

Krëjamny i snôżi je las

mòro pajk ♦ pòmùchel ♦ trulôcz ♦ wiewiórka

W latny i zëmòwi czas

♦ łosos ♦ jéż ♦ skòwrónk

A Nënka Roda pilëje

ÒWADË

Czë wszëtkò w zgòdze żëje.

PTÔCHË

SUSCZI

Lucyna Sorn
a. ………….......……...............................….
b. …………….......................................…….
c. ………………………….......................….
d. ………………………...........…………….
2. Na spòdlim tekstu dofùluj zestôwk.

5. Ùstalë, co robi lesny?
pôli ògniszcze w lese

:
:

Lasowe` roscene i zwierzata
~

pilëje lasu
sadzy młodé drzéwka

W lese na zemi leżi wiele lëstów, jiglënów

zriwô wietewczi

i wietewków. Je to pierszô szëchta lasu, chtër-

depce kwiatë

na zwie sã pòdscelënkã. Z mechã, wrzosã,

dbô ò las

grzëbama, jagòdama i parpacama je lasëzna.

żëwi zwierzãta òb zëmã

Żëją tam mrówczi, gòwniôrzë i wãdzëbôczi.

cëskô smiecë

Wëżi je gajewizna. Roscą w ni młodé krze,
taczé jak: malënë, jeżënë, jałówce i młodé

Napiszë, co të ni mòżesz robic w lese.

drzéwiãta. W ti szëchce żëją dzëczi, lësë, jele-

W lese ni mòżesz:

nie i wiewiórczi. Nôwëższą szëchtą w lese są
drzéwiãta. Mómë dwa ôrtë drzéwiãt: lëstowaté – brzózczi, dãbë, bùczi, i jiglënowé – danë,
chójczi i skòwrónczi. W wësoczich drzéwiãtach
żëją ptôczi: kùkówka, sowa, dzëdzón.
SZËCHTË

ROSCËNË

ZWIERZÃTA

– ………………………….................……….
– …………………………….................…….
– …………………………….........………….
– …………………….................…………….
– …………………………………………….
– …………………….................…………….
zrëwac

kwiatów

ògniszczów,

i

wietewków,

gadac,

deptac

pôlëc

kwiatów

i grzëbów, smiôc sã, niszczëc ptôszich
gniôzd, zrëwac grzëbów, wërzëcac smiecë, òdpòczëwac, słëchac spiéwù ptôchów,
wëcënac drzéwiãtów
6.

Przeczëtôj

òpaczno

napisóné

pòzwë

grzëbów i napiszë bez òmiłczi.
SURTÒP – …………………….................…
NÓZRÒB – ………………………...............
KZSËLREPEP – ………………………........
3. W lese żëją rozmajité zwierzãta. Ùstalë, ja-

KPÃP – ……………………..........................

czé zwierzãta wëstãpùją w lese i pòdzelë je na

NAZEZRB – ……………………….............

òwadë, ptôchë i susczi.

BIZRG YSÃG – ………………………........
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Klase gimnazjalny szkołe
`
Danuta Pioch

:

"

:

``

`
Uczba
pierszo:
`` Zymk żeco``
:

`

:

:

:

:

Tema:
` ~ Krejamnota ledzczego
` ` żeco``
zaklato`` w szterzech cządach roku`
na spodlim Wejimków lestów do Nodzeje" Michała Piepera
czile skòjarzeniów, co sã pierszé pòjawią.
2. Jak wëzdrzi majowi swiat pòkôzóny w teksce? Òpòwiédz swòjima słowama.
Czë Twój pòzdrzatk i nen pòkôzóny w teksce
mòcno sã jinaczą?
3. Òpiszë stón dëcha narratora, w jaczi gò
wprôwiô majowi czas. Ùżij do òpisu jak nôwicy znankòwników.
4. Jaczé lëdzczé zmôdżi są w teksce wëzwëskóné do òdbiéraniô majowi snôżotë? Chtërne artisticzné spòsobë òbrazowaniô w tim

„Zaczinô sã môj. Czë môsz w pamiãcë nen
wëzdrzatk? Wiém, że nen miesąc wprowôdzô
w nôwikszi stãpiéń zadzëwòwaniégò. Zakwitają bómë, a bez wëpùscył môłé mòdrawé abò
biôłé kwiôtuszczi; nalôzł jô jaż piãc niepôrowëch, mëslącë wcyg ò Ce. Czedë jô szpacérowôł òb wieczór zatopiony w swòjich mëslach,
ùczuł jô, jak mùzykeńcë grelë na trąbkach.
Stojelë na dakù kòscoła i dobiwelë nôpësz-

dopòmôgają? Swòje swiądë zapiszë wedle
mòdła:
ZMÔG

zdrok

WËJIMK

ARTISTICZNÉ

TEKSTU

SPÒSOBË

bez wëpùscył
môłé mòdrawé
abò biôłé kwiôtuszczi

epitetë

niészą piesniã dlô naszi Matczi Bòsczi. Zakrącëło mie sã w òczach, wszëtkò spiéwa,
òkrëwającë sã złotą zelonoscą, a zmôdżi jak
strënë nacygnãłë sã, bò zwãk z pôchą zymkù
dzywno ùsadzëłë kònstelacjã, chtërny bòdôj
òczama nie ùzdrzimë. Ale nawetka to je dobrze, że to tak je, bò człowiek z nôtërë je taczi,
czej długò na co wzérô, tej mù nôwikszi chòc
skôrb powszednieje.

wërazëcelã są mùzykeńcë.
6. Jakô paléta farwów je wëzwëskónô do

Zymkù, mój kochóny, chtërny dôwôsz ta-

namalowaniô zymkòwégò swiata? Ùbògacë

czé ùroczenié rokòwi, bãdzë w mòjim sercu

tekst swòjima słowama tak, żebë stôł sã jesz

na wiedno, abë miłota mòja kwitła, bë wòniła

barżi farwny i snôżi.

dobrota, a dësza jak skòwrónk spiéwa”.

IV

5. Òpòwiédz ò majowim zwëkù, chtërnégò

7. Ò jaczim lëdowim wierzenim je mòwa w

1. Na zôczątkù tekstu są słowa: „Zaczinô sã môj”.

słowach: „bez wëpùscył môłé mòdrawé abò

Z czim Tobie sã nen miesąc parłãczi? Wëpiszë

biôłé kwiôtuszczi; nalôzł jô jaż piãc niepôro-
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Gramatika
wëch”? Òpòwiédz wszëtkò, co sã z tim wierzenim parłãczi.
8. W zakùnczenim pierszégò akapitu pòjôwiô sã
jakôs wôżnô zëcowô prôwda. Spróbùj jã òmòwic

juwernotë òbëdwùch tekstów.
11. Ùdokaznij, że wëjimk, chòc pisóny prozą,
mô w se równak wiele z liriczi.

i wërazëc w ti sprawie téż swòje zdanié.

12. Czemù zymk w rodze i dzecyństwò ù czło-

9. Drëdżi akapit je apòstrofą do zymkù, ale

żdajemë; ò czim rojimë, bë sã zjiscëło – tak w

téż je w nim zawiartô filozofiô żëcô. Òmówi
znaczenié i sens tekstu.
10. Przeczëtôj fraszkã Jana Kòchanowsczégò

wieka wëfùlowóné są nôdzeją? Na co liczimë,
cządach rokù, jak i w żëcym?
Z

jaką

filozofią

je

zgódné

to

zymkòwé

zaùroczenié?

„Na dom w Czarnolesie” i spróbùj pòkazac

Hana Makurôt
`

Przëmiono jakno part mowë,
przëmionowé rzeczenié
`
Przëmiono – je niesamòstójnym partã mòwë,

przez: przez wiarã,

tak tej mùszi parłczëc sã z jinym słowã. Mô

strzód: strzód papiórów,

òno syntakticzną fùnkcjã i w zdanim wërôżô

ù: ù jezora,

syntakticzné ùprocëmnienia juwerno jak flek-

w: w cządnikù, w òdżin,

syjné kùnôszczi. Przëmiono nie òtmieniwô

wedle: wedle mòrza,

sã.

z: z dôkã, z wòdë, z młodzy,

Przëmiona mòżno pòdzelëc na:
a) prosté przëmiona:

za: za chlebã, za pòmòc.
b) zesadzoné przëmiona:

bez: bez swiądë,

naprocëm: naprocëm krómù, naprocëm

bùten: bùten szëkù,

człowiekòwi,

dlô: dlô waju,

òkróm: òkróm zupë,

do: do chòrégò,

pòmidzë: pòmidzë słowama,

kòl: kòl dwiérzi,

pòprzez: pòprzez mùzykã,

króm: króm filozofii,

pòstrzód: pòstrzód gwiôzd,

kù: kù szkòlë,

westrzód: westrzód zalë,

midzë: midzë drzéwiãtama,

westrzódka: westrzódka kwiôtów,

na: na niebie, na szkólnégò, na szafie,

wkół: wkół lãpë,

nad: nad wiédzã, nad zemią,

zza: zza gardinë.

nimò: nimò bùdinków, nimò wszëtkò,
ò: ò drëdżi, ò bómka, ò lëdzach,
òb: òb lato,
òd: òd białczi,
òkòm: òkòm chëczë,
pò: pò pòlskù, pò niegò, pò drodze,
pòd: pòd òbronã,
pòdle: pòdle lasa,
procëm: procëm demòkracji, procëm starka,
procëmkò: procëmkò drëchòwi, procëmkò cebie,
przë: przë stëdni,
przed: przed Bògã,
przék: przék sostrze,

Do

niechtërnëch

prostëch

przëmionów,

wëstąpiwającëch przed słowã naczinającym
sã karnã spółzwãków, je dodôwóny samòzwãk
-e, np.: beze, kòle, nade, òde, pòde, przede,
przeze, we, ze.
Przëmiono nacëskô przëpôdkòwą fòrmã
W zdanim

przëmiono

wiedno

parłãczi

sã z jinym słowã, nacëskającë mù pasowną przëpôdkòwą fòrmã. Òsóbné przëmiona parłãczą sã z nôslédnyma zanôléżnyma
przëpôdkama:
Dokùńczenié na str. VI
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Genetiw (Rodzôcz) – bez, bùten, dlô, do,

`
Uchwôlënk
Radzëznë
~
Kaszëbsczégo
` Jazëka

kòl, kòle, króm, naprocëm, nimò, òd, òkòm,
òkróm, pòdle, pòstrzód, procëm, procëmkò,

w sprawie terminologie
z objimu
teorie
`
` lëteraturë
podług
szkołów
` ` brekownotë
`
`

przék, strzód, ù, wedle, westrzód, westrzódka,
wkół, zza;
Datiw (Dôwôcz) – kù, naprocëm, pò, pro-

Termin polski

cëm, procëmkò;

teoria literatury

teoriô lëteraturë

epika

epika

liryka

lirika

dramat

drama

narrator

òpòwiôdôcz

świat przedstawiony

òkôzóny / pòkôzóny swiat

bohater

bòhatéra, heroja

nową znaczënkòwą całosc, nazëwóną przëmio-

bohater pierwszoplanowy

pierszorégòwi bòhatéra,
pierszorégòwi heroja

nowim rzeczenim. Hewò przëmiarë przëmio-

bohater drugoplanowy

drëgòrégòwi bòhatéra,
drëgòrégòwi heroja

bohater tytułowy

titlowi, nôdpisowi, pierszi,
przédny bòhatéra || heroja

bohater epizodyczny

epizodny, zdarzënkòwi
bòhatéra || heroja

bohater główny

pierszi, przédny, nôwôżniészi bòhatéra || heroja

czas

czas

czas określony

òpisóny, gwësny czas

so wëszlë na jaczé niwë. Na tëch niwach nie-

czas nieokreślony

nieòpisóny, niegwësny czas

rôz chòdzyl bòcón, abò téż bëlo zasóné żëto.

miejsce

môl

Akùzatiw (Winowôcz) – na, nad, nimò, ò,
òb, pò, pòd, pòprzez, przez, w, z, za;
Jinstrumental (Narzãdzôcz) – midzë, na,
nad, pòmidzë, przed, z, za;
Lokatiw (Môlnik) – na, ò, pò, przë, w.
Przëmionowé rzeczenié
Przëmiono,

parłãczącë

sã

z

jistnikã,

znankòwnikã, wielnikã czë zamionã, twòrzi

nowëch rzeczeniów w zdaniach:
Jidã do bibloteczi za ksążkama.
Wëzdrzi na szczestlëwégò.
Widzymë sã witro ò drëdżi.
Kòl naju nie je lëchò.
W pòdónym niżi teksce nalezë przëmiona:
Tą drogą chòdzëlë wszelejaczi lëdze, ale
nicht nie zablądzyl nawet w dôce, bò wiedno

Rôz Tóna z Móną szlë tu ùdżãti a gôdelë,

akcja

dzejanié || akcjô

że zbiérają pòtrôwnice. Kò mòże zbiérelë, ale

fabuła

fabùla

jô tam żódnëch pòtrôwniców nie widzôl. Në,

wątek

wątk

fikcja literacka

fikcjô || wëmëslënk

proza

proza

gatunki epickie

epikòwé ôrtë

opowiadanie

òpòwiôdanié || òpòwiôstka

nowela

nowela

powieść

roman

esej

esej

rozpòwiôdelë ò nëch niwach, a wkól nas ro-

felieton

felietón

sce parpac a wszelejaczé zelskò. Më òbaji bëlë

baśń

łżónka

dobri klëftownicë, prawie ne bómë nóm tak

legenda

legeńda

wëzdrzalë, jakbë ze skla. Taczé fejn zelëskò tu

mit

mit

rosce, tëli pòtrôwnic kwitnie tu mdze mógł so

podanie

pòdanié

chòdzëc òb lato na bòsôka.

epos

epòpejô || epòs

poemat epicki

epikòwô pòéma

anegdota

kôrbiónka, anegdota

kòszik òni prawie mielë, ale w nim bél ksãżëc
pòkruszony a tej sztëk lëczëwa. Pewno chcelë
so co zaniécëc, mòże jaczi switk na westrzód
lasa, abò tãczã dali na tëch niwach. Òbòje bëlë
w biôlëch kòszlach, tak że to bë jima z tim
switkã w rãce klédowa, a téż ksãżëc bél widzec przez rësënë w jich kòszikù.
Më z Józefã so sedlë na westrzód lasa, a tej

Jan Drzeżdżon, Kòl Biélawë, Gdynia 1997
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Termin polski

Termin kaszubski

Termin polski

:

:

Klase strzedny
szkołe
`
Termin kaszubski

ballada

balada

przenośnia

òbrazné rzeczenié

pamiętnik

pamiãtnik || dniewnik

ożywienie

òżëwienié

liryka

lirika

uosobienie

personifikacjô

podmiot liryczny

liricznô pòstacëjô

onomatopeja

ònomatopejô

podmiot zbiorowy

liriczné pòstacëje

anafora

anafòra

wiersz

wiérzta

epifora

epifòra

wers

réżka

powtórzenie

pòwtórzenié

zgłoska

szlabiza

kontrast

procëmnota, kòńtrast

trzynastozgłoskowiec

trzënôstoszlabizowô wiérzta

metafora

metafora

dowcip

wic, szpôs, szpòrt

sylaba

szlabiza

dramat

drama

rym

rim

dialog

dialog || dwùgôdka

rytm

ritm

monolog

mònolog || jednogôdka

strofa

sztrofa

akt

akt

wiersz biały

biôłô wiérzta || nierimòwónô
wiérzta

scena

scena

wiersz ciągły

nieprzeriwnô wiérzta

odsłona

zdrzadniô

wiersz stroficzny

sztrofòwô wiérzta

jednota czasu, môla i akcji

liryka osobista

òsobistô lirika

jedność czasu, miejsca
i akcji

liryka patriotyczna

patrijotnô lirika

dramat antyczny

antikòwô drama

liryka milosna

miłotnô lirika

dramat starożytny

przódeczasnô drama

liryka reflaksyjna

refleksjowô lirika

dramat liturgiczny

liturgicznô drama

liryka religijna

nôbòżnô lirika

misterium

misterium

liryka opisowa

òpisowô lirika

miracle

mirakl

liryka bezpośrednia

bezpòstrzédnô lirika

moralitet

mòralitet

liryka pośrednia

pòstrzédnô lirika

dramat romantyczny

romanticznô drama

l. sytuacyjna

sytuacjowô || stójnô lirika

dramat mieszczański

miészczóńskô drama

melodramat

melodrama

liryka inwokacyjna

jinwòkacjowô lirika
prolog || wprowôdzk

dramat obyczajowopsychologiczny

psychòlogòwô drama

prolog
epilog

epilog

dramat bulwarowy

gatunki liryczne

liriczné ôrtë

bùlwarowô || kòlbrzegòwô
drama

oda

òda

dramat estradowy

binowô drama

sonet

sonet

dramat kabaretowy

kabaretnô drama

satyra

satira, wërąpiónka

dramat symboliczny

znankòwô drama

poemat liryczny

liricznô pòéma

dramat ekspresjonistyczny

ekspresjonizmòwô drama

dytyramb

ditiramb

dramat epicki

epikòwô drama

tren

jiscónka, tren

dramat poetycki

pòézjowô drama

pieśń

piesniô

dramat groteskowy

groteskòwô drama

fraszka

smiésznô wiérzta || fraszka

dramat absurdu

drama absurda

elegia

elegiô

dramat radiowy

radiowô drama

hymn

himn

dramat telewizyjny

telewizjowô drama

środki artystyczne

artistné spòsobë

bajka

bôjka

epitet

epitet, przëdôwk

poeta

pòéta

porównanie

przërównanié

poezja

pòézjô
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Krziżówczi

1

1. Dlo`` dzecy

2

1. Biôłé, do picô, òd krowë.

3

2. Òjc òjca.
3. Strôszk z marchwiowima zãbama.
4. Swiécy w nocë na niebie.
5. Pòstãpny miesąc pò lëpińcu.

4
5

6. Miticzny zwiérz, jaczi je w herbie Kaszub.

6

7. Wies, w chtërny nachôdają sã kamianné

7

krãdżi.
8. Miono jednégò z pòmòrsczich ksãżąt.

8

9. „Kaszëbsczé jezora, kaszëbsczi ...”.
9

2. Dlo`` starszich
1. „Wiém, jô wiém, nie pòwiém,

1

co w ògrodze rosce, ...”.

2

2. Ten, co zaprzedôł diôbłu swòjã
dëszã.

3

3. Jinaczi pùjk.
4

4. Maska panëszczi.
5.

5

Aùtor

dokazu

„Gôd-

ka ò Januszu Skwierku,
nôsławniéjszym grajkù ka-

6

szëbsczim”.

7

6. Fòrma deminutiwnô òd słowa
ptôch.

8

7. Starka, chtërna mô pòd
swòją òpieką lasë.

9

8. Kaszëbsczi bóg mòrza.

10

9. Jezoro na Kaszëbach.
10. Jeden z młodokaszëbów.

11

11.
12

Wies,

òdprawionô

w

jaczi

òstała

pierwszô

swiãtô

mszô w kaszëbsczim jãzëkù.

13

12.

Pamiątka architekturë jakô

jidze nalezc w Gduńskù.
13. „Kòżdô sarna trzimô sã ...”.
Zrëchtowała: Hana Makùrôt
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