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Ùcecha

Ani më sã nie òbezdrzelë, a ferie sã skùńcziłë

że zamiast tegò wszëtczégò trzeba bãdze terô

òblokła w biôłą kòszlã i czôrné, wëplatowóné

bic ùczbë, tej mie sã robiło słabò. Kò z drëdżi

i më bëlë nazôd w szkòle. Reno mëmka mie
bùksë z kańtama. Tak pò prôwdze to jô sóm nie

wiedzôł, czë móm płakac, czë sã smiôc. Jak jô so
pòmëslôł, że to je ju kùńc lôtaniô pò wsë, gra-

niô w balã, nëkaniô na kòle pò lasach i pòlach,
kąpaniô w jezorze, leżeniô na trôwie i piôskù

w gòrącëch parmieniach słunuszka, to mie sã pò
prôwdze

chcało płakac. Jak jô so przedstawił,

sedzec w ławie i sã ùczëc, a do te jesz doma rostronë za szkòłą jô téż përznã béł. Jô sã ju ni

mógł doczekac zéńdzeniô z drëchama, jaczich

jô tak długò ni miôł widzóné. Jô téż béł mòcno
cekawi, jak to bãdze w czwiôrti klasë, chto terô

weznie naszã klasã, jaczi bãdą nowi szkólny

i nowé ùczbë. Taczé mëslë mie lôtałë pò głowie

i bez to wszëtkò mie bëło dosc dzywno. Tej mie
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Pòwiôstka ò Mackù
przëszło do głowë, że mòże w kòscele jô nalézã

jakąs pòcechã.
Zanim sã zaczãła szkòła, w kòscele bëła ekstra mszô dlô dzecy i szkólnëch. Kò mszô mie
jesz barżi pòmiésza w głowie. Ksądz na kôzanim
gôdôł, że mòżemë doznac wiôldżégò szczescô,
leno mùszimë sã do te przëłożëc. Jeżlë bãdzemë
sã starac, jeżlë bãdzemë sã dobrze ùczëc,
a w szkòle bãdzemë grzeczny i bãdzemë słëchac
szkólnëch i starszich, tej w serce wstąpi nama
wiôldżé szczescé. A bãdze to szczescé dëchòwé,
prôwdzëwé szczescé, jaczégò nic i nicht nama ni
mòże wząc. Tak jô ùzdrzôł, że z tim szczescym
to nie je takô letkô sprawa.
W szkòle nôprzód béł apel na bòjiskù. Tam
më sã dowiedzelë, chto nas bãdze ùcził. Nôbarżi
më sã ùceszëlë, że pòlsczi bãdzemë mielë z wastną Martą. Wastnã Martã wszëtcë lubilë. Më sã
téż wnet przekònelë, czemù tak bëło.
Ledwò më wlezlë do klasë i sedlë w ławë,
a chtos zaczął wëc. Trzôsk béł corôz wiãkszi,
chtos wrzeszczôł, jakbë gò ze skórë òbdzérelë.
Mój të panie, më jaż dostelë dzëczich òczów,
a nicht nie wiedzôł, co je lóz. A ten chtos wrzeszczôł corôz barżi. Cëż sã nie dzeje?
Tej jô ùzdrzôł, że Michôł flot za czims grzebie w tasze. Za sztót òn z ni wëjął swòjã mòbilkã
i wëłącził ten straszny rëk. A tej òn miôł fùl
bùksë strachù, òn jaż sã zrobił czësto dzëczi.
– Terô òn dostnie – jô so pòmëslôł. – Zarô
pierszégò dnia òn so nagrabi. Za chwilã òn sã
bãdze mógł stąd karowac. Wszëtcë terô żdelë na
to, co zrobi Wastnô Marta.
– Przëbôcziwóm wszëtczim, że w szkòle
mùszi miec mòbilczi wëłączoné – rzekła szkólnô
i sã słodkò ùmiéchnã do Michała. – Michałkù,
ferie sã skùńcziłë, wezkôjle tã mòbilkã wëłączë.
Wiele jô bë terô dôł, żebë bëc Michałã! Abò
chòcbë żebë miec mòbilkã i żebë òna terô zazwònia!
Kò cëż, szczescé mô blészcz na slépiach.
Pózni Wastnô Marta pita, dze më bëlë òb
czas feriów. Òna jesz nie skùńcza, a jô miôł rãkã
wëcygniãtą do górë, jak le dëcht szło. Òna téż
zarô mie spita pierszégò, a tima swòjima anielsczima òczama wzéra na mie tak słodkò, że mie
sã jaż cepło w gnôtach robiło.
– W Chòrwacji – jô rzekł.
– A mógłbë të to rzec całim zdanim – pòprosa
szkólnô.
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Tej jô, całi czas wzérającë ji prosto w òczë,

pòwtórził to samò, le trzë razë głosni:
– W Chòrwacji!!!

Wastnô Marta sã ùsmiéchnã i wzéra na mie

słodkò, a jô sã czuł jak kòt w smiotanie. Mądrzészi dzél klasë zaczął sã ze mie głosno smiôc, kò

dlô mie to tëli znacziło, jakbë chtos na gãs wòdą

chilnął. Jô terô doznôwôł wiôldżi pòcechë i to
bez żódnëch staraniów.

Òd te czasu szkòła to béł dlô mie jistny rôj.

W Wastnã Martã jô béł zazdrzóny jak w swiãti
òbrôzk. Ji jô bë ùwierził, że w mòrzu wòdë ju ni
ma. Z pòlsczégò jô miôł same piątczi i szóstczi. Gòrzi bëło z jinyma ùczbama. Jô le żdôł na
ùczbë pòlsczégò i na Wastnã Martã.

Mój stark wiedno gôdôł, że ùcznia bez je-

dinczi je jak żôłniérz bez flińtë. Tak téż jednégò

dnia jô sã stôł ùczniã fùl gãbą – jô dostôł jedinkã

z rechùnków. Doma tatk jak wiedno mie sã spitôł:

– Co tam w szkòle, Mackù, dostôł të jaczés

stopnie?

– Jo – jô òdrzekł.

– Jo? A jaczé? – pitôł dali tatk.
– Jedinkã – jô rzekł cëchò.

– Co? Mòżesz të gadac głosni, bò jô ce nie

rozmiejã.

– Jedinkã – jô rzekł całim zdanim.

– Jedinkã! – zdzëwił sã tatk. – A czemù cë tak

głupie szło?

– Jo, jô dostôł jedinkã, ale bëlë téż taczi, co nic

nie dostelë – jô sã próbòwôł brónic.

Kò mój tatk zmërkôł, że cos tu nie je richtich.

Drëdżégò dnia òn zaszedł do szkòłë do Wastnë
Martë. Jak òn przëszedł nazôd, zaczął ze mną
gôdkã:

– Mackù, to të mùszisz wiedzec, że w niżód-

ny fabrice rozëmù nie dorôbiają, a jesz jedno cë

pòwiém, lżi ùczëc sã za młodu, jak bëc głupim

na stôré lata. Ni mòże tak bëc, że sã ùczisz blós

pòlsczégò, bò cë sã szkólnô widzy. Pamiãtôj téż,
że ten szczescô doczekô, chto za nim nie nëkô.

Tak më sedzelë przë stole i tatk kłôdł mie

mądroscë do głowë.

Òd tegò dnia òn sã za mie wzął. Czë jô chcôł,

czë nié, jô mùszôł wlezc na ksãżowską stegnã do

szczescô i starac sã ò tã prôwdzëwą, dëchòwą
pòcechã.

Ùczniowie spòdleczny szkòłë
Lucyna Sorn

Czas do szkòłë!

Céle:
– przëbôczenié słowiznë zrzeszony ze szkòłową tematiką;
– rozrzesziwanié tãgódków na spòdlim swòji wiédzë;
– rzeszenié òbrôzków z tekstã i wëcyganié swiądów;

Pòmòce:
– cyg lëtrów ze schòwónyma słowama
i hasłã;

– dobiéranié pasownëch fòrmów słów do tekstu z lukama;

– òbcéchë malënków do farwòwaniô;

– gromadzenié nowi słowiznë sparłãczony ze szkòłą.

– mòdło òdmianë czasnika ùczëc sã
w ternym czasu;
– tãgódka z òpisënkã.

Cyg ùczbë:
1. ��
W ������
rédze �������
lëtrów schòwóné
��������� są
��� pòzwë
������ òbrôzków.
���������� Przesztrëchnij
��������������� te
��� lëtrë
��������i òdczëtôj
��������� hasło,
������� chtërno
�������� òstónie.
��������

ZWWÓNIKTKLÔASJA
TWÔBSLËZCAKKSÒĄŻLKAE

Hasło: ...............................................................................................................
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Ùczniowie spòdleczny szkòłë
2. Pòmaluj òbrôzczi zgódno z tekstã.

To są mòje przibòrë.
Mój bliwk je zelony.
Mój zesziwk je czerwiony.
Mój bòrdôk je mòdri.
Mòja ksążka je żôłtô.

3. Przeczëtôj òdmianã czasnika „ùczëc sã” w ternym czasu.

pòjedinczô lëczba

wielnô lëczba

jô ùczã sã
të ùczisz sã
òn, òna, òno ùczi sã

më ùczimë sã
wa ùczita sã
òni, òne ùczą sã

– Wëbierzë pasowné słowa z òdmianë czasnika ùczëc sã w ternym czasu i dofùluj tekst.

W szkòle dzecë ………………………. ò swiece. W I klase jô ………………. pisac
i czëtac. Mòja sostra z V klase …………………… przirodë i historii. Mój brat
w gimnazjum ……………………. miemiecczégò i anielsczégò jãzëka. Jô i mój drëch
Jónk ……………………… kaszëbsczégò jãzëka.
A të czegò sã ………………… ?
4. Rozrzeszë tãgódkã.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
IV
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1) Miesąc, w chtërnym zaczinô
	sã ùczba w szkòle.
2) 	W nim zapisëjesz témat.
3) Mòżesz jã wëpòżëczëc
	w biblotece.
4) 	W jinfòrmaticzny zalë.
5) Stół dlô szkòłownika.
6) Szkòłowô jizba.

Ùczniowie spòdleczny szkòłë
5. Gwësno lubita chòdzëc do szkòłë. Dlô waji tej są słowa dokazu Tomasza Fópczi. Naùczta sã czëtac tekst
i przełóżta gò na pòlsczi jãzëk.

Lëgòtka na szkòłã
Jak jô lubiã jic do szkòłë!
W taszi móm ksążczi i zesziwczi
W piórnikù je pisadłów wiele
A do zjedzeniô sztërë sliwczi...

Tej maszerëjã, sã nie czerëjã
Czë padô sniég, zacynô deszcz...
To mie sã widzy- ta góń za wiédzą!
Tak jô do ùczbë chãtny jem!

Gramatika
Hana Makùrôt

Szëk słowów w zdanim
Szëk słowów
– to pòsobica słowów w gwësnym zdanim.
Kaszëbsczi jãzëk je fleksyjnym jãzëkã, co parłãczi
sã z tim, że ùprocëmnienia midzë słowama są wërażoné w pierszi rédze przez zjinakòwé kùnôszczi.
W kaszëbiznie szëk nie je sprawą jaż tak dërżéniową
dlô pòprawnégò rozmieniô zdania, je òn przëmiérzno swòbódny, chòc nié czësto swòjôwòlowi.
Pòrządk słowów je zanôleżny òd tegò, na co
w zdanim chcemë dac òsoblëwi bôczënk, òd
kòntekstu wëznaczonégò przez pòprzédné zdanié,
òd ritmicznégò rësznika. Òglowô regla je takô, że
w bezpòstrzédnym sąsedztwie miałobë sã nachadac słowò òkreslającé i òkreslóné. Òdstąpienié òd
tegò prawidła mòże sã zdarzëc, le tedë mómë do
ùczinkù z jinwersją, tak nazéwónym przestawnym
szëkã. Wjimné problemë szëkù słowów tikającé sã
kònkretnëch partów zdaniô w kaszëbiznie są przedstawioné niżi1:
W kaszëbsczim jãzëkù colemało karno subiektu
wëstãpiwô przed karnã predikatu: Dzéń béł kòmùdny
i nieùbëtny wiatrã. Szëk ten mòże równak ùkładac sã
òpaczno, przede wszëtczim w célu pòdsztrëchniãcô
predikatu.

Znankòwnikòwi przëdôwk nôczãszczi wëstãpiwô
w kaszëbiznie przed jistnikã, np. głãbòczi las, chòc
nôtërny je téż szëk drëgòstronowi, gdze jistnik je
dóny wprzódk znankòwnikòwégò przëdôwkù, np.
cerpienié ùrzasné. Jistnikòwi przëdôwk, genetiwòwi
przëdôwk i przëmionowi przëdôwk są w zdanim pò
słowie òkreslónym, np. technik elektronik, bùdelka
wina, stréfle z wełnë; dlô sztélistnëch célów pòsobica
ta mòże bëc zjinaczonô. Klasyfikùjący przëdôwk,
wëstãpiwający w terminach, je ùmôlowóny z reglë
pò òkreslónym jistnikù, np. gòril górsczi.
Dofùlowanié colemało je kòl słowa, jaczé òno
òkresliwô: Cëzy paróbk trzëmôł bat i latarniã. Jeżlë
subiekt i dofùlowanié mają taką samã fòrmã, tj. jeżlë
nominatiw je równy akùzatiwòwi, tej subiekt mùszi
wëstąpic przed dofùlowanim, np. Dzecë spiéwają
piesnie, a nié: Piesnie spiéwają dzecë.
Òkòlnik wësłowiony przëczasnikã nôczãszczi stoji
przed czasnikã, np. Jô to bëlno rozmiôł. Zato òkòlnik
wërażony przëmionowim zamionã mòże wëstąpic
przed czasnikô abò pò czasnikã, np. Parobcë weszlë
do stodołë. Za jezorã i lasã stojała chëcz.
1. Wjimné problemë szëkù słowów tikającé sã kònkretnëch
partów zdaniô w kaszëbiznie òbrobioné są na spòdlim
badérowaniów przeprowadzonëch przez Jerzégò Trédra,
a òpisónëch w dokazu: E. Breza, J. Treder, Gramatyka kaszubska.
Zarys popularny, Gdańsk 1981, s. 174–180.
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Młodszé klasë spòdleczny szkòłë
Tomôsz Fópka

Cwiczimë słëch i głos na spòdlim piesni
Tómkòwé wstôjanié
Tómkòwé wstôjanié

Céle:
– szëkòwanié mòwnëch narządów do
		wëdostaniô głosu;
– lózowanié gardłowëch mùsklów i narządów
		 mòwë;
– przëszëkòwanié do trimnégò zmienianiô mòcë
		napiãcégò głosu;
– szlachòwanié i zjinacziwanié zwãków mòwë;
– rozwijanié kòncentracji na wëmôwiónëch
		zwãkach;
– dbałota ò pòprawnosc wëmòwë zwãków;
– rozpòznôwanié wëmôwiónëch słów, szlabizów
		i zwãków;
– nôùka cëchégò i głosnégò czëtaniô ze
		zrozmienim;
– nôùka spiéwaniô wëbrónégò dokazu.

Pòmòce:

Zédżer zwòni sódmi rôz
Skôcze pò stoliczkù
Tómk pòd pierznã głãbi wlôzł
Le nié czas na spik ju:
Wstajôj! Do szkòłë!
Ùmëc, òblec sã
Wstajôj! Do szkòłë!
W nocë bãdzesz spac
Wstajôj! Do szkòłë!
Gimbùs wnetk mdze tu
Wstajôj! Do szkòłë!
Jesz wez mléka szluk...
Ale to béł fëjny film
Zarô pò dlôdzecym
Czej’m sã w cemżi jizbë skrił

	–�����������������
wiérzta/piesniô Tómkòwé wstôjanié;

Òczama le swiécył...

	��–� ��������
klucze, ������
bala, �������
kartka ���������
papioru, wòda
����� w
�� sklónce,
��������

Wstajôj...

		stół.

Wczasno reno òdeckł Tómk
Béł nôpierszi w chëczi
Jak na skrzidłach z górë w dół
– ������������
Dzys wanoga – krzëczi...
Wstajôj...
Kòmù z waji drãgò wstac
Z łóżkã sã rozestac
Namienionô spiéwa ta
A w całoscë ten part:
Wstajôj...
Tómk Fópka, Chwaszczëno, 31 lëpińca 2011 rokù,
gòdz. 15.30
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Młodszé klasë spòdleczny szkòłë
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Tomasz Fopke

 


C

Jesz wez mlé-ka szluk...

Cyg ùczbë:
1.	���������
Wëmawiôj samòzwãczi:
������������ ���
a, ���
o, ���
u, ���
e, ���
y, ���i.

		

Wstajôj! Do szkòłë! Ùmëc, òblec sã.

Nôpierwi pòjedinczé samòzwãczi, pózni

Wstajôj! Do szkòłë! W nocë bãdzesz spac.

przecygniãté zwãczi: aaa, ooo, uuu, eee,

Wstajôj! Do szkòłë! Gimbùs wnetk mdze tu.

yyy, iii

Wstajôj! Do szkòłë! Jesz wez mléka szluk.

– To samò zrób z kaszëbsczima apartnyma
zwãkama: ã, é, ë, ò, ô, ù.
2.	�����������������������
Na jednym wëdichnienim
z taką samą mòcą wëmawiôj trzë
samòzwãczi: aou, pózni eyi, ãéë, òôù.
3. �������
Pòłożë ���
sã ���
na ����������������
zemi i wëmawiôj mmmaaa,
��������
mmmooo, mmmuuu.
4.	���������
Wëmawiôj zdania
������� szeptã,
�������� ����������������
cëchszim głosã,
fùl głosã i krzëkã:

5. �����������
Przeczëtôj pierszą
�������� ������������������
sztrofkã wiérztë.
Jaczé pògłosë tam czëjesz? Spróbùj je
szlachòwac.
6. �������
Zédżer ���������������
zazwònił. Tómk schòwôł
�������� sã
��� pòd
����
pierznã, ale czëje spòd ni rozmajité głosë
– kòta, psa, tikanié zégra, czichanié.
Nasladujta te głosë.
7. ��
W �������
trzecy ���������
sztrofce �����
Tómk ��������
szëkùje ���
sã ���
na

1

wanogã. Stôwiô stółk przë zléwie, leje
Najô Ùczba - numer 7 (49)
dodôwk do „Pòmeranii”

VII

Młodszé klasë spòdleczny szkòłë
wòdã do sklónczi, bierze balã, pisze cedelk dlô
sosterczi i szukô kluczów.
– Słëchôj, jaczi zwãk wëdôwają klucze, co
spadłë na zemiã, bala òdbijónô
ò pòdłogã, dzarti papiór, przeléwónô wòda,
przesuwóny stółk.
– Rozpòznôj terô te zwãczi z zawiązónyma
òczama.
8.	����������
Słëchôjta słów:
������� *mlékò,
�������� reno;
������ *nôpierszi,
������������
wanoga; *namienionô.
– Wëmówi te słowa i pòkażë tëli palców, wiele
je szlabizów w kòżdim słowie.
9.	����������������
Szkólny wëmôwiô rozmajité
���������� słowa.
��������������
Nôleżi
klasnąc w rãce, czej ùczëjesz zwãk: ã (pòd
pierznã, głãbi, òblec sã, bãdzesz spac, drãgò
wstac), ô (sódmi rôz, skôcze pò stoliczkù, głãbi
wlôzł, wstajôj, nôpierszi
w chëczi, namienionô spiéwa).
10.	��������
Namaluj ���
na kôrtce
������� �����
tëli �����������
kóleczków, wiele
������
ùczëjesz w zdanim słów. Pòwtórzë wiedno
pierszé i òstatné słowò kòżdégò zdania.
		

Zédżer zwòni sódmi rôz.

12. �����������
Przeczëtôj z����������
wiérztë �����
pôrë ������
słów, ���
co ���
sã ���
ze �����
sobą
rimùją, np. rôz – wlôzł.
13.	��������
Szkólny ������
bãdze ���������������
cëskôł Tómkòwą balã
����� do
��� dzecy.
�������

Tómk pòd pierznã głãbi wlôzł.

Chto z waji jã dostónie, mùszi do pòdóny

Le nié czas na spik ju.

szlabizë dodac jinszé, żebë pòwstało słowò.

Wstajôj do szkòłë!

Szlabizë ze słów wiérztë: zé-, szkò-, gim-, mlé-,

11.	Zabawimë sã terô w kùńczenié słów. Szkólny
pòwié pierszą szlabizã słowa

jiz-, wa-, skrzi-, spié-.
14.	� ���
Pò ����
tak �����������
òbrobionym �������
teksce �����
czas ��������
sã wząc ���
za

i pòkaże òbrôzk – twòjim zadanim mdze

jegò czëtanié. Nôprzódka szkólny, pózni dzecë

dokùńczëc słowò.

(wszëtczé razã), pózni chãtny ùczniowie.
15. ����
Żlë ���������������
czëtanié jidze �����
dosc ��������
dobrze, ����
tej �����
mòże
przeńc do spiéwaniô piesni.
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