
NAJÔ ÙCZBA, NUMER 7 (79), DODÔWK DO „PÒMERANII”

EDUKACYJNY DODÔWK DO „PÒMERANII”, NR 7 (79),  SÉWNIK  2014 

WËDANIÉ ÙDËTKÒWIONÉ 
PRZEZ MINYSTRA 

ADMINISTRACJI I CYFRIZACJI

I

Dzys je pierszégò séwnika. Jak wszëtcë dobrze wie-
dzą, z tą datą parłãczi sã pierszi dzéń szkòłë, ni ma na 
to radë. Latos jô jidã do czwiôrti klasë. Czej jô jesz bëła 
w przedszkòlim, tej jô sã ti szkòłë ni mògła doczekac. 
Mëma mie kùpiła farwny tornyster, piórnik, nowé kréd-
czi, snôżą biôłą bluzeczkã i wiele jinëch brëkòwnëch 
pòdrobnotów. Ni ma sã tej co dzëwòwac, że jô so mësla, 
jakôż ta szkòła mùszi bëc widzałô. Czej jô bë le wiedza, 
co mie tam czekô...

Dejade mòże równak nie je jaż tak lëchò. Kò szkòła 
mô téż swòje dobré stronë. Drëszczi, biblioteka z wielëną 
dobrëch ksążków, wiedno je co lóz...

Cëż jesz jô mëszlã ò szkòle? To, co wszëtcë – lekcje 
są za dłudżé a przerwë za krótczé. Nômilszim zwãkã je 
zwónk na przerwã. Leno skąd to sã bierze, że nen sóm 
zwónk na ùczbë zwãczi zbrzëgło? A że nie lëdóm sto-
jec pòd tôblëcą i òdpòwiadac na pitania Naszi Szkólny, 
to sã wié. Je to pòstãpnô wëzgódka do rozrzeszeniô, bò 
Szkólnã (bez nëch pitaniów) jô baro lubiã. I to sedzenié 
w szkòle, czedë òb zymk za òknã swiécy słuńce, a òb 
zëmã padô sniég. Człowiek mùdzy tëli czasu przëlepiony 
do łôwczi, dëcht jak skôzóny za nôgòrszé przesprawë.

Sygnie ju tegò skãczeniô. W szkòle zdôrzają sã téż ta-
czé cekawé rzeczë, jak chòcbë to dzysdniowé szrëwòtanié 
zãbów Wastë Direktora. Ale wszëtkò za régą.

Wiedno pierszégò séwnika wszëtcë mùszą wësłëchac 
przemòwë Wastë Direktora. Dzysô téż tak bëło. Całô 
szkòła (rozmieje sã, że ùczniowie, a nié bùdink) stoja-
ła na bòjiskù, jaczé zamiast bëc pòrosłé piãkną trôwą, 

Balbina z IV B
Znôù mùszã chòdzëc do szkòłë (abò ò szrëwòtanim direktorsczich zãbów)

Danuta Stanulewicz

zarôstô kùrzã, piôskã i tam sam zelëskã. Wasta Direktor 
nad zwëk długò i z rozskacenim prawił ò tim, że trzeba 
sã dobrze, a nawetka baro dobrze sprawòwac. Bò tedë 
Szkólny i Rodzëce są zadowòlony. Në, i jak widzec, to bë 
szło zmiescëc w dwùch zdaniach. Nijak nie dô sã rozmiôc, 
czemù Wasce Direktorowi to nie przëszło do głowë. 
W jegò głowie za to ùrodzëła sã jinô ùdba, jaczi ju wnetka 
mùszôł pòżałowac. Pòd kùńc swòji przecygłi przemòwë 
przërôcził nas do włączeniô sã do ni:

– Czë są jaczé pitania?

Pòwiôstka
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Gwësno sã żódnëch nie spòdzéwôł. Wszëtcë bëlë 
ju sprzikrzony jegò rozwlekłim mònologã, kòżdi ju rojił 
ò zlézenim z tegò zakùrzonégò bòjiska i kôrbiónce z dôw-
no nie widzónyma drëchama. Ale jeden dzyrznik sã na-
lôzł, Pioter z naszi klasë.

– Pòdéńdzë, Knôpkù, do mikrofónu. Rzeczë, jak sã 
nazéwôsz, do jaczi klasë chòdzysz i co të bë chcôł sã do-
wiedzec. 

Wasta Direktor całą przemòwã wëpòwiôdôł do tegò 
mikrofónu, żebë wszëtcë gò dobrze czëlë. Mie sã zdôwô, 
że całé miasto czëło Wastã Direktora. A terô całé miasto 
ùczëło Pioterka.

– Jô sã nazéwóm Pioter Michalsczi. Chòdzã do III B, 
znaczi sã do IV B. Jô bë sã chcôł spëtac, jak Wasce Direk-
torowi minãłë latné ferie.

Wasta Direktor gwësno spòdzéwôł sã rozmajitëch 
pitaniów, kò doch miôł skùńczoné wëższé szkòłë, ale to 
prosté pitanié òdebrało mù mòwã.

– Latné ferie? Latné ferie? – pòwtórził. – Jô béł w gó-
rach.

– W górach? – zdzëwił sã Pioterk. – A mie sã zdôwało, 
że nad jezorã. Bò jô tam Wastã miôł widzóné.

– Jo, nad jezorã jô béł téż – òdpòwiedzôł Wasta Di-
rektor, z corôz wiãkszim nieùbëtkã.

– A czë Wasta Direktor naùcził sã kùreszce płëwac? 
– Jo. Dzãkùjã cë za pitania. A terô proszã biôjta, dzecë, 

do swòjich klasów i pògadôjta ze swòjima szkólnyma 
wëchòwawczëniama i wëchòwawcama.

Jem przekònónô, że Wasta Direktor szrëwòtôł zã
bama. Ze złoscë. „cë” i „dzecë” gôdôł môłą lëtrą, to sã 
dało czëc. 

A Pioterk chcôł jesz sã wëwiedzec, jak długò Wasta 
Direktor ùcził sã płëwac, czë rozmieje płëwac żôbką 
i skakac do wòdë.

– Jô nijak nie rozmiejã nëch Dozdrzelałëch – żôlił sã 
òmaniony. – Nôprzód chcą, żebë stawiac pitania, ale zarô 
w pòłowie przeriwają.



NAJÔ ÙCZBA, NUMER 7 (79), DODÔWK DO „PÒMERANII”

PÒWIÔSTKA

III

Më rozeszlë sã do klasë, a Szkólnô sã spitała, co më 
robilë òb czas latnëch feriów. Pioterk béł na Mazurach. 
Elka w Krakòwie, a Paùel ù swòji Starczi na wsë.

– A jô gôdała pò czeskù – pòwiedza Dorota. – Jô bëła 
w Pradze. Czesczi to je baro prosti jãzëk.

– Të sã naùczëła czesczégò? – spitôł Paùel. – To nie je 
mòżebné.

– Mòżebné. Jô gôda pòmału pò pòlskù, a jedno 
Dzéwczã pò czeskù, i tak jô pòjãła czesczi, a òna pòlsczi. 
Më wszëtkò rozmiałë.

–Tej rzeczë cos pò czeskù – jô jã pòprosëła.
– Ale jô nie rozmiejã tak dorazu gadac pò czeskù, 

rozmiejã leno słëchac. Jô doch ju wama rzekła, jak to 
bëło, ale mie tu nicht nie rozmieje!

– Kò të rzekła, że rozmiejesz pò czeskù, że të gôdała 
pò czeskù! – jô wëkrzikła.

– Jo, jô gôdała pò czeskù, bò do gôdczi kònieczné są 
dwie òsobë, a nié jedna. Jeżlë to Dzéwczã prawiło do mie 
pò czeskù, tej jô z nim gôda pò czeskù, nie zdrzącë na to, 
że jô gôda pò pòlskù.

– Të wiedno wëkrącysz sã sanã – rzekł Pioterk.
Szkólnô kôza skùńczëc nã fëjn rozwijającą sã diskùsjã.
– Czesczi jãzëk baro szlachùje za pòlsczim – òbjasniła. 

– Më sã letkò mòżemë dogadac z Czechama, pòsłëgùjącë 
sã naszim jãzëkã. Kò rozmieje sã, że sã jinaczimë. Wezmë 
na to pò pòlskù sã gôdô „dzień dobry”, a Czechòwie te 
dwa wërazë przestôwiają.

– I gôdają „dobry dzień”? – wëzgòdnął Paùel.
– Jo, jo, prawie tak gôdają – òdrzekła Szkólnô. – Kąsk 

leno jinaczi wëpòwiôdają te słowa.
– Tej jima trzeba wëłożëc, że tak sã nie gôdô. Niech 

Dorota napisze do ti Drëchnë z Pradżi, że òna lëchò gôdô.
– Paùelkù, to doch je czësto jiny jãzëk. Më gôdómë 

tak, a Czechòwie jinaczi – starała sã òbjasnic Szkólnô.
– Idiota pòliglota – ksyknãła Dorota do Paùela, rów-

nak tëli głosno, cobë wszëtcë czëlë.
– Chto? Rzeczë jesz rôz! – wjadowił sã Paùel. Biédôk 

nie sztudérëje słowarza cëzëch wërazów i nie rozmieje, 
co je do niegò gôdóné.

– Dôjta ju pòkù! – rzekła Szkólnô òstrzi jak wiedno.  
– Dorotkò, nie je wòlno nikògò nazewac idiotą. Pòliglota 
to je taczi człowiek, co znaje wiele jãzëków.

– Jô znajã trzë – pòchwôlił sã Pioterk.
– Të łżesz. To je cëgaństwò!
– Nie cëganiã! Jeden jãzëk je w mòji gãbie, mògã gò 

pòkazac, skòrno nie wierzita, a dwa jãzëczi móm w bótach!
Zôs Szkólnô mùszała sã włączëc.
– Jô proszã, dôjta ju pòkù. Òb czas feriów wa zabëła, 

jak przënôlégô sã sprawòwac. Co sztërk leno trzôsk, 
sztridë i wërwas. Cëż z wama je?

– Òb ferie më zdzëczelë – pòwiedzôł Paùel.
– To je barżi, Wastnô szkólnô, jadłoba.
– Jakô jadłoba?
– Jadłoba rozniéconô chòdzenim nazôd do szkòłë. 

Stresowô jeleżnosc.
Nicht nick nie rozmiôł, ò czim gôda Dorota, z wëjimkã 

Szkólny, to sã wié.
– A skądka ù ce, Dorotkò, taczé słowa? – spitała 

Szkólnô.
– Wczora w baro pòwôżny gazéce jô przeczëta, że 

młodzëzna stôwô sã baro kòmùdnô i nerwés, czedë 
w séwnikù zôs mùszi jic do szkòłë.

– A czemù të tegò nie rzekła Wasce Direktorowi? To 
brzëmi baro ùczało i jemù na gwës bë sã widzało. Barżi 
jak ne pitania ò latné ferie. Czemù të sã nie spita, skądka 
ta jad... jad... – Paùel zaczął sã jąkac.

– Jadłoba. Jô bëła cëchò, bò nie wiém, czë Wasta 
Direktor bë mie dobrze pòjął – wëklarowa Dorota.

Szkólny ta kôrbiónka jakòs sã nie ùwidza.
– Chcemë so lepi pògadac ò nowim szkòłowim rokù  

– zabédowa i kôza zapisac plan ùczbów, spisënk lekturów 
i jiné mùdzącé rzeczë. Że téż ti Dorosłi wiedno w nôce-
kawszim sztóce mùszą ùcąc diskùsjã.

Cos czëjã, że zazdrôszczóm Doroce. Zdôwô mie sã, że 
òna jednak kôrbiła pò czeskù. Jô bë chca wiedzec, jak to 
je, czedë sã gôdô cëzym jãzëkã. Nas ùczą cëzégò jãzëka, 
ale tak pò prôwdze bez mała nicht bë nie rozmiôł nick 
pòwiedzec. Czedës do Mëmë przëjacha Dalekô Półsostra. 
Òna bëła baro dalekô, bò jaż z Anglii. Czedë òne gôdałë 
pò anielskù, jô mësla, że tak le so szpòrtë robią (a jô mia 
taczé prawò, kò to bëło w baro dôwnëch przedszkòlnëch 
czasach). 

Mëma stara sã mie wëklarowac, czim je cëzy jãzëk, ale 
jô tegò nie pòjãła. Jô le stoja z bòkù Mëmë i co sztót jã 
prosëła, cobë gôda normalno. Mëma kùreszce zrobiła sã 
nerwés i kôza mie wińc z jizbë. Ale mie tedë bëło bële jak. 
Jô bëła biédnym, skrziwdzonym dzeckã, òstro òdepchłim 
òd wôżnëch wiadłów. Pózni jô sama wëmëslëła jãzëk, 
jaczégò króm mie nicht nie rozmiôł. Cekawé, czemù to 
przesadno wszëtczich wkół mierzëło?

Doma jô sã dozna, że chtos mie wcësnął kôrtkã w ze-
szit i napisôł na ni pôrã w całoscë niemiłëch słowów.

  Balbina
  mô mùniã pingwina!

To mùszôł bëc jaczis knôp, leno chtëren? A tak swòją 
drogą – cekawé, jaką mùniã mòże miec pingwin?

Przełożënk na kaszëbsczi jãzëk Bòżena Ùgòwskô
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Szkòłë witanié 

Słowa: Tomôsz Fópka
Mùzyka: Jerzi Stachùrsczi

Czej ju za dwiérzama séwnik stoji
Kùńczi dlô ùczniów szkòła sã strojic
Tu òdmalëją, tam cos ùprawią,
Żebë sã ùczba mògła zôs zacząc.

Jenëseja! Alana!
Tak jem czekôł tegò dnia!
Nawielony òdpòcznienim
Móm lëszt wiôldżi na ùczenié!

Knôpi, dzéwczãta – nié do pòznaniô 
– Słuńce pòrządno wzãło sã za nich
A òbtuńcowałë deszcz z wiaterkã,
Bò kòżdé wëższé tak z pół méterka…

Jenëseja…

Szkólnô przëwitała grzeczné dzecë
Pòznaniô òdżin zaczãła niecëc
Za rutą jeséń w złoto òblokłô
Czidała brzadã w szkòłowé òkno…

Jenëseja…
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Naje latné doznania

Éwa Kasprzôk Starszé klasë spòdleczny szkòłë 

Céle ùczbë

Ùczéń:
• słëchô, czëtô i rozmieje kaszëbsczi tekst wiérztë 

A. Nôgla „Latowi dzéń”,
• gôdô (òdpòwiôdô na pëtania na spòdlim wiérztë 
• i swòjégò żëcô),
• analizëje i ùkłôdô pòsobicą wërażenia, 
• rozmieje przëpasowac doznania do zmôgów, 
• pòprawno przëpisëje tekst,
• rozpòznôwô rimë, 
• parłãczi rozsëpónkã wersów w pôrë ritmiczné 

i rimòwé, 
• dospòrządzô kònstrukcjã składniową z czasnikã 

„czëc” w znaczenim ‘słyszeć’ i ‘czuć’. 

Fòrmë robòtë
• samòstójnô 
• w pôrach 

Metodë robòtë
• robòta z tekstã
• czëtanié ze zrozmienim
• kôrbiónka
• pisanié

Didakticzné pòmòce
• wiérzta Alojzégò Nôgla „Latowi dzéń” w dzélach 
• słowôrz 
• zestôwczi jak w pòstãpnëch cwiczënkach 

CYG ÙCZBË 

Cwiczënk 1
Dzysô bãdzemë gôdelë ò tim, jaczi cësk pòézjô mòże 
miec na naje òdczëca. Dóm wama terô na pasy-
kach zdania wzãté z wiérztë, jaką bãdzemë czëtelë. 
Przeczëtôjta je pò cëchù i namëslëta sã, jaczé zmôdżi 
mają robòtã przë òdbiéranim taczégò tekstu (tekst na 
pasykach z cwiczënkù 2).

Na tôflë widzyta pòzwë zmôgów. Chtërne z nich bãdą 
pòtrzébné w òdbiérze tegò, co môta na pasykach? (Szkôl-
ny na tôflë przëpinô pòzwë zmôgów).

Zdrok Smak Słëch Maklënk Wãch

Cwiczënk 2
W pôrach, jak sedzyta w ławach, dopasujta doznania do 
zmôgów. (Na kòżdą łôwkã szkólny rozdôwô pòzwë zmôgów, 
ùczniowie ùkłôdają przë nich pasyczi z pasownym tekstã, 
pózni wszëtcë razã sprôwdzają, kòżdô łôwka przedstôwiô 
jedno doznanié).

Zdrok

Słuńce sã ùsmiéwô
Pùjk sã kąsk wëgrzéwô
Biôtkùją pszczołë ò miód
Na stegnie skôcze tósz

Słëch

Brzãczą bączi

Ptôszk so skòczno spiéwô

Spiéwają dzéwczãta

Grają drzéwiãta latową piesniczkã

Czëc je mùzykã i gzyka i skòwrónka

Czëc je spiéwã lasów i łąk

Czëc je spiéwã mòrza i jezór

Czëc je całi latowi chùr
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Wãch

Pôchną łączi

Kwiatë slą pôchniączkã

Jaczé zmôdżi nie òstałë w dopasowiwanim ùżëté?

Cwiczënk 3 
Zdrzëta na słowò czëc w zdaniach, pòdsztrëchnijta je 
w kòżdim z nich. Przełóżta kòżdé zdanié z tim słowã na 
pòlaszëznã.

A jaczé trescë skrëłë sã w taczich zdaniach i czë te zdania 
są zbùdowóné pòprawno?

Czëjã pôchnącé kwiatë.
W lëfce je czëc swiéżi zôpach.
Czëjã spiéw dzéwczątka.
Czë czëjesz jakąs mùzykã?
Cos czëjã. 

Jaczé swiądë mòże wëcygnąc na temat znaczeniô słowa 
czëc w kaszëbsczim jãzëkù? (Òsoblëwie nôleżi sã namëslëc 
nad òstatnym zdaniã, chtërno mô dwa tłómaczenia).
Zapiszta w zesziwkach ùczbã, temat i datum. Przë temace 
òstawimë plac na wpisanié gò pòd kùńc ùczbë.
Zapiszmë swiądë wëcygnioné z rozmëszlaniów nad słowã 
czëc na tôflë i w zesziwkù. (Na tôflë ùczéń pisze słowò czëc, 
drëdżi ùczéń pisze tłómaczenié na pòlsczi jãzëk).

czëc – czuć (np. zôpach)
czëc – słyszeć (np. mùzykã)

Jaczi zmôg mòżemë òpisac przë ùżëcym słowa czëc 
w pòlsczim jãzëkù, a jaczé zmôdżi w jãzëkù kaszëbsczim?
Kòżdi ùczéń dokùńczi dwa razë zdanié (rôz z wëzwëskanim 
zmôgù słëchù, a rôz – wãchù (jeżlë szkòłownicë mają 
bòkadną słowiznã, mòże jim zadac robòtã na miónczi – chto 
ùłożi nôdłëgszé zdania):

Òb lato w lese jô czëjã…

Cwiczënk 4
Zapòznôjmë sã terô z jinszima zdaniama, chtërne téż są 
wzãté z wiérztë, jaką w całoscë za sztót ùczëjeta. (Na pa-
sykach dzecë dostôwają pòòstałé réżczi tekstu wiérztë).

Stark sã dobrze miéwô

Hen na grzëpie na dwùch lëpach

Pôchnie łąka

Brzãczi bąk

Czej sã zjawią czôrné blónë

Tej sã skùńczą skòczné tónë

Wëjasnijmë przë ùżëcym słowarza wszëtczé niezrozmia-
łé słowa.

Spróbùjta ùłożëc pasyczi pòsobicą tak, żebë pòwstôł 
spójny tekst. Wskôzą mògą bëc ùżëté rimë. 

Cwiczënk 5 
Pòsłëchôjta terô wiérztë, chtërnã szkólny pòmalë dwa 
razë przeczëtô, a wa ùłożita tekst zgódno z pòsobicą 
nadóną przez aùtora.

Czë wiele pasyków bëło nót przekładac we waji 
donëchczasowi robòce z tekstã?

Wklejta terôzka ùłożony tekst do zesziwków. 

Brzãczą bączi                                         
Pôchną łączi
Słuńce sã ùsmiéwô
Ptôszk so skòczno spiéwô
Pùjk sã kąsk wëgrzéwô
Stark sã dobrze miéwô.
Hen na grzëpie
Na dwùch lëpach
Biôtkùją pszczołë ò miód
Na stegnie skôcze tósz
Spiéwają dzéwczãta
Grają drzéwiãta 
latową piesniczkã 
Kwiatë slą pôchniączkã
Czëc je mùzykã i gzyka i skòwrónka
Pôchnie łąka 
Brzãczi bąk
Czëc je spiéwã lasów i łąk
Czëc je spiéwã mòrza i jezór
Czëc je całi latowi chùr
Czej sã zjawią czôrné blónë
Tej sã skùńczą skòczné tónë.
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Cwiczënk 6 
Przeczëtôjta wiérztã pò cëchù, w pôrach (jak sedzyta 
w ławach), wëmëslëta titel, jaczi wedle waji tu pasëje. 
Kòżdô pôra za sztót pòdô swój titel (pò wëkònanim robòtë 
pôrë przedstôwiają swòje bédënczi).

Kôrbiónczi w zôkrãżim pòdónëch przez dzecë titelów (czë 
są pasowné, na co zwrôcają bôczënk, czë dobrze òddôwają 
tekst).

Aùtorã tegò tekstu je Alojzy Nôgel, a jegò titel brzëmi 
„Latowi dzéń”. Chto z waji tak swój dokôz nazwôł abò 
wëmëslił cos bliskò tegò?  

Cwiczënk 7 
Zdrzë na òbrôzk i rzeczë, co na nim widzysz. 

Pòrównôj tekst z malënkã. Czë wszëtkò, ò czim je gôdka 
w teksce, je na tim òbrôzkù widzec? Czegò nie ùdało sã 
pòkazac? (Szkólny tak prowadzy gôdkã, żebë dzecë rzekłë 
ò felëjącëch elementach, ale téż òsoblëwie ò doznaniach, 
chtërnëch nie jidze namalowac – to je ò zmôgach wãchù 
i słëchù). Przeczëtôj te wëjimczi tekstu, jaczich nie ùdało 
sã pòkazac na malënkù.

Cwiczënk 8 
Më dzys gôdelë wiele ò lece. Jaczé miesące nôleżą do 
lata? Wëbierzë pòzwë z pòkôzónëch na zestôwkù. (Na 
tôflë szkólny wiészô pòzwë miesąców zapisóné na papiorze, 
bò za sztót szkòłownicë bãdą na tim dali piselë).

Zaznaczta pisôkã miesące przënôleżné do zymkù, jeseni 
i zëmë. 

Rzeczta, jaczi miesąc lubita nôbarżi i czemù?

Wiele z waji kôrbiło, że lubi lato. Czemù më lubimë lato, 
co sã òb lato dzeje, ò tim më ju dzys wiele so pòwiôdelë. 
To téż je tematã naji dzysészi ùczbë, chtëren brzëmi: Naje 
latné doznania. Dopiszta gò terô w pùstim placu przë sło-
wie temat.

Cwiczënk 9 (na zakùńczenié)
Na spòdlim dzejaniów na ùczbie dokùńczë zdania:

Lubiã lato, bò…
Òb lato jô sã czëjã…

Domôcô robòta
Doma naùczë sã czëtac wiérztã tak, żebë snôżo pòkazac 
doznania, chtërne aùtor òpisôł w teksce.
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Hana Makùrôt

Znankòwniczi deriwòwóné òd przëmionowëch rzecze-
niów òpisóné są tuwò przez wëapartnienié przëmionów 
wchôdającëch w òbrëmienié nëch rzeczeniów. Colemało 
znaczenié fòrmacjów ùtwòrzonëch òd przëmionowëch 
rzeczeniów nie jinaczi sã òd semanticzny zamkłoscë 
jich słowòbùdowiznowëch spòdlów. Deriwatë znankò
wnikòwé mòtiwòwóné przez przëmionowé rzeczenia 
są w dërżéniu leno fòrmalnyma przesztôłceniama sło
wòbùdowiznowégò spòdla i przejinaka pòlégô na 
przeń  dzenim z kategórii przëmionowëch rzeczeniów 
do kategórii znankòwników, dodôwkòwò nôczãscy do
parłãcziwóny je sufiks, np. i/-y, ny, owi/-òwi/-ewi, sczi, 
-czi (wôrt dodac, że nôbarżi produktiwnyma fòrmantama 
są tuwò ny i -owi/-òwi). Przëmiôrowò fòrmacjô bezde-
jowi òstała ùsadzonô òd przëmionowégò rzeczeniô bez 
deji i fòrmantu owi, znankòwnik òdswiãtny pòchôdô òd 
przëmionowégò rzeczeniô òd swiãta i doparłãczonégò 
sufiksu ny, deriwat nadzemsczi je ùtwòrzony òd przë
mionowégò rzeczeniô nad zemią i fòrmantu sczi. 
Spòdlama òmôwiónëch tuwò fòrmacjów colemało są 
sparłãczenia przëmiona i jistnika, chòc czasã trôfiô sã 
téż sparłãczenié przëmiona i zamiona sã w pasownym 
gramaticznym przëpôdkù. 

Trzeba téż nadczidnąc, że czasã notérowóné są wa
riantiwné znankòwniczi ùsadzoné òd jistnégò przë
mionowégò rzeczeniô, mającé taczé samò znaczenié, 
ale jinaczącé sã doparłãcziwónym sufiksã, np.: bezdejny 
i bezdejowi, pòwòjenny i pòwòjnowi – jich wëstąpiwanié 
je zanôléżné òd rëszników geògraficznëch i gwarowëch.

Znankòwniczi w kaszëbiznie mògą bëc mòtiwòwóné 
przez przëmionowé rzeczenia, chtërne zamikają w se 
nôslédné przëmiona:
bez: bezdejny, bezdejowi, bezdzecny, bezksãżëczny, bezno-
dżi, beznôdzejny, bezòczi, bezradny, bezrodżi, bezskrzidłi, 
beztrosczi, bezwiarny, bezwiédny, bezwstëdny;
bënë: bënëgardowi, bënëjãzëkòwi, bënëpaństwòwi, bë-
nësłowny;
bùten: bùtenjãzëkòwi;
co: codniowi, cotidzéniowi;
do: doczasny, dogłãbny, dopôłniowi, dosebny, dożëwòtny;
kòl: kòlbrzéżny, kòldunajowi, kòlgrańczny, kòlmòrsczi, kòl-
rzéczny;
òd: òdaùtorsczi, òddólny, òdsebny, òdswiãtny, òdwes trzó-
dkòwi;
midzë: midzëfazowi, midzëgardowi, midzëgwiôzdowi, mi dzë-
kòntinentalny, midzëlëdzczi, midzënôrodny, midzë pla né-
tarny, midzëszkòłowi, midzëwòjenny, midzëwòjnowi;
na: nawòdny, nadwòrny, nazemny;
nad: nadatlanticczi, naddnieprowi, nadgrańczny, nadrzécz-
ny, nadswiatowi, nadwòdny, nadzemsczi;
pò: pòpôłniowi, pòwëpôdkòwi, pòwòjenny, pòwòjnowi;
pòd: pòdgórny, pòdkrziżewi, pòdniebny, pòdzemny;
pònad: pònadczasowi, pònadzemny;
pòza: pòzagrobòwi, pòzaszkòłowi, pòzasądowi;
procëm: procëmpaństwòwi, procëmpapieżny;
przed: przedgódny, przedwëbòrczi, przedwòjnowi;
przë: przëbrzégòwi, przëdwòrny, przëgrańczny, przëlesny, 
przëmòrsczi, przërzéczny, przëwisłowi;
za: zagrańczny, zamiedzny, zamòrsczi, zaòdrowi.

Kaszubskie Bajania to spòlëznowô kampaniô re-
alizowónô przez Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzesze-
nié i Radio Gduńsk. Pòwsta òna z mëslą ò dze-
cach, żebë ju òd nômłodszich lat pòznôwałë 
kùlturową spôdkòwiznã Kaszub. Jednym z célów 
kampanii je pòdniesenié w spòlëznie swiądë 
tegò, jak wiôldżé znaczenié mô czëtanié dzecóm.

Słowòbùdowizna znankòwników
Znankòwniczi ùsadzoné òd przëmionowëch rzeczeniów


