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Karolëna Czemplik

Wanożimë pò Kaszëbach,
klasë IV—VI i gimnazjum

Kòscérzna – serce Kaszub
Céle wanodżi
Ùczéń:
• pòznôwô historiã Kòscérznë
• zapòznôwô sã z wëzdrzatkã i symbòliką herbù gardu
• pòznôwô nôstarszé bùdinczi gardu
• pòznôwô bëlnëch ùtwórców sparłãczonëch z Kòs
cérzną
• ùtrwaliwô wiédzã zwënégòwóną òb czas zwie
dzywaniô gardu.
Metodë robòtë
• ùsôdzanié samòstójny nadczidczi
• wskôzëwanié zdaniów zamikającëch w se bezzmił
kòwé i falszëwé òdpòwiescë
• kôrbiónka z mieszkańcama gardu
• dofùlowiwanié pùstëch placów w teksce
Fòrmë robòtë
• indiwidualnô / w pôrach
Didakticzné pòmòce
• kôrta robòtë (mòże jã òprôcowac np. w fòrmie ksą
żeczczi)
Bibliografiô
J. Drzemczewski, M. Bieliński, Zwiedzamy Kaszuby sa
mochodem, Gdynia 2013, s. 8–9.
S. Rospond, Słownik etymologiczny miast i gmin PRL,
Wrocław 1984, s. 162.
I. Trojanowska, Szwajcaria Kaszubska: przewodnik,
Gdańsk 1994, s. 93–98.
http://www.miastokoscierzyna.pl/portal?id=710915
Przed zaczãcym wanodżi szkólny rozdôwô kòżdémù
ùczniowi (abò pôrze ùczniów) jeden egzemplôrz kôrtë
robòtë z zadaniama do zrobieniô.

CYG WANODŻI
Dzysdnia òdwiedzysz Kòscérznã, przez wiele lëdzy
ùznôwóną za serce Kaszub. Twòjim zadanim mdze
òdwiedzenié môlów, chtërne przëblëżą Cë nié leno
dzeje negò sedlëszcza, ale téż historiã Kaszub. Jeżlë
mdzesz bôczlëwò słëchac i zdrzec, na gwës ùdô
Cë sã bezzmiłkòwò dofùlowac kôrtã robòtë. Dobri
zwënédżi!
Nigle zaczniesz zwiedzywac gard, biéj do parkù, jaczi na
chôdô sã niedalek banofù PKP, pòmidzë dwiema szaséja
ma: Wojska Polskiego i Dworcowa. Żdaje tuwò na cebie
pierszé zadanié.
Zadanié 1
Zacznij òd przeczëtaniô wëjimka legendë, jakô òpò
wiôdô ò zôczątkach gardu. Pò zapòznanim sã z tekstã,
zrobi zadania, chtërne nachôdają sã na s. II i III.
Czekawô je historiô gardu Kòscérznë, jaczi mô ju
600 lat. Historicë mòwnoznajemnotë pòzwã gar
du wëprowôdzają òd jistnika „kościerz” (zelëstrzé,
krze). Kòscérzna przënôlégô do stôrëch słowiań
sczich sedlëszczów, znónëch ju w XIII stalatim jakno
pòsadłowié pòmòrsczich ksyżëców. Ji nôrëchlészé
dzeje jakno lëdzczégò sedlëszcza sygają równak
prehistoricznëch czasów, z chtërnëch pòchôdają szlachë
w pòstacë skrzinkòwëch kùlów òdkrëtëch na òstónkach
cerpiszczów. Pierszą pisóną zmiónkã i swą nôdôwnié
szą pòzwã „Costerina” zawdzãcziwô gard ksyżëcowi
Mscëwòjowi II, chtëren dokùmentã z 1284 rokù nadôł
sedlëszcze razã z òkòlną zemią Pirsna swi krewny, ksyż
nie Gertrudze. Midzë 22 môlëznama ny zemi, ò jaczich
bëła gôdka w nadanim, pierszô wëmienionô òstała pra
wie Costerina.
(zdrzódło:http://www.miastokoscierzyna.pl/portal?id=710915)
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WANOŻIMË PÒ KASZËBACH, KLASË IV–VI I GIMNAZJUM
Wëdolmaczë gwôsnyma słowama, co òznôczô pòzwa
gardu.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Cobë zrobic pòsobné zadanié, mùszisz jic do Ùrzãdu Gardu
Kòscérznë, jaczi nachôdô sã przë szas. 3 Maja 9A. Żebë do
niegò duńc, skrãcë z szas. Wojska Polskiego w szas. 3 Maja.
Zadanié 2
Nad wéńscym do Ùrzãdu Gardu nachôdô sã herb Kòs
cérznë. Przëzdrzi mù sã, a pòstãpno zrobi pòniższé pòlétë.
Ùsadzë òpisënk herbù. Co symbòlizëje miedwiédz, a co
dąb?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Napiszë, dlôcze w herbie Kòscérznë nachôdô sã mied
wiédz? Cobë rozrzeszëc to zadanié, mòżesz skòrzëstac
z pòmòcë mieszkańców gardu.

a) Jak nazéwô sã pòstacjô, chtërny wizerënk nachôdô
sã na rënkù?
……………………………………………………………………………………
b) Jaczi titel mô roman, chtërnégò je òn przédnym he
roją?
……………………………………………………………………………………
c) C
 hto je aùtorã negò dokazu? Mùszebno pòdôj miono
i nôzwëskò ùtwórcë.
……………………………………………………………………………………
d) C
 o pòspólnégò mô aùtor romana z gardã, jaczi pra
wie zwiedzywôsz?
………………………………………………………………………………..…
Zadanié 4
Na òdjimkù przedstôwiającym pòmnik herojë kaszëb
sczégò romana zmerkac mòżesz pò lewi stronie jeden
z nôstarszich bùdinków w gardze. Òdszukôj gò, a pò
stãpno dofùluj nadczidkã.
Przë szas. Rynek 9 nachôdô sã dôwny ………………………,
chtëren òstôł wëbùdowóny w …….. rokù. Dzysdnia na
parterze i w sklepie miescy sã tuwò …………, zato na
drëdżim i trzecym piãtrze ……………………………………………

……………………………………………………………………………………

Zadanié 5
Òdszukôj na rënkù wizerënk herbù gardu. Napiszë, gdze
sã òn nachôdô.

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Cobë zrobic zadania 3–5, mùszisz jic do centrum gardu,
a dokładno na rënk. Duńdzesz tam, jeżlë skrãcysz z szas. 3
Maja w szas., co sã zwie Źródlana. Pòstãpné zadania zro
bisz, szpacérëjącë pò sercu gardu abò òdpòcziwającë na
jedny z wiele łôwków nachôdającëch sã blëskò fòntannë.
Zadanié 3
Na ùmôlowónym niżi céchùnkù nachôdô sã wizerënk
przédnégò herojë nôbarżi znónégò kaszëbsczégò roma
na. Òdszukôj pòmnik pòstacë, a pòstãpno òdpòwiédz
na czile pëtaniów.

……………………………………………………………………………………
Czekawòstka:
Jeżlë zwiedzywôsz rënk w pôłnié, to mòżesz wësłëchac
wëgrëwóną z dôwnégò rôtësza melodiã piesni „Marsz
kaszubski” do tekstu Hieronima Derdowsczégò Nigdë
do zgùbë / Nie przińdą Kaszëbë, / Marsz, marsz za wro
dżem! / Më trzimómë z Bòdżem...
Cobë zrobic pòsobné zadanié, przeńdzë z rënkù na szas.
Długa.
Zadanié 6
Przë szas. Długa 7 nachôdô sã charakteristiczny bùdink.
Terôczasno je w nim piekarniô i cëczerniô Bagietka.
Napiszë gwôsnyma słowama, co wëapartniwô nen
bùdink pomidzë jinyma kamiéńcama nachôdającyma sã
przë ti szaséjë.
……………………………………………………………………………………

Òdj. ze starnë www.miastokoscierzyna.pl

……………………………………………………………………………………

II

……………………………………………………………………………………
Pòsobné zadanié zrobisz, jeżlë òdwiedzysz dwie swiãtnice.
Cobë duńc do pierszi, mùszisz z szas. Długa skrãcëc
w szas. ò pòzwie Kościelna. Wlezë do westrzódka snôżégò,
ceglanégò kòscoła. Pòstãpno biéj nazôd na Długą. Czerëjë
sã nią do szas. 8 Marca. Òdwiédz kaplëcã Sostrów
Niepòkalanków nachôdającą sã przë szas. 8 Marca 2.
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Zadanié 7
Pò zwiedzenim parafii Swiãti Trójcë, nacéchùjë kòl kòż
dégò zdaniô lëtrã P, jeżlë zamikô òno w se prôwdzëwé
infòrmacje, abò F – jeżlë falszëwé (nieprôwdzëwé).
Koscół Swiãti Trójcë to jeden z wiele môlów w Eùropie,
gdze w jedny parafii nachôdają sã dwa marijné sanktu
aria.
Na òbéńdze parafii nachôdô sã Sanktuarium Matczi Bòżi
Królowi Rodzëznów i Sanktuarium Matczi Bòżi Bòlesny.
W òbù sanktuariach kùltã òbjimniãté są rzezbë przed
stôwiającé Matkã Bòżą.
Rzezbã przedstôwiającą Matkã Bòżą, chtërna trzimô na
rãkach zjimniãtégò z krziża Christusa, nazéwómë pietą.
Bôczënk: W nym zadanim mòżesz zwënégòwac
dodôtkòwé pùnktë. Sygnie, że napiszesz jesz rôz zdania,
przë jaczich rëchli môsz pòstawioné lëtrã F, tak cobë
nym razã òne zamikałë w se prôwdzëwé infòrmacje.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Cobë zrobic pòsobné zadanié, mùszisz jic w òkòlé sza
séjów Wojska Polskiego i Mazurka Dąbrowskiego. Kòl Ga
lerii Wëbicczégò nachôdô sã pòmnik przedstôwiający tegò
bëlnégò Pòlôcha.
Zadanié 8
Na spòdlim infòrmacjów nachôdającëch sã na pòmnikù,
napiszë swòjima słowama 3–4 zdania na témã Józefa
Wëbicczégò.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Slédné zadanié żdaje na Cebie w parkù, w jaczim jes roz
rzesziwôł/rozrzesziwała pierszé zadanié. Duńdzesz do
niegò, jidącë całi czas szas. Wojska Polskiego.
Zadanié 9
Jeżlë jes bôczlëwò òbserwòwôł/òbserwòwała stôrodô
wnotë gardu, to bez jiwrów dofùlëjesz krótczi tekst ti
kający sã dzejów i historii Kòscérznë.
Pòzwa Kòscérzna pòchôdô òd jistnika òznôczającégò
…………… abò ……………. Dzysdnia przez wiele lëdzy gard
nen je ùznôwóny za …………… Kaszub. W Kòscérznie
mòże pòdzywiac czile bùdinków, chtërne pòwstałë
jesz w …………… stalatim, są to midzë jinyma ……………
i bùdink przë szas. ……………. Wôrt je pamiãtac ò tim,
że Kòscérzna to jedurny môl w Eùropie, gdze w jedny
parafii nachôdają sã dwa sanktuaria ……………. Pierszé

z nich to Sanktuarium Matczi Bòżi ……………, drëdżé:
Sanktuarium Matczi Bòżi ……………. Nôbarżi znónym
kaszëbsczim pisarzã, chtëren ùrodzył sã w Kòscérznie,
je Aleksander Majkòwsczi, jaczi napisôł roman pòd
titlã …………………………. Zato niedalek Kòscérznë,
w Bãdominie, ùrodzył sã ùtwórca pòlsczégò himnu –
……………. .
ÒDPÒWIESCË
Zadanié 1
Pòzwa gardu nót je wëprowadzac òd słowa „kościerz” òznôczającégò
zelëstrzé abò krze.
Zadanié 2
Herb Kòscérznë przedstôwiô czôrnégò miedwiedza pòd dãbã na
biôłim tle. Miedwiédz symbòlizëje mòc, zato dąb pòtãgã i wieczné
dérowanié.
Na herbie Kòscérznë nachôdô sã miedwiédz, bò wedle legendë
zwierzã to napôdało i zabijało mieszkańców òkòlô. Jednégò dnia syn
kòwôla ùdbôł so zabic miedwiedza. Pò dobëtny biôtce ze zwierzãcem
mieszkańcowie òbwòłelë sëna kòwôla swòjim przédnikã.
Zadanié 3
a) Na rënkù nachôdô sã pòmnik Remùsa.
b) Żëcé i przigòdë Remùsa.
c) Aleksander Majkòwsczi.
d) Aùtor romana ùrodzył sã i wëchòwôł w Kòscérznie.
Zadanié 4
rôtësz, 1843, restaùracjô Ratuszowa, Mùzeùm Kòscersczi Zemi
w Kòscérznie
Zadanié 5
Herb gardu nachôdô sã na pòsadzce kòl fòntannë.
Zadanié 6
Kamiénica nachôdającô sã przë szas. Długa 7 to jeden z nôstarszich
bùdinków w gardze. Pòmidzë jinyma wëapartniwô sã òn wëzdrzatkã.
Bùdink je wësëniãti w stronã chòdnika përznã barżi òd jinëch i je
niższi òd pòòstałëch ò jedną kòndignacjã. Dak mô spadzësti, pòkrëti
czerwioną dakówką. Przódk kamiéńcë je zdobiony.
Zadanié 7
1F, 2P, 3F, 4P
Zdania, chtërne nót bëło pòprawic tak, cobë zamikałë w se
prôwdzëwé infòrmacje:
1. Kòscół Swiãti Trójcë to jedurny môl w Eùropie, gdze w jedny parafii
nachôdają sã dwa marijné sanktuaria.
3. W Sanktuarium Matczi Bòżi Królowi Rodzëznów kùltã òbjimniãti
je òbrôz Matczi Bòżi zwóny Kòscerską Madonną, zato w Sanktuarium
Matczi Bòżi Bòlesny – pieta.
Zadanié 9
Pòzwa Kòscérzna pòchôdô òd jistnika òznôczającégò zelëstrzé
abò krze. Dzysdnia przez wiele lëdzy gard nen je ùznôwóny za serce Kaszub. W Kòscérznie mòże pòdzywiac czile bùdinków, chtërne
pòwstałë jesz w XIX stalatim, są to midzë jinyma rëtôsz i bùdink przë
szas. Długa 7. Wôrt je pamiãtac ò tim, że Kòscérzna to jedurny môl
w Eùropie, gdze w jedny parafii nachôdają sã dwa sanktuaria marijné. Pierszé z nich to Sanktuarium Matczi Bòżi Królowi Rodzëznów,
drëdżé: Sanktuarium Matczi Bòżi Bòlesny. Nôbarżi znónym kaszëb
sczim pisarzã, chtëren ùrodzył sã w Kòscérznie, je Aleksander Maj
kòwsczi, jaczi napisôł roman pòd titlã Żëcé i przigòdë Remùsa. Zato
niedalek Kòscérznë, w Bãdominie, ùrodzył sã ùtwórca pòlsczégò him
nu – Józef Wëbicczi.
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III

SCENARNIK DLÔ KLAS IV–VI SPÒDLECZNY SZKÒŁË

Alicjô Pioch

Codniowé rësznotë
Céle ùczbë

Metodë robòtë

Ùczéń:

• kôrbiónka

• r ozmieje nazwac dzél dnia, w jaczim wëkònywónô je
rësznota
• twòrzi kònstrukcje z taczima słowama, jak pózni,
pòtemù
• òpòwiôdô ò swòjim planie dnia
• wëzwëskiwô słowôrz
• prezentëje rozmajité rësznotë bez ùżecégò słowów.

Didakticzné pòmòce

• pòznôwô pòzwë codniowëch rësznotów

...................

• robòta w karnach
• drama
• samòdzélnô robòta

• słowarze
• kôrtë z òbrôzkama przedstôwiającyma rësznotë

...................
...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................
...................

...................

IV

...................

...................
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SCENARNIK DLÔ KLAS IV–VI SPÒDLECZNY SZKÒŁË

CYG ÙCZBË
Cwiczënk 1
Jaczé czinnoscë widzymë na òbrôzkach na s. IV?
(Gãbny cwiczënk. Prowadzyme kôrbiónka tak, żebë
duńc do tegò, że są to codniowé rësznotë).

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

Cwiczënk 2

......................................................................................................

Pòdôj pòzwã kòżdi rësznotë.
(Dzôtczi wpisëją pòzwë pòd kòżdim òbrôzkã z ùżëcym
słowôrzów i przë pòmòcë szkólnégò: jic pòd prëszczkã/
brac prësk; żdac na aùtobùs/elektrisz/banã; gòlëc sã; jesc
pòdpôłnik; jesc pôłnié; kąpac sã; (pò)scelëc łóżkò; mëc zãbë;
òdrabiac lekcje; spac; òblakac sã; robic sobie pòkrzésnik;
sëszëc włosë; bëc w szkòle, jic do szituza, jic dodóm ze
szkòłë, szpéglowac sã).

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

Cwiczënk 3
Namaluj w zesziwkù wiôldżi zédżer z wëpisónyma gò
dzënama. Przë kòżdi gòdzënie napiszë, co të tedë ro
bisz. Mòżesz wëzwëskac zwrotë z cwiczënkù 2 abò wë
mëszlëc nowé. W robòce mògą cë pòmòc słowarze.
Cwiczënk 4
Wëfùluj pòdóné zdania. Czasniczi wpiszë w pasowny
fòrmie:
a) Bana sã spózniwô, jô ............. na nią ju 20 minut.
b) Móniczka ............... swój pòdpôłnik, chtëren baro ji
szmakô.
c) Wòlisz .............. sã w balice, czë ............ prësk?
d) Tatk Aneczczi codzéń rëno ............. sã elektriczną
maszinką.
e) Wérónka ............. zãbë lilewą szczotką.
f) Tómk robił pò pôłniu pòrządczi w jizbie, ale zabéł
.............. łóżkò.
g) Basza mô taczé gãsté włosë, że ............. je pewno pół
dnia.
h) Jak długò ............. w szkòle kòżdégò dnia?
Cwiczënk 5
W zesziwkù przëdolmaczë na pòlaszëzna zdania
z pòprzédnégò cwiczënkù.
Cwiczënk 6
Ùłożë zdania z pòdónyma rësznotama:

jic spac, òblakac sã, wstajac, òdrabiac lekcje,
jesc pôłnié, robic sobie pòkrzésnik

Cwiczënk 7
Ùłożë cządë dnia, tak jak òne jidą za régą:
wieczór, pôłnié, reno, pòpôłnié, noc, przedpôłnié
1. ….............................
2. ….............................
3. …............................
4. ….............................
5. …............................
6. ….............................
Cwiczënk 8
Jak wëzdrzi Twój dzéń? Òpòwiédz ò swòjich rësznotach
i zajãcach.
(Ùczniowie twòrzą wëpòwiedzë z wëzwëskanim pòz
wów dzélów dnia i taczich słowów, jak nôprzód, pòtemù,
pózni).
Cwiczënk 9
Kalambùrë: Stwórzta dwa karna. Òsoba z jednégò karna
pòkazywô drëdżémù wëlosowóną rësznotã. Procëmné
karno mùszi wëzgòdnąc, co to za rësznota i w jaczim
dzélu dnia jã wëkònywómë. Dobiwcama òstôwô karno,
jaczé wëzgòdnie wicy.
(Szkólny mô przërechtowóné kôrtczi z pòzwama
rozmajitëch rësznotów tak, żebë kòżdé dzeckò mògło
pòkazëwac).
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V

NÓRCËK JIGRÓW DLÔ NÔMNIÉSZICH

Marika Jocz

Zëmòwô pògòda

Cwiczënk 1
Dopiszë felëjącé pòzwë dni tidzénia w pasownëch placach:

czwiôrtk, sobòta, wtórk

ôłk
iedz

pòn

.................

piątk

strzo

da

zela

nied
.................

Cwiczënk 2
Dofùluj krzëżną tagódkã, tak żebë pòwstałë
w ni pòzwë dni tidzénia.

.................

T

P
B

P
E
W

Ô

A

T
Ł

K
Cwiczënk 3
Ùłożë słowa z rozsëpónków i je zapiszë.

...............................
VI

...............................
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Cwiczënk 4
Nalézë w wërazowim zlepiszczu òsmë krótczich zdaniów ò pògòdze i pòłączë kòżdé zdanié z pasownym òbrôzkã.

ąblónëp

Cwiczënk 5
Przeczëtôj i zapiszë zdania.

W pòniedzôłk

…............................................

W piątk

…............................................

We wtórk

…............................................

W sobòtã

…............................................

We strzodã

…............................................

W niedzelã

…............................................

We czwiôrtk

…............................................

Cwiczënk 6
Pòłączë strzélkama dzéle zdaniów w jedną całosc.
Mùszã wząc parasol,

można jic szpacérą.

Czej padô sniég,

bò padô deszcz.

W stëcznikù

tej pewno mdze padôł plësk.

Czej swiécy słuńce,

czãsto je baro zëmno.

Na niebie są blónë,

mòżna ùlepic snieżélca.
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VII

GRAMATIKA

Hana Makùrôt

Òtmiana przez przëpôdczi jistników
białogłowsczégò ôrtu zakùńczonëch na spółzwãk
W kaszëbsczim jãzëkù jinaczi òtmieniwają sã jistniczi białogłowsczégò ôrtu zakùńczoné na -a, taczé, jak np.
sosterka, taska, wieszczerzëca, a jinô je òtmiana białogłowsczich jistników zakùńczonëch nié na samòzwãk, ale na
spółzwãk, taczich jak np.: chëcz, mësz, dobroc. Òtmianã nëch pierszich jistników më ju pòznelë na rëchlészi ùczbie
[NU w „Pòmeranii” 10/2015], terôzka zajimniemë sã blós òtmianą jistników białogłowsczégò ôrtu zakùńczonëch
spółzwãkã. Òtmieniwają sã òne wedle nôslédnégò schematu:
pòjedincznô lëczba
Nazéwôcz (chto?, co?)
chòrosc
noc
chëcz
Rodzôcz (kògò?, czegò?)
chòroscë
nocë
chëczë
Dôwôcz (kòmù?, czemù?)
chòroscë
nocë
chëczë
Winowôcz (kògò?, co?)
chòrosc
noc
chëcz
Narzãdzôcz (z kim?, z czim?)
chòroscą
nocą
chëczą
Môlnik (ò kim?, ò czim?)
chòroscë
nocë
chëczë
Wòłiwôcz (ò!)
chòroscë
nocë
chëczë

wielnô lëczba
dłóń
dłoni
dłoni
dłóń
dłonią
dłoni
dłoni

Nazéwôcz (chto?, co?)		
chòroscë
noce
chëczë
Rodzôcz (kògò?, czegò?)		
chòrosców noców
chëczów
Dôwôcz (kòmù?, czemù?)
chòroscóm nocóm
chëczóm
Winowôcz (kògò?, co?)		
chòroscë
noce
chëczë
Narzãdzôcz (z kim?, z czim?)
chòroscama nocama chëczama
Môlnik (ò kim?, ò czim?)		
chòroscach nocach
chëczach
Wòłiwôcz (ò!)			
chòroscë
noce
chëczë

dłonie
dłoniów
dłonióm
dłonie
dłoniama
dłoniach
dłonie

Cwiczënk 1
Òtmieni przez przëpôdczi słowa:
òsc, chãc, òbrãcz.
Cwiczënk 2
Dofùluj tekst pòdónyma w nôwiasu jistnikama w pasownym przepôdkù.
W krëjamny ...................... (chëcz) w westrzódkù lasu mieszkało wiele .................. (mësz). Te ......................... (mësz) bëłë
dosc apartné, bò òne przãdłë .................... (séc), żebë w nie pòtemù złowic rëbë. Z nëch rëbów òne bãdą wëjimałë
...................... (òsc) i mdą miałë cos do jedzeniô. Ù nëch ........................ (mësz) bëło wiele taczich .................... (chãc)
do robòtë i wiele bëlny....................... (redosc). Òsoblëwò cemną .......................... (noc) òne lubiłë so sadnąc i przë
spiéwanim rozmajitëch ..................... (piesń) prząsc dëcht tëlé nëch ................... (séc).
Cwiczënk 3
Wëbierzë z ramczi pasowné jistniczi w białogłowsczim ôrce i wpiszë je w niewëfùlowónëch placach:

nocą, cëchòsc, pamiãcą, redoscë, wëpòwiescach, rozëmnoscë, dobrocą, dbałosc, rzeczama
W jegò dłudżich .......................... bëło wiele .......................... i dało sã òdczëc ........................ ò najã drëszbã. Òn ....................
sygôł do dôwnëch czasów i wspòminął wszëtczé naje pòspólné ................. i smùtczi. Rozmëslôł nad .........................,
chtërne më razã przeżëlë, i nad ......................, jaką jô mù dała. Cemną ....................... më razã ùczëlë ......................... .
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