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Najô Ùczba EDUKACYJNY DODÔWK DO „PÒMERANII”, 
NR 7 (149), Séwnik 2021

Òlga Kùklińskô Klasa IV spòdleczny szkòłë 
(2 ùczbòwé gòdzënë)

Dzél 1. Bòrowô Cotka  
Lasowô pòwiôstka

Rôczimë do nowégò cyklu scenarników, w jaczich 
bòhaterama bãdą pòstace z kaszëbsczi mitologii. 
Zachãcywómë do wëzwëskiwaniô pòwiôstków a czwicze-
niów, cobë młodé pòkòlenié bëlno pòznało swòjã kùlturã.

W kùńcu nastôł czas latnëch feriów. Dzecë 
ni mògłë sã dożdac, jaż szmërgną róbza-
czi w nôrt jizbë i zabôczą ò szkòłowëch zaj-
mach na dwa dłudżé miesące. Westrzód 

tëch szczestlëwëch dzôtków bëlë téż Agatka i Jónk – sostra 
i brat bëlë pôrką i prawie skùńczëlë trzecą klasã w jedny ze 
spòdlecznëch szkòłów w Trzëgardze. Starszi, jak wiedno, 
ùdbelë so, że dzecë całé wakacje spãdzą ù starczi Móniczi 
na wsë kòl Bëtowa. 

- Starkò, më jesmë z Jónkã przërëchtowóny na rozmajité 
wanodżi i rozegracje, jak wiedno! – wrzeszcza òd dwiérzów 
dodomù môłô Agatka.

- Në, jo! Tak të mie witôsz, rëbùlkò?! Pòj le tu do mie – starka 
Mónika przëtulëła dzecë z całi mòcë i kùsznãła w łësënë. – Na 
gwës to mdze cëdowny czas – pòmësla.

Jónk i Agatka bëlno znelë gbùrstwò starczi, le dotądka 
nie zwiedzywelë lasu, jaczi rósł za slédną chëczą we wsë. 
Jednégò lëpińcowégò dnia bracyszk i sosterka wëbrelë 
sã bez wiédzë starczi na krótką wanogã na kòle. Stegna, 
chtërna prowadzëła do lasu, bëła tak snôżô, że dzecë w òka 
mërgnienim nalazłë sã w głãbòczim lese.

- Jónkù, nie jesmë më za dalek òd wsë? – rzekła kąsk 
ùrzasłô Agatka.

- Nié, zdrzë, jak tu je piãkno. Taczich wiôldżich dãbów 
më jesz nigdë ni mielë widzóné – prawił głosno do soster-
czi Jónk, òbzérającë stolemné drzéwa.

- Òpasujta, dzecë! Wa jesta ù mie na gòscënie, nie 
wëpôdô straszëc mieszkańców lasu!

Dzecë dozdrzałë midze drzewama jakąs pòstac, le ze 
strachù nick ji nie òdrzekłë. Bëła to stôrô białka, chtërna 
zdrzała na dzecë i letkò sã ùsmiéwała. W ji òczach bëło 
widzec dobroc i ùbëtk. Òblokłô bëła w dosc stôrą, długą, 
bruną sëkniã, przëbôcziwającą farwą chòjnową kórã. Na 
brzëchù przewiązóny mia zelony pas z jiglëwiô, a na gło-
wie wiéńc ùplotłi z baszków, lëstów i rozmajitégò lasowégò 
brzadu. Pòdpiérała sã czijã, a w drëdżi rãce trzima kòsz fùl 
jagòdów i dzëczich malënów.   

- Cëż wa, dzôtczi, tu chca? – spita sã lasowô białka.

- Më jesmë tuwò na krótczi wanodze… – òdrzekła cëchò 
Agatka.

- Jesta sami? Słëchôjta, jô jem Bòrowô Cotka, gòspòdëni 
tegò wiôldżégò lasu. Móm starã ò wszëtczé zwierzãta i ro-
scënë w mòjim lese. Nie jiscëta sã! Jô nick wama nie zrobiã, 
jeżlë wa mdzeta dobri dlô tëch wszëtczich jistotów. Nie 
lëdóm, czedë chtos w lese robi szëmòt, òstôwiô smiecë abò 
straszi zwierzãta – spòkójno prawiła dzecóm białka.

- Më wiémë, Wastno, jak sã zachòwac w lese, wszëtczé 
bùdle i papiórczi bierzemë ze sobą dodóm, nick tuwò nie 
òstawimë, nie zrobimë téż krziwdë niżódnym lasowim ji-
stotóm. Mómë w ùwôżanim wszëtczé òwadë, ptôchë, ga-
dzënë, płazë i susczi – òdwôżno gôdôł knôpiczk.

- I to mie sã widzy! A terô nëkôjta dodóm, bò starka za 
wama czëkô – ùsmiéchnãła sã Bòrowô Cotka i chùtkò zdżinãła 
za drzewama, òstôwiającë dzecóm kòsz z jagòdama.

Jónk i Agatka chùtkò wrócëlë dodóm i nick nie rzeklë 
ò swòji przigòdze w lese. Jagòdë zjedlë ze szmakã pò dro-
dze. Przë wieczerzë spitelë sã równak ò Bòrową Cotkã, 
a tej starka Mónika (jakbë wiedza, co sã pôrce przëtrafiło) 
òpòwiedza jima snôżą bôjkã ò òpiekùnce bòrów, barniący 
na Kaszëbach lasową zwierzënã, ptôchë, drzewa i roscënë.

Jónk i Agatka wiedzelë, że jich wanoga mògła sã lëchò 
skùńczëc. Kò dzecë ni mògą sã wëpùszczac tak dalek bez 
òpieczi dozdrzeniałëch.  Przërzekłë so, że  w przińdnoce na 
gwës wëbierzą sã w nen wiôldżi las razã ze starką, a sło-
wa Bòrowi Cotczi zapamiãtają na wiedno. Doch las to je ji 
królestwò, a lëdze są w nim leno gòscama…

A wa wiéta, jak sã trzeba zachòwac w lese? Znajeta 
Bòrową Cotkã i jinszich mieszkańców kaszëbsczich lasów?

Céle ùczbë:
• przëbôczenié abò wprowadzenié pòwiôstczi  

ò Bòrowi Cotce,
• bògacenié i rozwijanié słowiznë sparłãczony z ka-

szëbską rodą,
• wëchòwanié do pòszónowaniô rodë,
• rozwijanié ùmiejãtnoscë czëtaniô tekstu ze zrozmienim,
• rozwijanié jãzëkòwëch ùmiejãtnosców;
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Klasa IV spòdleCZny sZKòłë

pòdrobné céle:
Ùczéń...
• rozmieje nalezc i przetłómaczëc słowa zaznaczoné 

w teksce bòldã,
• wëzwëskiwô wiédzã ò mieszkańcach kaszëbsczich 

lasów (gadzënë, płazë, ptôchë, òwadë, susczi),
• céchùje ekòlogiczny malënk / plakat ze wskôzama 

zachòwiwaniô sã w lese,
• twòrzi krótczi kòmiks na spòdlim tekstu Lasowô 

przigòda,
• czëtô pò kaszëbskù;

Fòrmë robòtë
w karnach, w pôrach, ze szkólnym, z całą klasą

didakticzné materiałë
sëché lëstczi, trôwa, môłé kamë, kóra, baszczi, knëpelczi, 
tekst pòwiôstczi, kôrtczi, bristol, krédczi, farbë, kléj, sło-
wôrz kaszëbsczégò jãzëka, atlas zwierzãtów, papiórczi 
pò bómkach

CyG ÙCZBë
1. Szkólny witô sã z ùczniama i zaczinô kôrbiónkã ò la-

sowëch skarbach, chtërne przëniósł: baszczi, lëst-
czi, kóra, knëpelczi, môłé kamë. Szkòlôcë òbzérają 
te przedmiotë i wëmiszlają, co mòżna z nima zro-
bic i do czegò wôrt je wëzwëskac (np. zrobienié 
malënkù na kórze abò na kamie czë pòstacë z basz-
ków i lëstów).

2. Szkólny zadôwô ùcznióm czile pëtaniów:
• Co mòżna z lasu wząc dodóm?
• Czegò ni mòżna zrëwac / zbierac, co je pòd 

òchroną (np. roscënë, niechtërne grzëbë)?
• Jak mëslita, ò czim mdzemë dzysô gadac, jaczi 

mdze temat ùczbë (np. las, zwierzãta, nôtëra)? 
W zesziwkù òstawimë plac na zapisanié tematu, 
chtëren ùstalimë razã.

3. Szkólny dôwô kòżdémù szkòlôkòwi tekst 
pòwiôstczi, chtëren mdze czëtóny nôprzód pò 
cëchù, a drëdżi rôz głosno (kòżdi ùczéń za régą 
czëtô pò czile zdaniów).

4. Pò przeczëtanim tekstu szkólny prosy szkòłowników 
ò òpòwiedzenié gwôsnyma słowama historii, 
chtërnã przeczëtelë. Na tôflë chãtny szkòlôk zapi-
sëje nôwôżniészé infòrmacje z tekstu, a ùczniowie 
zapisëją pëtania i przëkładowé òdpòwiedzë 
w zesziwkach:
• Chto je bòhaterã (Jónk, Agatka, starka Mónika, 

Bòrowô Cotka)?
• Gdze i czedë dzeją sã wëdarzenia (wies kòl 

Bëtowa, lato)?
• Co sã przëdarzëło dzecóm (spòtkałë Bòrową 

Cotkã)?
• Kògùm je dzywnô pòstac z pòwiôstczi? Je prôw-

dzëwô czë fikcyjnô (dobri dëch kaszëbsczich 
lasów, fikcyjnô pòstac z pòwiôstków i bôjków)?

5. Szkólny prosy ùczniów ò wëcygnienié z blokù biôłëch 
kôrtków i ò nacéchòwanié pòrtretu Bòrowi Cot-
czi zgódno z òpisënkã w teksce (wiéńc z baszków 
na głowie, brunô sëknia, kòsz z jagòdama). Mòżna 
wëzwëskac a doklejic sëché lëstë, trôwã czë knëpel-
czi przëniosłé przez szkólnégò. Pò skùńczenim prôcë 
wôrt je zrobic klasowi wëstôwk malënków pt. Galeriô 
kaszëbsczich dëchów.

6. Szkólny dôwô bôczënk na słowa, jaczé w pòwiôstce 
są zaznaczoné bòldã. Rôczi ùczniów do pòspólnégò 
òpisywaniô znaczeniô nëch wërazów. Zachãcywô 
do gôdaniô leno pò kaszëbskù. Ùczniowie mògą 
w tim czasu wëzwëskac słowarze kaszëbsczégò 
jãzëka.

7. W lesnym królestwie Bòrowi Cotczi mieszkają 
rozmajité zwierzãta. Szkólny céchùje na tôblëcë 
tôbelkã i prosy szkòlôków ò zrëchtowanié ta-
czi sami w swòjich zesziwkach, a tej wëfùlowanié 
nazwama i ôrtama zwierzãtów (robòta w pôrach 
z wëzwëskanim słowarza i atlasu zwierzãtów).
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Susczi
Gadzënë
Òwadë
płazë
Ptôchë

Przëkładowé słowa: wieszczórka, skòczk, żnija, zaskróńc, 
padalc, żaba, òrzeł, kòs, mëga, mòtilk, pszmiél, pszczoła, 
lës, dzëk, sarna, zajc, wieszczówka. 
8. Czej ùczniowie znają ju pòstac Bòrowi Cotczi i nazéwa-

ją mieszkańców ji królestwa, wôrt rôczëc jich do kôr-
biónczi ò zachòwanim sã w lese. Szkòlôcë bãdą terô 
robic w karnach nad stwòrzenim plakatu ò wskôzach 
dobrégò zachòwaniô w lese (kôrtczi z blokù abò na-
wetka bristol). Kòżdé karno mòże wëzwëskac papiór-
czi pò bómkach i jinszé plasticzné materiałë. 

Przikłôd zéwiszczów na plakace: Pamiãtôj! Bòrowô Cotka 
przëbôcziwô! W lese:

• ni mòżna òstawiac smiecy!
• ni mòżna robic trzôskù!
• ni mòżna zbierac / zrëwac nick bez wiédzë dozdrze-

niałëch! (grzëbë, jagòdë, roscënë)!
• ni mòżna palëc ògniszczów (leno w wëznaczonym 

placu)!

Na kùńc wszëtczé karna prezentëją swòje plakatë, 
a szkólny jesz rôz przëbôcziwô mòtto z pòwiôstczi: 
Lëdze są leno gòscama w lasowim królestwie.
9. Zadanié dlô chãtnëch: przërechtuj doma krótczi kòmiks 

ò lasowi przigòdze Jónka i Agatczi. (Na pòstãpny ùczbie 
nót je przeczëtac i òbezdrzec wszëtczé kòmiksë.)

Òlga Kùklińskô 
mieszkô w Jezerzim (gm. Kôłczëgłowë), szkólnô 
kaszëbsczégò i pòlsczégò jãzëka w Spòdleczny 
Szkòle w Łubnie. 

Òdjimczi prôc Łucji Sédlecczi (pol. Siedleckiej). 
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Rôczimë do zapòznaniô sã z nowim cyklã – Òrtografiô, 
jaczi bãdze ùkazywôł sã co drëdżi miesąc w Naji 
Ùczbie na zmianã ze znónym nama cyklã Gramaticzi. 
Czwiczenia sparłãczoné z pisënkã są pòdzeloné we-
dle edukacjowégò etapù, le nie je to sztiwny pòdzél – 
wszëtkò zanôlégô, w jaczi klase ùczéń zaczął sã ùczëc 
kaszëbsczégò jãzëka. Zachãcywómë do nôùczi pisënkù! 

W kaszëbsczim jãzëkù òkróm lëtrów o, u wëstãpiwają téż 
lëtrë ò, ù, chtërne są zapisywóné w môlu tpzw. labiali-
zowónëch zwãków. Zwãk zapisóny za pòmòcą lëtrë ò je 
wëmôwióny jakno [łe], a zwãk zapisywóny przë ùżëcym 
lëtrë ù nót je wëmawiac jakno [ły]. Zapisanié sztriszków 
nad lëtrama mô bëc ùżëteczné przë czëtanim tekstu. 
Jeżlë jidze ò òrtograficzné regle, trzeba dac bôczënk, że 
sztriszczi nad lëtrama są sczerowóné òd lewi stronë do 
prawi.
W kaszëbsczim jãzëkù lëtrë ò, ù są zapisywóné:
•	 na zôczątkù słowów, np. òdjimk,
•	 pò wszëtczich samòzwãkach òkróm i, np. aùtół,
•	 pò spółzwãkach: k, g, h (ch), p, b, f, w, m, np. 

szkòłownik, Gòdë, chòrosc, pòkazac, gbùr, fùtrowac, 
wòda, zëmòwi,

•	 w izolacji, np. w wërażeniach ôrtu: ù kògòs, ò kògùms.
W wëmienionëch wëżi pòzycjach nigdë ni mòżemë zapi-
sac o ani u.

Czwiczenia dlô klasów IV-V

Czwiczenié 1
Co to je? Wpiszë do krziżówczi pòzwë zachów przedsta-
wionëch na òbrôzkach zgódno z przëpisónyma do nich 
numrama.

Czwiczenié 2
Ùłożë słowa z pòdónëch lëtrów i pòkażë jich znaczenié 
gestama.
h c ò ù – ……………………………....................................………….
ł o ò k – ……………………………………………………………..………….
k ù j p – ………………………………………………...……………………….
h a c ù m – ………….................................…………………………….
b a ò j k – ……………………………......................................……....
z c ù a b  – …………………….................................………………….
s ù b ë k – ……………………….....................................……………
c k ń ù – ………………….....................................…………………….

Czwiczenié 3
W pòdónym krótczim teksce ò pùjkù pòdsztrëchnij wszët-
czé słowa z ò abò ù. Pòstãpno pòprosë kògòs ò prze-
czëtanié tekstu i spróbùj zapisac czëtóny tekst bez felów 
ze słëchù.

Pùjk òd rena chòdzy pò kùchni i szukô za jaczims jestkù. 
Smùtno wëpijô mlékò. To jegò baro skrómnô ùczta. 
Pòtemù nen samòtny kòt jidze so pò trapach na zasłużo-
ny òdpòczink!

Czwiczenia dlô klasów VI-VIII

Czwiczenié 4
Dôj òdpòwiescë na pòdóné tãgódczi tak, cobë w kòżdim 
z ùżëtëch przez cebie słowów nalazła sã lëtra ò abò ù. 
Pòdpòwiescama mògą bëc dlô cebie pòniższé òbrôzczi. 

Hana  
Makùrôt-Snuzëk

Zapisënk lëtrów ò, ù

3

4 5 6

6

1 2

ÒRtOGRAFIÔ
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I. Je panna, co sã òblôkô w sto sëkniów, ale sã nie zapinô.
II. Wszëtkò widzy, le nie czëje.
III. Wszëtkò czëje, le ni mòże gadac.
IV. Co to je za ptôch, ni mô gniôzda, a w gniezdze je?

Tãgódczi na spòdlim ksążczi: J. Treder, Kaszubi. Wierzenia 
i twórczość ze Słownika Sychty, Kartuzy 2009, Oficyna Czec.

a) ……………….............................................

b) …………………..........................................

c) …………………..........................................

d) ……………….............................................

Czwiczenié 5
Pòdôj przëmiarë słowów, w chtërnëch lëtrë ò abò ù zapi-
sóné są pò nôslédnëch lëtrach: 

ò ù
pò p
pò b
pò f
pò w
pò m
pò k
pò g
pò ch (h)

Czwiczenié 6
Dofùluj pùsté môlë tak, cobë pòwstałë słowa zaczinającé 
są òd lëtrów ò abò ù. Pòmòcą mògą bëc dlô cebie téż 
pòdóné òbjasnienia czë synonimë.

_ _ cëwi – sprawiedlëwi
_ _ _ ôzk – mòże gò pòwiesëc na scanie
_ _ më – trzë plus piãc
_ bëtk – spòkój 
_ _ _ sowac – baczëc, dawac bôczenié
_ _ ba – zamësł, plan
_ _ czëzna – tatczëzna
_ _ jimk – fòtografiô
_ _ òdżi – biédny

Czwiczenia dlô strzédnëch szkòłów

Czwiczenié 7
Pòsłëchôj szkólnégò, chtëren czëtô tekst, i dopiszë 
sztriszczi nad lëtrama o, u.

Lata lateczné temu na miesącu żił kóń. Béł to miesącowi 
kóń. Wiôldżi i srébrny, i z oczama, co widzałë nawetka 
to, co robiła malinkô muszka w ogrodze. Kóń baro lubił 
smukanié i stroje, ale na miesącu nie bëło nikogo, blós 
on. Temu téż nocama rézowôł on do rozmajitëch krôjnów, 
a nôbarżi lubił krôjnã farwnëch czôpków, a tej zarô krôjnã 
szczestlëwotë. Zjôwiôł sã tam niespodzóno i rznął kopëtã 
o zemiã, co dërżała, ale nié z bólu, le z wiôldżégo do-
znaniô i, może rzec, z rozkoszë. I tej na kuńcach krôjnë 
zapôlałë sã lãpë i swiécëłë na miesącowégo konia, co od 
nego widu robił sã srébrny, ale po prôwdze béł to prôw-
dzëwi miesącowi kóń.

Na spòdlim: J. Drzeżdżon, Baśnie. Brawãdë, Gdańsk 2012, 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, s. 237.

Czwiczenié 8
W tłómaczenim jiscënkù Jana Kòchanowsczégò w pùstëch 
placach wpiszë lëtrë o, ò, u abò ù.

Jiscënk VIII
Wiôldżé jes mie zdzejała p…stczi w chëczë m…ji,
M…ja dr…gô …rsz…l…, tim zdżinienim sw…jim!
F…l nas je, równak jakbë nik…g… nie bëł…:
Jedną malinką dëszą tak wiele …bëł… .
Tës za wszëtczich gôdała, za wszëtczich spiéwała,
Wszëtczé d…ma nórcëczi wiedn… …biegała.
Të nigdë nie d…p…sca nënce sã jiwr…wac
A téż …jcu mëszlenim próżnym gł…wë ps…wac,
Rôz teg…, rôz tamteg… wdzãczn… sã jimając
I tim sw…jim …cesznym smiéchã zabôwiając.
Terô zdamił… wszëtk…, czësté p…stczi d…ma,
Ni môsz zabôwczi, ni môsz …smiôc sã nik…m… .
Z k…żdég… nórta żałosc na czł…wieka wzérô,
A serce p…ceszeniô daremn… wëzérô.

J. Kochanowski, Treny. Jiscënczi, tłóm. J. Mamelski,  
Gdynia 2011, Region, s. 18.

òdpòWIesCë

Czwiczenié 1
1. òkno, 2. gùrka, 3. kùra, 4. kòło, 5. wòda, 6. òczë; hasło: 
ògrodë

Czwiczenié 2
ùchò, kòło, pùjk, mùcha, jabkò, ùczba, bùksë, kùńc 

Czwiczenié 4
I. c) kapùsta, II. b) òkò, III. a) ùchò, IV. d) kùkówka

Czwiczenié 5
Przëkładowé òdpòwiescë:

ÒRtOGRAFIÔ
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ò ù
pò p szpòrt pùrcel
pò b głãbòk bùdzëc
pò f fòrsz fùter
pò w wòjskò wùja
pò m mòkri mùzyka
pò k kòsztac kùli
pò g czegò zgùbic
pò ch (h) cëchò hùczëc

Czwiczenié 6
ùtcëwi, òbrôzk, òsmë, ùbëtk, òpasowac, ùdba, òjczëzna, 
òdjimk, ùbòdżi 

Czwiczenié 7
Lata lateczné temù na miesącu żił kóń. Béł to miesącowi 
kóń. Wiôldżi i srébrny, i z òczama, co widzałë nawetka to, co 
robiła malinkô mùszka w ògrodze. Kóń baro lubił smùkanié 
i stroje, ale na miesącu nie bëło nikògò, blós òn. Temù téż 
nocama rézowôł òn do rozmajitëch krôjnów, a nôbarżi lubił 
krôjnã farwnëch czôpków, a tej zarô krôjnã szczestlëwòtë. 
Zjôwiôł sã tam niespòdzóno i rznął kòpëtã ò zemiã, co dër-
żała, ale nié z bólu, le z wiôldżégò doznaniô i, mòże rzec, 
z rozkòszë. I tej na kùńcach krôjnë zapôlałë sã lãpë i swiécëłë 

na miesącowégò kònia, co òd negò widu robił sã srébrny, 
ale pò prôwdze béł to prôwdzëwi miesącowi kóń.

Czwiczenié 8
Jiscënk VIII
Wiôldżé jes mie zdzejała pùstczi w chëczë mòji,
Mòja drogô Ùrszulo, tim zdżinienim swòjim!
Fùl nas je, równak jakbë nikògò nie bëło:
Jedną malinką dëszą tak wiele ùbëło.
Tës za wszëtczich gôdała, za wszëtczich spiéwała,
Wszëtczé doma nórcëczi wiedno òbiegała.
Të nigdë nie dopùsca nënce sã jiwrowac
A téż òjcu mëszlenim próżnym głowë psowac,
Rôz tegò, rôz tamtegò wdzãczno sã jimając
I tim swòjim ùcesznym smiéchã zabôwiając.
Terô zdamiło wszëtkò, czësté pùstczi doma,
Ni môsz zabôwczi, ni môsz ùsmiôc sã nikòmù.
Z kòżdégò nórta żałosc na człowieka wzérô,
A serce pòceszeniô daremno wëzérô.

Hana Makùrôt-snuzëk 
profesor Gduńsczégò Ùniwersytetu, doktor habi-
litowónô hùmanisticznëch nôùków. Òpùblikòwała 
ksążczi tikającé sã gramaticzi kaszëbsczégò 
jãzëka, cësków kaszëbiznë na pòlaszëznã a tłóma-
czeniów na kaszëbsczi jãzëk. Je téż aùtorką pòezji 
i tłómaczką.

òrtoGrafIô / òdJIMKòWI nÓrCëK

Aleksandra
Dzãcelskô-Jasnoch

Gmina Lëpińce

ÒDJIMKÒWI NÓRCËK

W séwnikòwi „Naji Ùczbie” prezentëjemë nowi dzélëk tematiczny - „Òdjimkòwi nórcëk”. Bãdą w nim 
pòkazywóné òdjimczi z rozmajitëch strón Kaszëb. Rôczimë szkólnëch do wëzwëskiwaniô jich òb czas 
ùczbów, na klasowëch gazétkach abò prosto do promòwaniô snôżotë naszégò regionu westrzód 
ùczniów. Zachãcywómë do twòrzeniô „Szkòłowëch òdjimkowëch nórcëków” z wanogów indiwidualnëch 
szkòłowników i klasowëch pò Kaszëbach.
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òdJIMKòWI nÓrCëK

Kòscół pw. Christusa Króla, 
Zôpcéń.

Jedna z tôflów kòle  
Ùrzãdu Gminë, Lëpińce

Jezoro Czedrowicczé,  
Czedrejce / Czedrowice.

Òdjimczi: Aleksandra Dzãcelskô-Jasnoch
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