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POLSKI   z anegdotą

a) koń (lub dąb)
b) małpa (lub jak nieszczęście)
c) świnia
d) beczka
f) patyk, szkielet
g) kot w marcu
h) lew
i) wilk (lub pies)
j) pies
k) mysz kościelna
l) lilia, łza, brylant
ł) ryba
m) osioł, kozioł
n) osa
o) noc
p) miód
r) mrówka
s) skra (iskra)
t) kolano
u) papier, kreda, śmierć
w) słoń
y) but
z) malowanie

Znaczna liczba zdań uży-
wanych przez nas to są świa-
dome cytaty.  Zos ta ły kiedyś
wymyś lone po to, by je powta-
rzać. Między innymi używamy
wielu frazeologizmów, czyli po-
łączeń dwóch lub kilku wyra-
zów, które mają najczęściej
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znaczenie przenośne. Znajo-
jomość  frazeologizmów, po-
prawne i umieję tne ich sto-
sowanie w m owie i piśm ie
wzbogaca s łownictwo, sprawia,
że wypowiedzi sta ją się bar-
dziej obrazowe, barwne i zaj-
mujące. Ponadto frazeologia

uczy tworzenia mądrych, dow-
cipnych i niepowtarzalnych me-
tafor.

Proponujem y Państwu
spróbować u tworzyć związki
frazeologiczne z podanych po-
niżej s łów. Jeżeli dla kogoś ta-
kie zadanie okaże się zbyt łat-

we, moż-
na po pros tu przykryć drugą
kolumnę i dokończyć początki
związków frazeologicznych, a
następnie sprawdzić za pomo-
cą klucza odpowiedzi, czy dob-
rze Państwo sobie poradzili z
tym.

Klucz odpowiedzi:
1-ł, 2-k, 3-c, 4-b, 5-n, 6-j, 7-g, 8-h, 9-m, 10-i, 11-r, 12-a, 13-y, 14-f, 15-d, 16-o, 17-l, 18-u, 19-s, 20-t, 21-p, 22-w, 23-r.

Proszę poprawnie połączyć kolumny:
1.  Zdrowy jak
2.  Biedny, ubogi jak
3.  Trzeźwy jak
4.  Brzydki jak
5.  Zły jak
6.  Wierny jak
7.  Kochliwy jak
8.  Odważny jak
9.  Uparty jak
10. Głodny jak
11. Piękny jak
12. Silny jak
13. Głupi jak
14. Chudy jak
15. Gruby jak
16. Czarny jak
17. Czysty jak
18. Blady (biały) jak
19. Żywy jak
20. Łysy jak
21. Słodki jak
22. Ciężki jak
23. Pracowity jak

A teraz proponujemy Państwu
samodzielnie użyć  w zdaniach pasujących
związków frazeologicznych:
Fryzjer ostrzygł tacie
wszystk ie włosy, teraz jest
...    , a mamie zrobił ładną
fryzurę – ona jest ...
Do pokoju weszła drobna
dziewczyna o ciemnych,
wełnistych włosach i
oczach ...
Jarek nigdy niczego się
nie boi, jest ...
Tomek przez cały dzień
nic nie jadł, dlatego jest ...
Jeśli chcesz odnieść
sukces w pracy, musisz
być ambitny i ...
Uprawiam sport, jem dużo
warzyw i owoców, dlatego
jestem...

W przyjaźni i miłości
Agnieszka jest ...
Mój syn zawsze wszystko
robi po swojemu, jest ...
Te książk i są bardzo
ciężk ie. Uczeń musi być
...        , żeby móc nosić je
do szkoły codziennie.
- Kasiu, nie jedz tak dużo
słodyczy, bo będziesz ...
!
Zbyszkowi podobają się
wszystk ie dziewczyny z
k lasy, jest ...
- Marku, nie udawaj, że nic
nie rozumiesz! Przecież
nie jesteś ...     ! – mówi
nauczycielka.

Natalia Daniłowa

Po miłym obiedzie dwie pary wstają od stołu.
Kobiety poszły do kuchni, a mężczyźni do pokoju
gościnnego. Jeden mówi do drugiego:
- Myślę, że to wspaniale, że cały czas mówisz do

UŚMIECHNIJ SIĘ!
swojej żony „słoneczko”, „dzióbku”, „cukiereczku”.
Ten na to:
- Prawdę mówiąc, cztery lata temu zapomniałem,
jak ma na imię.

Na foto: Zespół redakcyjny
«Głosu» na posiedzeniu
wielkanocnym. Od lewej: Marek
Szczepaniak, Wasilij Wasiliew,
Dmitrij Osipow, Aleksandra
Ławrynowicz, Maria
Ławrynowicz

Redakcja
pisma
pozdrawia

swoich czytelników
z okazji świąt
Wielkanocnych
i składa gorące
życzenia zdrowia,
wielu powodów

do radości i
dystansu w
stosunku do
problemów
codziennych.


