
DYKTANDO DLA KLASY IV (REJON) 

Gburek 

 

Spośród wszystkich siedmiu krasnoludków królewny Śnieżki tylko Gburek 

ciągle miał niedobry humor. Mędrek i Śmieszek próbowali co rano go 

rozśmieszać, opowiadając żarciki, Apsik i Wesołek przybierali różne dziwaczne 

miny, nawet Gapcio i Nieśmiałek się starali. Na próżno! A już gdy się nasz 

Gburek zdenerwował, nic mu nie wychodziło. Za to nachodziły go najczarniejsze 

myśli i minę miał nie najweselszą. Wówczas było mu bardzo niemiło i nie 

najsympatyczniej. Niecierpliwił się jednak okropnie i czekał, kiedy zjawi się ten 

dobry humor.  

Pewnego dnia, podczas nieobecności innych krasnoludków i królewny 

Śnieżki , Gburek miał posprzątać chatkę. Nie był zachwycony tą perspektywą i 

oczywiście znowu zrzędził. Sam sobie tak marudził, bo nikogo przecież w 

mikroskopijnej kuchence nie było! Po kilku minutach narzekania na fatalny los 

postanowił nie mieć złego humoru. Zapomniał szybko o nieporządkach i 

zarządzeniach grupy. Pobiegł nad staw, położony niedaleko domu. „Nie będę 

się złościć!” – powtarzał sobie i wesoło się bawił jasnozielonymi liśćmi, aż się 

zdarzyła niemiła historia. Pewna miejscowa żaba ochlapała go błotem! Nie 

mógł ustalić, czy przez nieostrożność, czy też umyślnie i zdenerwował się 

niesłychanie. Wyglądał nieciekawie. Czapkę miał teraz w pomarańczowo-

brązowe ciapki, jasnopomarańczowy kubraczek przypominał obraz 

namalowany przez awangardowego malarza a butom przyglądał się z rosnącą 

irytacją i zdumieniem. Przypominały bowiem dwa ostronose lisy. Bardzo się 

naszemu Gburkowi nie podobała ta sytuacja! Po chwili pomyślał sobie, że jeśli 

teraz było gorzej niż rano, to może w chatce będzie lepiej i prędko ruszył do 

domku, aby wywiązać się z obowiązku porządkowania. Pomyślał sobie nawet, 

że może to była kara za opuszczenie miejsca pracy. Wróciwszy do chatki 

najpierw mozolnie wyczyścił siebie z błota, potem pomył naczynia, pościelił 

łóżeczka, pozamiatał i … wrócił mu dobry humor! 

 

 

 

 



DYKTANDO DLA KLASY V (REJON) 

 

Spojrzenie w przyszłość 

 

Tematem dzisiejszej lekcji wychowawczej był nasz wymarzony zawód. 

Każdy z nas miał przygotować krótkie wystąpienie i uzasadnić swój wybór. 

Okazało się, że mamy bardzo różne plany na przyszłość. Na przykład Jacek chce 

zostać piłkarzem, ponieważ jest najszybszy na boisku. W zeszłym miesiącu w 

meczu towarzyskim z klasą szóstą tylko dzięki niemu nie poznaliśmy smaku 

porażki. Jacek strzelił aż trzy gole i został  bohaterem i prawdziwym zwycięzcą 

meczu. Natomiast Asia wyznała, że zamierza zostać przewodnikiem 

turystycznym, dlatego już dziś dużo czyta o historii i najważniejszych zabytkach 

Poznania. Najmądrzejsza w klasie Agata planuje zostać chirurgiem i ratować 

ludzkie życie. Z kolei Hania, która z zapałem ćwiczy grę na bębnach, myśli o 

karierze w orkiestrze. Najbardziej zdziwił nas pomysł Patryka. Chłopak chce 

być treserem królików!  Zapalona ekolożka Ewa skrytykowała jego pomysł i 

oskarżyła o brak wrażliwości i uczuć wyższych. Powiedziała, że tresura jest 

ohydna i nie można w ten sposób wykorzystywać żadnych zwierząt. Patryk 

poczuł się urażony, a w klasie zrobił się harmider. Wkrótce uciszyła nas pani. 

Powiedziała, że Patryk niepotrzebnie się obraża, Ewa nie powinna być taka 

napastliwa, a reszta klasy ma przestać się przekrzykiwać, bo z nerwów już ją 

rozbolał żołądek. Poprosiła też, abyśmy zapisali nasze pomysły na kartce, bo 

wrócimy do nich, gdy będziemy kończyć szkołę. Wówczas sprawdzimy, czy 

nasze plany pozostały niezmienne.  

 

 

 



DYKTANDO DLA KLASY VI (REJON) 

Jan Komeński – ojciec nowożytnej pedagogiki 

W roku 1628 zjawił się w Polsce, w Lesznie, Jan Komeński na czele grupy 

kilkuset rodzin braci czeskich, ruchu polityczno-religijnego, zwalczanego przez  

katolików. Wypędzono ich rok wcześniej z ojczyzny dekretem cesarza 

Ferdynanda II Habsburga. Wśród nich byli kupcy, rzemieślnicy, chłopi i szlachta. 

Leszno otworzyło przed nimi bramy. Jan Komeński szybko znalazł tu zajęcie. 

Pełnił obowiązki nauczyciela, a później zastępcy dyrektora gimnazjum. 

Doceniono bowiem jego wkład w nauczanie o nauczaniu. To w Lesznie pisał 

przez kilkanaście lat swoje główne dzieło pt. „Wielka dydaktyka”. Publicznie 

głosił, że w dziedzinie oświaty wszyscy ludzie są równi, bez względu na 

społeczny stan. Pisał: „Nie pragniemy wcale, aby rzemieślnicy, chłopi i kobiety 

poświęcili się studiom książkowym ze szkodą dla innych prac. Dążymy do tego, 

aby nikt z tych ludzi nie czuł się upośledzony przy omawianiu spraw 

pożytecznych, a nawet niezbędnych dla całej ludzkości.” Komeński wierzył, że 

dzięki nauce i wiedzy ludzie osiągną dobrobyt i utworzą jedno ogólnoświatowe 

państwo. Nie będzie w nim wojen, ustanie dzika nienawiść i  wszystko wróci do 

harmonii. W 1631 roku do Leszna dotarła zaraza. Filozof stanął u boku 

dotkniętych chorobą. Sprzeciwił się nieludzkiemu traktowaniu zarażonych, 

których bez litości wypędzano poza obręb murów. Komeński nie stronił też od 

wielkiej polityki. Cały czas leżała mu na sercu przyszłość braci czeskich. Szansę 

powrotu do ojczyzny upatrywał w rosnących w siłę Szwedach. Poznali się oni na 

jego talentach i zlecili mu przygotowanie podręczników dla swoich szkół. Po 

szwedzkim potopie Jan Komeński ze swoją wspólnotą został wypędzony z Polski 

i znalazł schronienie w Amsterdamie. 

Wg: Springer Filip; Miasto Archipelag. Polska mniejszych miast. Kraków 2016 


