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Witajcie   
 

Bardzo ładnie pracujecie. Szybko przesyłacie mi wszystkie prace. Robicie 

zadania dla chętnych. Jestem z Was dumna  

Do środy wstawię wszystkie oceny. 

 

W ostatnim zestawie dałam ćwiczenia do wykonania. To prawidłowe odpowiedzi. 

Podmioty oznaczyłam na zielono, a orzeczenia na czerwono. 

 

 

1. Małe wiewiórki skaczą po drzewach. 

 

2. Mama upiekła pyszne ciasto. 

 

3. Babcia zaprosiła nas na obiad. 

 

4. W ogródku babci kwitną żonkile. 

 

5. Mój brat znalazł małego kotka. 

 

 

 

Wtorek 
 

Dziś poznacie fragment książki „Nie kończąca się historia”. 

 

 

 
 



Temat: Czytamy fragment książki ‘Nie kończąca się 

opowieść”.  
 

 

Być może oglądaliście film, który powstał na podstawie powieści.  

 

Wysłuchajcie piosenki, która pochodzi z tego filmu. Znajdziecie ją pod tym 

linkiem.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=XGtj7uIIxrY  

 

 

 
 

Proszę przeczytajcie informacje o autorze. 

 

      Michael Ende (1929–1995) – niemiecki pisarz, którego 

utwory zostały przetłumaczone na czterdzieści języków. Dla młodych 

czytelników napisał m.in. Momo oraz Nie kończącą się historię. Pisarz jest 

laureatem Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Janusza Korczaka. 

 

Teraz proszę, żebyście przeczytali tekst: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XGtj7uIIxrY


Burzliwe obrady nad dolą i niedolą całej Fantazjany toczyły się zazwyczaj w 

dużej sali tronowej Wieży z Kości Słoniowej, położonej w obrębie właściwej 

dzielnicy pałacowej zaledwie o parę pięter niżej od magnoliowego* pawilonu. 

To obszerne, koliste pomieszczenie było teraz wypełnione stłumionym gwarem. 

Czterystu dziewięćdziesięciu dziewięciu najlepszych lekarzy z całego 

fantazjańskiego imperium zebrało się tutaj i rozmawiało szeptem lub półgłosem 

w mniejszych i większych grupach. Każdy z nich był już z wizytą u Dziecięcej 

Cesarzowej – jedni jakiś czas temu, inni dopiero niedawno – i każdy usiłował 

pomóc jej swą sztuką. Ale żadnemu się to nie udało, żaden nie znał tej choroby 

ani jej przyczyny, żaden nie wiedział, jak ją leczyć. A pięćsetny, najsławniejszy 

ze wszystkich lekarzy w Fantazjanie, owiany legendą, że nie ma zioła, cudownego 

środka i tajemnicy natury, które nie byłyby mu znane, już od kilku godzin był u 

pacjentki i wszyscy czekali w napięciu na rezultat jego badań. […] 

Nagle w sali zapadła cisza i oczy wszystkich zwróciły się ku dużym podwojom*, 

które zostały otwarte. Wszedł przez nie Chairon, sławny, wręcz legendarny mistrz 

sztuki lekarskiej. Był, jak to mawiano w czasach dawniejszych, centaurem*. […] 

Na łańcuchu u [jego] szyi wisiał duży złoty amulet* przedstawiający dwa węże, 

które połykały się nawzajem od ogona i tworzyły owal. […] 

W całej Fantazjanie każdy wiedział, co oznaczał ten medalion: był to znak tego, 

komu Dziecięca Cesarzowa poruczyła* specjalne zadanie i kto mógł działać w jej 

imieniu, tak jakby ona sama przy tym była. Mówiono, że użyczał on nosicielowi 

tajemnych sił, choć nikt nie wiedział dobrze jakich. Jego nazwę znali wszyscy: 

AURYN. 

Ale wielu, którzy nie śmieli wypowiadać tego miana, nazywało go Klejnotem lub 

Emanacją, albo po prostu Blaskiem. […] 

– Przyjaciele, nie dziwcie się zbytnio, ja będę nosił AURYN jedynie przez krótki 

czas. Jestem tylko doręczycielem. Niebawem oddam Blask komuś godniejszemu.  

W sali zaległa cisza jak makiem zasiał.  

– Nie będę próbował łagodzić naszej klęski pięknymi słowami – ciągnął Chairon. 

– Wobec choroby Dziecięcej Cesarzowej wszyscy stoimy bezradni. Wiemy tylko, 

że wraz z tą chorobą nadeszło zniszczenie Fantazjany. Więcej nie wiemy. Nawet 

tego, czy w ogóle sztuka lekarska mogłaby ją uratować. […] Gdziekolwiek 

wszakże tkwi możliwość ratunku, jedno jest pewne: do szukania jej trzeba 

tropiciela, który potrafi odnajdywać drogi wśród bezdroży i nie cofnie się przed 

żadnym niebezpieczeństwem ani żadnym wysiłkiem, jednym słowem: bohatera. 

I Dziecięca Cesarzowa podała mi imię tego bohatera, któremu powierza los swój 

i nas wszystkich: nazywa się on Atreju i mieszka w Morzu Traw za Srebrzystymi 

Górami. Jemu przekażę AURYN i wyprawię go na Wielkie Poszukiwanie. Teraz 

wiecie już wszystko. I stary centaur z tupotem wypadł z sali. […] 

https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/140058
https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/140058
https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/140058
https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/140058
https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/140058


 

Przypisy: 

 magnoliowy – związany z drzewem magnolii, którego ozdoba są mocno 

pachnące kwiaty 

 podwoje – okazałe drzwi składające się z dwóch skrzydeł 

 centaur – w wierzeniach niektórych ludów istota o ciele konia z głową 

mężczyzny 

 amulet – ozdobny przedmiot, który ma chronić posiadacza przed 

nieszczęściami, talizman 

 poruczyć – powierzyć coś cennego 

 

 

 
 

 

Środa 
 

 

Temat będzie związany z tekstem, który poznaliście.  

 

Temat: Na ratunek Fantazjanie. 
 

Mam nadzieję, że podobał się Wam tekst. 

 

Bohaterem książki „Nie kończąca się opowieść” jest Bastian Baltazar Buks. Ten 

spokojny jedenastolatek jest szykanowany przez swoich kolegów. Jego 

największą pasją jest czytanie książek. Pewnego razu w tajemnicy wykrada z 

antykwariatu starą księgę. Mimo wyrzutów sumienia nie umie rozstać się z 

książką. W magiczny i niewytłumaczony sposób ciągnie go ona do siebie. Bastian 

ukrywa się na strychu, aby w ciszy i samotności zagłębić się w treść książki.  

Przenosi się do tajemniczej krain Fantazjany. Nie wie jeszcze, że ma w tej 

krainie swoja rolę do odegrania… 

 

 



Z rozsypanych słów utwórzcie związki wyrazowe i  dopasujcie je do 

objaśnień.  

Następnie przepiszcie do zeszytu: 

 

 

czytać 

 

 

książkowy 

 

książki 

 

jednym 

 

 

 

mól 

 

 

połykać 

 

tchem 

 

 

osoba lubiąca czytać książki, spędzająca dużo czasu na czytaniu –   ……………. 

 

czytać szybko wiele książek –  ………………………….. 

 

czytać szybko, z zapałem – ……………………………….. 

 

 

Ułóżcie  w kolejności podane wydarzenia z tabeli. Pomoże Wam to 

uporządkować wydarzenia z tekstu. 

 

Dziecięca Cesarzowa jest chora. 1 

Chairon wie, że choroba cesarzowej zniszczy Fantazjanę.  

Centaur otrzymuje amulet.  

Do Fantazjany przyjechali lekarze.  

Centaur wskazuje ratunek.  

Los Fantazjany zależy od nieznanego bohatera.  

Chairon musi wypełnić misję.  

Nikt nie potrafi uzdrowić cesarzowej.  

Los Fantazjany zależy od nieznanego bohatera 9 

 

 

Dziecięca Cesarzowa zapadła na tajemniczą chorobę. Wraz z władczynią cierpi 

cała Fantazjana. Cesarzowa wie, że istnieje wybawca o imieniu Atreju.  Kazała  

mu przekazać magiczny amulet. 

 

Co wiecie o Atreju?  Jakimi cechami i umiejętnościami musi się wykazać 

wybawca Dziecięcej Cesarzowej? 

Odpowiedzi zapiszcie w zeszycie. 

 



Fantazjana to kraina fantazji. 

 

Krainy fantazji tworzą ludzie kreatywni, z wyobraźnią,  lubiący marzenia np. 

autorzy książek.  

 

Chociaż wymyślają je autorzy, przedstawiają narratorzy, to udział czytelnika jest 

ważny. 

 

Zastanówcie się: Co może zniszczyć Fantazjanę? 

 

Odpowiedź zapiszcie w zeszycie. 

 

 

Atreju miał do wypełnienia misję. 

 

misja – ważnie zadanie powierzone komuś, inaczej: zadanie, obowiązek, 

przeznaczeniem 

 

Czy znacie innych bohaterów, którzy mają do spełnienia jakąś misję? 

 

Odpowiedź zapiszcie w zeszycie. 

 

To wszystko na dziś   

Życzę miłej pracy  
 

Proszę, aby zdjęcia notatek z tej lekcji przysłali mi: Alan, Anastazja, Staś i Ola. 

Mój adres: malgorzatawoj7@o2.pl  

 

Pozdrawiam Was serdecznie  

 

To nasze ostatnie spotkanie przed świętami. 

 

Życzę Wam zdrowych i radosnych  

Świąt Wielkanocnych 
Małgorzata Wojciechowska 

 

mailto:malgorzatawoj7@o2.pl


 


