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Poza regułą
Szop pracz pewnej hardej hienie
zrobił wykład o higienie,
bo ohydnie wyglądała
od łap samych po łeb – cała!
Aby zahartować zwierzę,
rzekł: – Mam taką hipotezę:
wciąż po błocie hasasz, miła,
czyżbyś nigdy się nie myła?
Woda to harmonia boska,
brud – to horror,
stąd ma troska…

Hiena po tych hasłach zbożnych

Przeczytaj wiersz i uzupełnij poniższe słowa:
– Droga
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rzekła: – Szopie, bądź ostrożny!
Takie hymny innym śpiewaj.
No, a teraz lepiej zwiewaj!
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Nazwy własne
– Dawno temu, bardzo dawno
król poślubił gwiazdę sławną.
Była piękna, była młoda,
lecz nie była mądra… Szkoda.
Grała w filmie „Rajski owoc”
i w spektaklu „To i owo!” .
– Czy wiesz, jak się nazywała,
co lubiła, gdzie mieszkała?
– Nazywała się Antosia
i mieszkała na Przybosia.
Miała dom nad Adriatykiem,
willę z działką nad Bałtykiem,
na Mazowszu firmę Lusia,
a w Krakowie psa i strusia.
Na Wielkanoc piekła sernik,
w Boże Narodzenie piernik,
cytowała Słowackiego,
Mickiewicza i Dantego.

Raz kąpała się w Noteci…
– Czy ta bajka jest dla dzieci?
Ma tak dużo trudnych słów…
– Jest dla wszystkich. Mówić?
– Mów…
Tylko bez tych nazw, bo zasnę…
– Ależ to są nazwy własne!

Przeczytaj wiersz i uzupełnij zdania nazwami własnymi.
Gwiazda miała na imię
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Mieszkała na ulicy

.

Grała w filmie

.

Nad

miała dom,

a nad

willę z działką.

Miała też swoją firmę, która nazywała się
Ta firma działała na

.
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gwiazda trzymała zwierzęta:

psa i strusia.
Piekła sernik na

, a na
piernik.

Cytowała znanych poetów:
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