CZYTAMY ZE ZROZUMIENIEM
ZADANIA PRAKTYCZNE

Przeczytaj utwór liryczny.
IGNACY KRASICKI* CZŁOWIEK I ZDROWIE
W jedną drogą szli razem i człowiek, i zdrowie.
Na początku biegł człowiek; towarzysz mu powie:
«Nie spiesz się, bo ustaniesz». Biegł jeszcze tym bardziej.
Widząc zdrowie, że jego towarzystwem gardzi,
Szło za nim, ale z wolna. Przyszli na pół drogi:
Aż człowiek, że z początku nadwerężył nogi,
Zelżył* kroku na środku. Za jego rozkazem
Przybliżyło się zdrowie i odtąd szli razem.
Coraz człowiek ustawał, mając w pogotowiu
Zbliżył się: «Iść nie mogę, prowadź mnie» — rzekł zdrowiu.
«Było mnie zrazu słuchać» — natenczas mu rzekło;
Chciał człowiek odpowiedzieć… lecz zdrowie uciekło.
*IGNACY KRASICKI (1735-1801) - jeden z najwybitniejszych
pisarzy polskiego oświecenia. Publicysta i redaktor, autor
bajek, satyr, poematów heroikomicznych, komedii, a także
pierwszych polskich powieści, teoretyk literatury, tłumacz.
*zelżyć kroku - zwolnić; uczynić marsz lżejszym, tzn. mniej
forsownym.
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Przeczytaj tekst epicki.
Nasze kierunki - Chorwacja
Kvarner to wyjątkowa kraina obejmująca jedną z najbardziej
popularnych części chorwackiego wybrzeża, znanego
z łagodnego klimatu, zróżnicowanego krajobrazu, znakomitej
bazy noclegowej i pełnych atrakcji kurortów.
Malownicze zatoki z plażami i turkusowe morza to idealna,
wakacyjna sceneria. Słońce, parki narodowe i urokliwe wyspy,
w tym położona w zatoce Kvarner nad Adriatykiem wyspa Krk,
sprawiają, że od lat region ten cieszy się niezmienną
popularnością wśród podróżujących, a w szczególności rodzin
z dziećmi. Turyści z całego świata przyjeżdżają na wyspę, by
podziwiać wpisane na listę UNESCO zabytki.
Miłośnicy podwodnych wypraw doskonale poczują się nad
Adriatykiem. Na nurków czeka tu niezwykły, podwodny świat,
pełen zwierząt i roślin, jaskiń oraz wraków statków.
Zapisz w zeszycie 4 propozycje miejsc, które mogłyby stać się
znakomitą, polską propozycją dla osób decydujących się na
podróż do Chorwacji. Zwróć uwagę na atrakcje, z jakich mogą
korzystać ci, którzy wybierają krainę Kvarner i spróbuj
odnaleźć podobne w naszej ojczyźnie.
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Zapoznaj się z plakatem promującym spektakl PINOKIO
i zapisz najważniejsze informacje na jego temat.

