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Temat: Jan Sztaudynger – współczesny fraszkopisarz.

Powróć do lekcji z 8 kwietnia ( w Archiwum na stronie szkoły ). We fragmencie podręcznika ( tam, 
gdzie '' Tędy i owędy '' ) na stronie 30 są informacje o Janie Sztaudyngerze – przepisz je do zeszytu, 
a następnie przeczytaj z tej strony kilka przykładów jego fraszek.

Poniżej zamieszczam kolejne przykłady fraszek Sztaudyngera. Przeczytaj je i poświęć każdej chwilę 
refleksji.

Rada
Nie narzucaj światu
Swojego formatu.

Pochwała
Dawno świat by diabli wzięli,
Gdyby brakło marzycieli.

Wybór
Jeśli już nie mam innego wyboru,
Wybieram drogę honoru.

Głos z telefonu
Halo, tu sumienie!
Czy pan zamówił budzenie?

Nie wierzę
Nie wierzę w latające talerze,
Chyba, że żona do ręki je bierze.

'' Alea iacta est ''
Rzekł ktoś, rzucając chudą żonę:

– Kości zostały rzucone!

Na szczęście
Na szczęście nikt mi nie każe
Przyznać się, o czym marzę.

Jestem taki
Jestem taki, jak mnie Pan Bóg stworzył,
No – trochem świństwa od siebie dołożył.

Cierpienie
Cierpienie, gniotąc nas,
Człowieka zmienia w głaz.

Zawsze to samo
Już od czasów Adama, niestety,
Bokiem mężczyznom wychodzą kobiety.

Sens życia
Po śniadaniu jest obiad, po obiedzie kolacja, 



To dla wielu sens życia i jedyna w nim racja.

Dostatek
Nigdy nie brakuje głuptasów
Noszących drzewo do lasu.

Wrogom
Wrogom spieszyć z pomocą
To ładnie, ale po co?

Maruderowi
Skarżysz się na chmurę pyłu -
To dlaczego idziesz z tyłu?

Koryto
Postaw świnię przy korycie,
A rozpłynie się w zachwycie.

Prośba do Boga
Bądz sprawiedliwy dla innych, Panie,
Dla siebie proszę o zmiłowanie …

Teraz wybierz trzy fraszki i wpisz do zeszytu:
a) tę, która najbardziej Cię rozbawiła
b) tę, nad którą najbardziej się zadumałaś/zadumałeś

c) tę, która najbardziej zaskoczyła Cię pomysłowością autora

Uwaga! Proszę o przesyłanie do poniedziałku włącznie notatek z całego tygodnia. 

Pozdrawiam i miłego weekendu
B. Rybka 


