Nasza mama
2 czarodziejka
Joanna Papuzińska
B

balia – tu: dawne drewniane naczynie, w którym robiło się
ręcznie pranie, balia najczęściej była okrągła i niezbyt głęboka

belki (belka) – tu: drewniane elementy budowlane; długie,
proste drewniane odcinki, które umieszczane są w górnej części
budynku, np. domu mieszkalnego, i dotykają jednocześnie
stropu (sufitu) oraz ścian domu – tym sposobem całą budowlę
dodatkowo wzmacniają (patrz foto)

belka

C

cerować – łatać, zaszywać dziurę w jakimś materiale, tkaninie,
w ubraniu

D

dachówki – dachówka to rodzaj materiału budowlanego,
którym pokrywa się dachy różnych budowli

defilada – uroczysty, uporządkowany (żołnierze są ustawieni
w równych szeregach) przemarsz wojska
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klasa 1
drągi (drąg) – grube, proste kawałki
drewna (czasami z metalową końcówką)

praca na drutach

druty – dwa niezbyt długie, cienkie
kawałki metalu (są też druty
drewniane lub z tworzywa sztucznego)
o tej samej długości – z jednej strony
delikatnie zaostrzone (dzięki
czemu łatwiej chwytać włóczkę),
za pomocą których można
wyrabiać, np. swetry, skarpetki
(patrz foto)

dzwonnica – rodzaj wysokiej wieży,
w której umieszczone są dzwony

druty

falbanki – gęsto upięty i pomarszczony kawałek materiału;

F

falbanki często stanowią ozdobę stroju

furgonetka – niewielki samochód ciężarowy (patrz foto)
G

gad przedpotopowy – tu: dinozaur

dawna furgonetka

współczesna furgonetka

platforma w samochodzie
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Słownik kłopotliwych słówek
ganek – dodatkowe wejście do domu,
wybudowane przed drzwiami
wejściowymi; ganek najczęściej
ma dach (patrz foto)

gapa – ktoś nieuważny, mało
spostrzegawczy

H

huragan – bardzo gwałtowny,
z mocnymi porywami wiatr, który
jest tak silny, że może wyrywać
drzewa z korzeniami, niszczyć
budynki

K

ganek

kłaczek (kłak) – niewielka ilość czegoś,
np. włosów, materiału, waty

kuter – tu: niewielki statek rybacki
(patrz foto)

Ł

łomoty (łomot) – tu: hałasy wywołane
uderzaniem w coś bardzo mocno

M

mydliny – lekko spieniona woda
z rozpuszczonym w niej mydłem

N

kuter

nadęty – ktoś obrażony, niezadowolony; często też tak określa
się osobę zarozumiałą, czyli uważającą, że jest z jakiegoś
powodu lepsza od innych

O

obdartus – ktoś ubrany w bardzo zniszczone (poszarpane
i dziurawe) ubranie

P

platforma – tu: w samochodzie płaska powierzchnia; część
samochodu ciężarowego pozbawiona dachu (patrz foto s. 15)

pochlipuje (pochlipywać) – płacze niezbyt głośno,
z przerwami, wydając przy tym ciche, charakterystyczne dźwięki
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klasa 1
popielniczka – niewielki pojemnik, do którego najczęściej
strzepuje się popiół z wypalonego papierosa; można także
umieścić w niej drobne śmieci

poszewki (poszewka) – „ubrania” dla poduszki; wierzchnie
obleczenia, w które się wkłada poduszki

pręt – tu: gruby, długi, prosty
metalowy kawałek; drut

przyrodnicy (przyrodnik) –
osoby badające przyrodę, czyli
otaczającą nas naturę

puszyć się – tu: wymądrzać się;
uważać, że jest się mądrzejszym,
lepszym od innych

R

reumatyzm – choroba, w czasie
której między innymi
odczuwa się ból mięśni
i stawów

rusztowanie

rozłożysta – tu: szeroko rosnące,
zajmujące dużo miejsca drzewo
iglaste

rusztowanie – tu: rodzaj
metalowej konstrukcji,
po której można się wspinać
i chodzić, pomocnej podczas
prac, np. budowlanych
(patrz foto)

rynek – tu: centralny (główny)
punkt miasta, miasteczka lub wsi
(patrz foto)

rynek miejski
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Słownik kłopotliwych słówek
S

sionka (sień) – najczęściej długie, wąskie
i pozbawione okien pomieszczenie,
do którego wchodzi się prosto z dworu;
przez sień można przejść do innych
pomieszczeń, czyli np. do kuchni,
łazienki, pokoi

praca wykonywan
a
na szydełku

sterczące – wyróżniające się na tle
otoczenia, wystające ponad
wszystko inne

szaraki – zające
szydełko – to krótki, cienki kawałek
metalu (ewentualnie plastiku lub
drewna), z jednaj strony wygięty
w charakterystyczny haczyk, dzięki
któremu można łapać i przeciągać na wiele
sposobów nitkę lub włóczkę (patrz foto)

T

szydełko

tapczan – mebel, który może służyć do spania
oraz wypoczynku; tapczan ma pod spodem rodzaj
skrzyni, w której można schować pościel (patrz foto)

tętent – odgłos, który wydająą kopyta
zwierzęcia uderzające o ziemię
ię
podczas biegu

topola – wysokie drzewo
liściaste

W

wielkolud – ktoś bardzo dużyy

Z

zafurczało (zafurczeć) – tu:
chodzi o hałas, rodzaj warkotu
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tapczan

skrzynia na
pościel

