Przedmiot: Język polski
Data: 25. 06. 2020 r.

Klasa 1e (czwartek , lekcja 2)
Temat: Modystka, gorset, buduar – ćwiczenia z wykorzystaniem archaizmów i zapożyczeń
Dziś proponuję Wam zabawę ze słowami – zapożyczonymi z języków obcych, a związanymi z epoką
oświecenia.
Uzupełnijcie podany niżej tekst wyrazami:
Biżuteria, modystka, gorset, bordiura, buduar, toaleta, fryzjer, peniuar, kok, żurnal, szmizjerka,
koafiura, makijaż, manikiur, perfumy, woalka
Jeżeli nie znacie ich znaczenia, proponuję użycie słowników. Dobrej zabawy.
TEKST
Dzionek ten zaczął się dla pięknej Izabelli szczęśliwie, gdyż pocztylion dostarczył właśnie …………………
z modą prosto z Paryża. Siedząc w swoim ………………………………, ubrana w zwiewny ………………………… ,
Izabella leniwie przerzucała strony albumu. Większość kreacji wydała jej się dziwnie znajoma, gdy
nagle zobaczyła coś, co opisano jako …………………….. . Ten nowy model sukni wyróżniał się
zaskakującym podobieństwem do męskiej koszuli, ale nie ujmowało jej to wdzięku. Zaplanowawszy
wizytę u krawcowej, Izabella uznała, że pora rozpocząć poranna ……………………………. . Najpierw
wezwała …………………………. Antoine’a, który natychmiast zaczął upinać jej długie i lśniące włosy
w gładki, przyozdobiony tylko bukietem niezapominajek ……………………. . Ta ……………………………, acz
skromna, bardzo przypadła Izabelli do gustu. Teraz do pracy przystąpiła Żaneta, specjalistka
od …………………………… . Wtarła w dłonie swej pani maść z różanych płatków, co zapewniało skórze
wyjątkową delikatność. Pokojówka Katarzyna pomogła Izabelli zawiązać ciasno ………………………………
i założyć suknię wykończoną haftowaną bogato …………………………………. . Na koniec przystąpiła
do pracy Eliza. Obmyła twarz damy rumiankową wodą i nałożyła ………………………………….., nie żałując
przy tym ani pudru, ani szminki. Izabela skropiła jeszcze skronie ………………………………………
o wdzięcznej nazwie „Mimi”, założyła podarowany jej niedawno komplet ……………………………
z szafirami. Zerknąwszy w lustro uznała, że jest gotowa do spaceru. Z pudła dostarczonego dzień
wcześniej z warsztatu ………………………. madame Wizien wyjęła kapelusz z ………………………… i wyszła.

Zadania nie musicie już do mnie wysyłać, ale kto we wrześniu przedstawi wykonaną dobrze pracę,
może liczyć na ocenę.
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