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Lekcja 46

25.05.2020 r.

Temat: Oglądamy film:
"Stowarzyszenie umarłych poetów".

1. Obejrzyj film: "Stowarzyszenie umarłych poetów". Oto link do
filmu:
https://zaq2.pl/video/kfqdf

2. Odpowiedz do zeszytu na pytania:
-jakie są 4 zasady panujące w szkole?,
-jak nazywa się szkoła?,
-jak nazywał się nowy nauczyciel?,

Lekcja 47

26.05.2020 r.

Temat:Z ekranu na papier – niezwykła droga książki.

Zapisz notatkę do zeszytu:

1.Książka Stowarzyszenie umarłych poetów Nancy Kleinbaum powstała na podstawie
scenariusza znakomitego amer ykańskiego �lmu w reżyserii Petera Weira pod tym samym
tytułem. Obraz, który ukazał się na ekranach w 1989 roku, był wielokrotnie nagradzany na
licznych festiwalach. Otrzymał cztery nominacje do Oskara, którego ostatecznie zdobył
w kategorii „Najlepszy scenariusz”. To właśnie na jego podstawie została napisana książko-
wa adaptacja historii. Powieść jest więc ciekawym przykładem przetworzenia dzieła sztuki
�lmowej na język literatury.
2. Czas akcji-1959 rok. Akcja obejmuje kilka miesięcy – rozpoczyna się jesienią wraz z początkiem
nowego roku szkolnego, kończy na początku zimy. W ówczesnych czasach
dzieci musiały ściśle i ślepo podporządkowywać się dorosłym; uczniowie elitarnych
szkół chodzili w szkolnych bluzach, marynarkach i uniformach; mężczyźni ubierali
się w garnitury, nauczyciele podczas uroczystości wkładali togi.
3. Miejsce akcji-Głównym miejscem akcji jest Akademia Weltona – elitarna szkoła średnia dla
chłopców znajdująca się wśród wzgórz Vermontu w Stanach Zjednoczonych.
Mieści się w starych murowanych budynkach o stuletniej historii. Odizolowany
od świata kampus jest skupiony wokół dziedzińca i otoczony zmurszałym murem,
posiada własną kaplicę oraz Salę Reprezentacyjną. Uczniowie mieszkają po dwóch
w ciasnych, surowo urządzonych pokojach, w których znajdują się jedynie łóżka,
szafy i biurka.
Ważnym miejscem akcji jest też ukryta w zaroślach skalna grota znajdująca się
w pewnej odległości od szkoły, za strumykiem, obok wodospadu.
Pojedyncze sceny rozgrywają się w imponującej, bogatej posiadłości państwa
Danburry, domu Neila Perrego oraz w szkołach w Heleny Hall (gdzie przygotowywane jest
przedstawienie Sen nocy letniej i Ridgeway (szkoła Chris Noel).

Lekcja 48

27.05.2020 r.

Temat: Bohaterowie występujący w "Stowarzyszeniu umarłych
poetów"

Zad. 1
Przedstaw w krótkiej notatce następujących bohaterów:
-Charlie Dalton,
-Knox Overstree,
-Richard Cameron,
-Steven Meeks,
-Gerard Pitts,
-Dyrektor Gale Nolan.

Lekcja 49

28.05.2020r.

Temat: T radycja, honor, dyscyplina, doskonałość...O tym, czego
brakowało w Akademii Weltona

1.Akademia Weltona miała wiele poważnych problemów.
Spróbujemy sobie z nimi poradzić.Wyobraźcie sobie, że spotykacie
się na zebraniu Rady szkoły. Waszym zadaniem jest
zaproponowanie i przedyskutowanie zmian, jakie powinny zostać
wprowadzone w Akademii Weltona, aby nigdy więcej nie doszło tu
do tak tragicznych zdarzeń, jak śmierć ucznia.
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Lekcja 50

29.05.2020 r.

Lekcja online na Office365:
-dla klasy 7c o godz. 11,
-dla klasy 7d o godz. 12.
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