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Lekcja 6, 23.03.2020r.

Temat: Powtarzamy wiadomości o
nieodmiennych częściach mowy.

1. Obejrzyj filmik:
https://www.youtube.com/watch?
v=wMvghrTzu18
Do zeszytu zapisz krótką notatkę o  nieodmiennych częściach
mowy (jakie są, jaką pełnią funkcje, podział rodzaje partykuł i po
5 przykładów).
Przy tworzeniu notatki możesz skorzystać z ćwiczeń cz.2 str. 72
lub podręcznika str.225.

2. Zrób ćwiczenia cz. 2 str. 72-74.

3. Gramatykę będziemy omawiać tak jak w
szkole tylko w poniedziałki.

 Przez najbliższy miesiąc będziemy w ten sposób pracować. Nie
załamujcie się. W razie problemów napiszcie do mnie przez e-
dziennik lub na pocztę.
Powodzenia!
P.S. przynajmniej ostatni dzień w szkole z pizzą spędziliście. Po
powrocie może też o tym pomyślimy.
Pozdrawiam

Lekcja 7, 24.03.2020 r.

Temat: Obraz męstwa Polaków w "Reducie
Ordona" Adama Mickiewicza.

1. Najpierw posłuchajcie wzorcowo
przeczytanego tekstu
:https://www.youtube.com/watch?
v=elFMfJqgVJg

2. Reduta jest to rodzaj szańca.Zamknięte,
samodzielne dzieło fortyfikacyjne, służące
do obrony. Tak wyglądało:

kształt reduty
Dokument PDF
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3. Do zeszytu zapisz notatkę:
1. Wiersz "Reduta Ordona" Adama Mickiewicza jest poematem 
opisowo-re�eksyjny (łączący cechy epiki-występuje narrator,
fabuła przyczynowo-skutkowa i liryki-napisany wierszem,
subiektywny, przeżycia wewnętrzne).
2. Poeta napisał ten utwór w 1932r.
na podstawie relacji swojego przyjaciela Stefana Garczyńskiego- 
 adiutanta generała Jana Umińskiego, dowodzącego obroną
Warszawy. To właśnie Stefan Garczyński jest narratorem  i
opowiada o nich w pierwszej osobie. Wskazują na to czasowniki
w 1 os. lp.: widzę, spojrzałem, nie wiem, słyszałem. Podtytuł
również nas w tym utwierdza. "Opowiadanie adiutanta".
3. Tematyka:
Wiersz nawiązuje do autentycznych zdarzeń i historycznej
postaci Juliana Konstantego Ordona, o�cera, który 1831 roku w
czasie obrony dowodził  redutą nr 54. Był to jeden z epizodów
powstania listopadowego, które wybuchło w 1830r., ale
zakończyło się klęską.
4. Miejsce akcji:
Reduta nr 54, Wola koło Warszawy.

https://padlet.com/rybkamarzena84/k9ezm13ircji
https://padlet.com/rybkamarzena84
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/272122504/62b773da72b24ca450435ba5a955b6c0/kszta_t_reduty.pdf


4. Zadania z podręcznika str.322 do
zrobienia do zeszytu:
Zad.2 ppkt b.
Zad.3.

Lekcja 8, 25.03.2020r.

Temat:Najważniejsze motywy ukazane w
poemacie "Reduta Ordona" Adama
Mickiewicza.

1. Obejrzyj filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=O3efQ8yXmFg

2. Zapisz do zeszytu:
Polacy i Rosjanie zostają pokazani w utworze w kontrastowy
sposób-polscy powstańcy broniący Warszawy są uosobieniem
dobra, a rosyjscy żołnierze pragnący  zdobyć polską stolicę
uosabiają siły zła. 
Zad 1.
Przepisz lub wydrukuj tabelę. Uzupełnij brakujące elementy. 

Polacy a Rosjanie
Plik 14 KB
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3. Postawa Ordona. Zapisz notatkę do
zeszytu:
Ordon zostaje przedstawiony w wierszu jako wzór mężnego
żołnierza i bohatera poświęcającego życie w obronie ojczyzny.
Kiedy powstańcy mimo ogromnej waleczności przegrywają, ich
dowódca podejmuje decyzje o wysadzeniu reduty, by nie oddać
jej w ręce nieprzyjaciół. W zniszczeniu forty�kacji i w swojej
śmierci widzi jedyną szansę na pokonanie wroga. Pod gruzami
giną zarówno obrońcy jak i napastnicy. Mickiewicz ukazuje
niezwykłą odwagę, determinację i o�arność Ordona:
"Bo dzieło zniszczenia
W dobrej sprawie jest święte"

Ciekawostka:
W rzeczywistości Ordon nie zginął, został jedynie lekko
poparzony w owej bitwie. Wiersz Mickiewicza był jednak tak
realistyczny, że nikt nie chciał uwierzyć, że Julian Konstanty
Ordon nadal żyje. Ordon popełnił samobójstwo we Florencji w
roku 1887. Dlaczego? Znów motyw nie jest przejrzysty. Jedni

twierdzą, że z powodu choroby, starości czy też depresji. Inni -
że nie mógł znieść presji polskiego środowiska emigracyjnego.
Gdziekolwiek się bowiem pojawił i przedstawiał - pytano go, czy
nie jest krewnym tego słynnego o�cera z powstania. Gdy
twierdził, że to on sam, we własnej osobie - reagowano z
niedowierzaniem i... wyrzutem. Bo też jego domniemana śmierć
została tak pięknie przez Mickiewicza opisana w wierszu. Ordon,
który miał wysadzić armaty, i stał się tym samym bohaterem
narodowym, owym „patronem szańców", świetnie wpisywał się w
romantyczną koncepcję poświęcenia życia dla ojczyzny przez
jednostkę. Ordon żywy zatem negował tę legendę i zaprzeczał
sensowi nader popularnego wiersza Mickiewicza. Niszczył
marzenia rodaków o bohaterze na wskroś romantycznym. To
właśnie owo zdegustowanie rodaków, manifestowane
ostentacyjnie i z pretensją, miało go podobno doprowadzić do
samobójczej śmierci.

Na koniec w ramach podsumowania
romantycznego ideału wolności
posłuchajcie współczesnej piosenki:
https://www.youtube.com/watch?v=nYMiNuJJyYM

Lekcja 9, 26.03.2020 r.

Temat: Porównanie poematu Adama
Mickiewicza z obrazem Juliusza Kossaka.

1. Każda z dziedzin sztuki ma inne środki
wyrazu, środki artystyczne. W plastyce
będziemy mieli: kompozycję, przestrzeń,
kolor i barwę, światło- źródło padania
światła, itp., zaś w literaturze będą to środki
stylistyczne tj. epitet, metafora,
porównanie, przenośnia itp.

2. Powtórzenie wiadomości o środkach
stylistycznych. Obejrzyj filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=Vx11NoSaT90
3. Do zeszytu zapisz:
Kontrast – zabieg stylistyczny polegający na przedstawieniu
pewnego zjawiska poprzez ukazanie na tle lub obok zjawiska
zupełnie odmiennego. Takie zestawienie przeciwieństw służy
uwydatnieniu cech charakterystycznych opisywanego zjawiska
czy obiektu.
4. Przepisz lub wydrukuj tabelę, aby dołączyć ją do notatki w
zeszycie. Uzupełnij brakujące informacje.

https://www.youtube.com/watch?v=O3efQ8yXmFg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/272122504/0ca3581146e432d23103a359fc207b56
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środki stylistyczne
Dokument ODT
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5. Opisz obraz Juliusza Kossaka "Reduta
Ordona. Pamiętaj o budowie opisu:
-wstęp,
-rozwinięcie,
-zakończenie.

W zadaniu pomoże Ci zielona ramka z podręcznika str.25.
Zadanie należy przesłać na maila marzena.rybka@sp1sobotka.pl
do 1.04.2020 r. Praca jest na ocenę.
Powodzenia!

Lekcja 10, 27.03.2020 r.

Temat: Sprawdzenie wiadomości z poematu
"Reduta Ordona" oraz o środkach
stylistycznych.

1. Sprawdź siebie za pomocą testu:
quizizz.com/join/quiz/5bf45ef49f7bc2001a4728f2/start?
from=soloLinkShare&referrer=5e774978263c56001b8439ff

5. W ćwiczeniach cz. 2 wykonaj zadania ze
str. 122-124.
Powodzenia!

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/272122504/9249767a2343efc1862648994c40cbff/_rodki_stylistyczne.odt
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