
ZAPRASZAM WAS DO TROSZKĘ FILMOWEGO TYGODNIA ;-)  

04.04.2020 

TEMAT: Sens nadziei. 

1. Przeczytaj z podręcznika wiersz pt: „Nadzieja” 

2. Zastanów się dlaczego słowa daremnie i na próżno zostały w tekście wyróżnione? Do jakich 

sytuacji życiowych można je odnieść, a do jakich odnoszą się w wierszu? Kiedy zazwyczaj 

wypowiadamy te wyrazy? 

3. NOTATKA: 

Podmiot liryczny mówi o tym, że poznał już w życiu co to znaczy „daremnie” np. na coś czekać, czy 

„na próżno” coś robić. Zawsze pozostaje mu jednak nadzieja, dlatego nigdy nic nie jest do końca 

przesądzone – a tym samym wszystko jeszcze jest „możliwe, możliwe, możliwe !” 

 

ŚRODKI STYLISTYCZNE W WIERSZU: 

 

 APOSTROFA: „Nadziejo, błysku nad głową moją”, „Mózgu przebity gromem!” 

 EPITET: „Mózgu przebity”, „Słodki piorunie” 

 POWTÓRZENIE: „Możliwe, możliwe, możliwe!” 

 WYKRZYKNIENIE: „Słodki piorunie we mnie!”, „Mózgu przebity gromem!”, „Możliwe, 

możliwe, możliwe!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



05.05.2020 

TEMAT: Potęga nadziei.  

1. Czy znasz poniższe postacie i wiesz co ich łączy? 

 Natalia Partyka, Jak Mela, Christopher Reeve, Oskar Pistorius, Peter Dinklage, Monika 

Kuszyńska, Stephen Hawking ? 

To osoby, które osiągnęły mniejszy lub większy sukces w różnych dziedzinach – ale łączy je jedno – 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ.  

2. dla osób chętnych – przeczytaj z podręcznika str. 303 fragment historii S. Hawkinga – 

sparaliżowanego naukowca i zastanów się nad poniższymi słowami. Czy jest w życiu coś, co 

faktycznie przeszkadza nam w spełnieniu naszych marzeń? 

 

 

 

3. dla wszystkich - zobacz film: „Obrót życia” dostępny pod linkiem: 

https://www.cda.pl/video/18822539e 

https://ebd.cda.pl/297x230/18822539e 

https://www.youtube.com/watch?v=8Ss6JLdnYRM 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cda.pl/video/18822539e
https://ebd.cda.pl/297x230/18822539e
https://www.youtube.com/watch?v=8Ss6JLdnYRM


06.05.2020 

TEMAT: Brak nadziei.  

1. Dlaczego niektórzy ludzie nie wierzą w siebie i w to, że mogą odnieść sukces? Być lubiani czy 

podziwiani? 

2. Czy byłeś kiedyś obiektem kpin ze strony rówieśników lub świadkiem złego zachowania wobec 

innych zwg. na inny kolor skóry, wyznanie, wygląd, poglądy czy inne czynniki? Zastanów się jakie 

były wtedy twoje uczucia i emocje. Kto pomógł Tobie lub urażonej w ten sposób osobie uporać się z 

negatywnymi emocjami? 

3. W ramach swoich przemyśleń i notatki OSOBOM CHĘTNYM, polecam zobaczyć film „Cyrk 

motyli” -  dostępny: https://www.cda.pl/video/6353057, 

https://www.youtube.com/watch?v=a4KeipGwkKk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cda.pl/video/6353057
https://www.youtube.com/watch?v=a4KeipGwkKk


07.05.2020 

TEMAT: Nie tracić nadziei.  

1. Zastanów się które grupy społeczne są zwykle postrzegane jako inne lub gorsze? 

2. Pomyśl czy łatwo być człowiekiem tolerancyjnym? 

3. Zobacz film pt: „Chce się żyć”  

dostępny: https://vod.tvp.pl/video/chce-sie-zyc,chce-sie-zyc,29965245 

Opis fabuły  
W filmie przedstawiono historię życia niepełnosprawnego Mateusza. Wielu myśli, że 

jest rośliną, że jego mózg nie pracuje. Tak naprawdę jest w pełni sprawny intelektualnie. 

Silne pozory, że jest inaczej wynikają z tego, iż jego ciało w bardzo niewielkim stopniu jest 

posłuszne poleceniom mózgu. A bardzo nieliczne ruchy, które chce i może wykonać 

zmieszane są z licznymi ruchami, których nie chce wykonać. Nie może mówić, tylko jęczeć. 

Główny bohater jest narratorem. Sam odkrywa świat, mimo że rodzice traktują go normalnie. 

Przez lata na próżno zdają się wszelkie próby przekazania innym, że wszystko rozumie. 

Szczęśliwie nad powiekami ma kontrolę stuprocentową, co po wielu latach pomaga mu 

odnieść sukces. Historia pokazana w filmie jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, 

jednak nie jest to film biograficzny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vod.tvp.pl/video/chce-sie-zyc,chce-sie-zyc,29965245


08.05.2020 

TEMAT: Wola przetrwania. 

1. Przeczytaj z podręcznika str. 311 – 313 fragment książki.  

2. Jak rozumiesz słowa: „(…) dopiero spoglądając śmierci w oczy, doświadczają pełni egzystencji”? 

3. NOTATKA: 

Sztuka przetrwania inaczej: surwiwal z ang. survival – rodzaj aktywności człowieka skierowanej 

na gromadzenie wiedzy i umiejętności związanych z przetrwaniem w warunkach ekstremalnych. 

PORADNIK PRZETRWANIA:  

 WYZNACZAJ SOBIE KONKRETNE CELE 

 OSIĄGAJ JE 

 WALCZ Z PRZECIWNOŚCIAMI 

 ROZWIJAJ CHARAKTER 

 BĄDŹ ODWAŻNY 

 MÓW „TAK”, NIE MÓW „NIE” 

 BĄDŹ GOTÓW NA POŚWIĘCENIE 

 WALCZ DO KOŃCA I WYGRYWAJ 

 

 

 

 

ZADANIE NA PRZYSZŁY TYDZIEŃ – jeśli masz ochotę na zdobycie dodatkowej 

oceny to zadanie jest dla Ciebie! Wyślij go do 15.05 

 

Pomyśl, że znalazłeś się w środku afrykańskiej dżungli, jesteś sam, masz ze sobą 

jedynie ciepły koc, mały scyzoryk, plecak, płyn na komary, małą latarkę, 

długopis i zeszyt do języka polskiego – jak przetrwać w ten sposób 3 dni w sercu 

dżungli?  

 

Technika pracy dowolna – notatki, listy, grafika, zdjęcia, screeny, mapy itp.  

LICZĘ NA WASZĄ WYOBRAŹNIĘ – możecie użyć wszystkiego co przyjdzie 

Wam na myśl. Format dowolny. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski

