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Co robiliśmy na polskim?

Laleczki z recyklingu

Niedawno nasza
pani od polskiego
zadała nam
zadanie związane
z bohaterami
naszej lektury,
czyli "Zemsty".
Poprosiła nas o to,
żebyśmy wybrali
sobie jedną
postać z tego
dramatu i na
podstawie tego,
jak sobie ją
wyobrażamy,
zrobili kukiełkę z
rolki po papierze
toaletowym. Żeby
zrobić to zadanie,

trzeba było
uważnie czytać
książkę, bo rożne
informacje były w
rożnych miejscach
i żeby dobrze
sobie wyobrazić
daną postać,
trzeba było
wszystkie te
informacje zebrać.
Każdy z nas miał
w domu rolkę po
papierze, do tego
przydały się inne
rzeczy, takie jak
materiały, bibułka,
włóczka, czasem
też przyklejane

oczy, do tego
ozdobne koraliki
albo po prostu
flamastry do
namalowania
twarzy. Po
tygodniu
wysłaliśmy zdjęcia
naszych kukiełek i
na ich podstawie
pani zrobiła
prezentację.
Okazało się, ze
większość z nas
wybrała Papkina,
czyli najbardziej
śmieszną i
zabawną postać.
Często miał on

gitarkę i trójkątną
czapkę. Miał też
minę
zastanawiającego
się nad życiem
mężczyzny.
Wszystkie inne
lalki też były
ładne, na przykład
ozdobne lalki
Podstoliny i Klary
albo Cześnika i
Rejenta. Ogólnie
projekt był
śmieszny i do tego
ekologiczny. Na
szczęście nie
musieliśmy już
pisać

charakterystyki
tych bohaterów,
wystarczyły nasze
kukiełki. Pani
poprosiła nas,
żebyśmy je
zostawili i we
wrześniu
przynieśli do
szkoły, wtedy
zrobimy z nich
wystawę. 
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Społeczniaka
Recenzja lektury ósmoklasisty.

Co sądzę o "Panu Tadeuszu"?

Jedną z
obowiązkowych
lektur szkolnych
jest „Pan
Tadeusz”. Jest
to epopeja
narodowa
autorstwa
Adama
Mickiewicza.
Powstała w
latach 1832 –
1834 w Paryżu,
kiedy autor
przebywał na
emigracji i nie
mógł wrócić do
ojczyzny. Był to
okres niedługo
po rozbiorach
Polski. Utwór
był skierowany
przede
wszystkim do
rodaków, aby
nie tracili wiary
w odzyskanie
przez Polskę
niepodległości i
nie zniechęcali
się w walce o to
przez porażki,
takie jak upadek
powstania
listopadowego.
Mickiewicz
pisząc go, miał
nadzieje
zachęcić
Polaków do
przyłączenia się
do wojsk
napoleońskich,
co według niego
mogło
przyczynić się
do odrodzenia
Polski.

  „Pan Tadeusz”
należy do epiki,
lecz na co warto
zwrócić uwagę,
jest pisany
wierszem.
Składa się z
dwunasty ksiąg,
poprzedzającej
je inwokacji i
epilogu. Język,
jakim jest
pisany, jest
barwny,
poetycki,
kunsztowny,
przepełniony
środkami
stylistycznymi i
archaizmami, co
sprawia, że
odbiorca
wnikliwiej
analizuje tekst.
Akcja utworu
rozgrywa się
przez pięć dni
1811 roku i
przez jeden
dzień w 1812.
Pomimo, że jest
to tylko sześć
dni, występuje
w nim wiele
wątków,
począwszy od
wątku narodowo
-
wyzwoleńczego,
przez wątek
miłosny i sporu
o zamek, aż po
wątek
humorystyczny, 

jakim jest spór o
to, który z
chartów,
należących do
dwóch z
bohaterów, jest
szybszy.
Mickiewicz
wiarygodnie
oddał realia
tamtych
czasów.
Czytając,
można
wyobrazić
sobie, że bierze
się udział we
wszystkich
zdarzeniach.
Doskonale
opisał również
tradycje i
zwyczaje
polskiej

szlachty, takie
jak polowania,
sposób
parzenia kawy,
zajazd, czy
grzybobranie.
Autor trafnie
przedstawił
bohaterów,
którzy są
opisani bardzo
realistycznie.
Niektóre z
problemów, z
jakimi się
borykają, są
ponadczasowe.
Są to kłopoty, z
którymi
większość z
nas mierzy się
na co dzień. W
końcu dylematy
miłosne

czy kłótnie i
sprzeczki nie
odeszły w
niepamięć wraz
z rokiem 1812.
„Pan Tadeusz”
nie bez powodu
otrzymał miano
epopei
narodowej.
Wspaniale
opowiada o
trudnym dla
Polaków
okresie,
wplatając
jednocześnie
część
humorystyczną.
Pomimo
archaizmów,
nie jest trudny
do zrozumienia.
Mnie ten utwór

bardzo się
podobał i
polecam go
każdemu,
niezależnie od
tego, jaki typ
literatury
preferuje.
Uważam wręcz,
że każdy Polak
powinien
przeczytać
„Pana
Tadeusza” ze
względu  na
fakt, że jest on
naszą epopeją
narodową.

Wiktoria  Janiel

Nasza lektura Lolame/Pixabay
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Na niedawnych lekcjach mieliśmy nietypowych gości!

Niecodzienne lekcje online

Jak wiemy,
lekcje online
stały się naszą
codziennością.
Większość z
nas łączy się z
nauczycielami
na różnych
platformach.
Jednak czy
łatwo jest
siedzieć przed
komputerem
czy telefonem
przez kilka
godzin w ciągu
dnia? Czy
nauka nie staje
się wtedy trochę
trudniejsza?
Klasa 8b, w
której jestem,
brała udział w
czymś innym,
niż tylko zwykłej
lekcji. Któregoś
dnia nasza
wychowawczyni
powiedziała
nam, że
będziemy mieli
na lekcji gościa.
Była to pani,
która
opowiedziała
nam o tym, jak
wspaniałą i
długą przygodą
jest nasze życie.
Uważam, że
pomogło to nam
zrozumieć, że
niektóre rzeczy
wymagają
czasu i
wytrwałości
oraz
przypomnieć

sobie, jakie
wartości są
ważne w życiu.
Spotkanie to na
pewno
uświadomiło
niektórym, że
każdy z nas ma
w sobie siłę i
może robić to,
co kocha.
Myślę, że ta
„lekcja” zostanie
nam w pamięci
przez długi
czas. Jakiś czas
później
dowiedzieliśmy
się, że znowu
ktoś nas
„odwiedzi”. Tym
razem była to
Pani, która
podzieliła się z
nami swoją
przygodą, jaką
przeżyła
podczas pobytu
na Islandii.
Niektóre
informacje,
które
opowiedziała,
były
zaskoczeniem
dla niejednej
osoby. Z każdą
ciekawostką,
którą
opowiadała
Pani, 

stawaliśmy się
coraz bardziej
wciągnięci w
prezentację.
Oglądaliśmy
zdjęcia, które
pani zrobiła
podczas
wycieczki.
Ukazywały one
piękno
tamtejszej
przyrody. Ta
lekcja z kolei
sprawiła, iż
zrozumiałam,
że z chęcią

wybrałabym się
w tamto miejsce
i na własne
oczy ujrzała te
wszystkie
interesujące
rzeczy, o
których
opowiedział
nam nasz gość.
Te zajęcia były
czymś innym
niż tylko lekcją,
na której
siedzimy i się
uczymy.
Podczas

pierwszej lekcji
nasz udział był
niemalże
niezbędny, a
przynajmniej
dzięki niemu
lekcja upływała
w miłej
atmosferze.
Oba spotkania
pomogły
oderwać się
nam od
codziennej
rutyny jak i
posłuchać o
czymś, o czym

raczej nie
opowiada
losowo
spotkana
osoba. Według
mnie takie
zajęcia są
naprawdę
ciekawym
przeżyciem i
cieszę się, że
miałam okazję
brać w nich
udział.

(...)

Islandia 12019/Pixabay
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Stare dobre narzędzie propagandowe.

Cenzura

Cenzura działa i
to jak widać
nawet do dziś,
co można łatwo
wywnioskować
po
przeanalizowaniu
wydarzeń w
radiowej
„Trójce", co jest
gwoździem do
trumny tej stacji.
Marek
Niedźwiecki,
Marcin
Kydryński, Hirek
Wrona,
Wojciech
Mazolewski,
Agnieszka
Szydłowska,
Agnieszka
Obszańska
odeszli z
polskiego radia.
Swoje utwory z
„Trójki” wycofał
m.in. Dawid
Podsiadło, a
wytwórnia
Mystic
Production
zawiesiła
współpracę z
radiem. Po
przeszło 50
latach pracy, z
radia odszedł
również

Piotr
Kaczkowski.
Dlaczego?
Pojawienie się
na szczycie
Listy Przebojów
Trójki piosenki
Kazika „Twój
ból jest lepszy
niż mój”
przyprawiło
politycznych
nadzorców
stacji o
palpitację. Kazik
adresuje
bowiem utwór
do prezesa
Jarosława
Kaczyńskiego,
dla którego w
szczycie
epidemicznych
restrykcji
otwarto
cmentarze, by
odwiedził groby
bliskich.
Nominowani
przez „dobrą
zmianę”
zwierzchnicy
Trójki najpierw
wymazali więc
ślad po
notowaniu na
stronie
internetowej
stacji, 

a następnie
unieważnili
głosowanie. W
Trójce panuje
przekonanie, że
obecny dyrektor
Tomasz
Kowalczewski
sam nie
odważyłby się
tego zrobić.
Pokazuje to, że
aparat państwa
działa i to aż za

dobrze. Ktoś,
kto każe sobie
otwierać
cmentarze w
tak strasznym
czasie
pandemii, nie
zważając na
zagrożenie
spowodowane
koronawirusem
(przez co jest
krytykowany
przez

obywateli),
powinien jak
normalny
człowiek
przyznać się do
błędu, a nie
robić wszystko,
żeby ludzie się
o tym nie
dowiedzieli i
zacierać ślady
po tym, co
zrobił. Cenzura
zastąpiła

lawirowanie –
właśnie o tym
się teraz
przekonaliśmy.

Maciej
Makowski

Kogo nie słychać?
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