
 

Klasa VIb 

Zad. 1. Wysłane było mailem 11.03. 

Zad. 2 (poniedziałek-środa) 

tematy lekcji piszemy w zeszycie 

 

TEMAT: W DRODZE DO ŻUJPASZCZY. 

 

Uczniowie odczytują fragment książki Tolkiena zatytułowany „Żujpaszcze” 

We mgle, za górami, wśród leśnej gęstwiny 

I pleśni drzew szarych cienistej doliny 

gdzie księżyc, ni słońce nie zajrzy przez chaszcze . 

nad czarną sadzawką mieszkają żujpaszcze. 

 

W podziemnej kryją się piwnicy 

gdzie wilgoć jest i błoto 

I tam przy wątłym świetle świecy 

liczą skradzione złoto. 

 

Po ścianach izby woda kapie 

i z wolna po podłodze 

stopami przez kałuże człapiąc 

cicho do drzwi podchodzą. 

 

Zerkają chytrze i przez szparę 

Wciągają swoich gości 

potem pakują w worek stary 

ich oczyszczone kości . 

 

We mgle za górami, wśród leśnej gęstwiny, 

gdzie z szarych drzew zwiesza się sieć pajęczyny, 

gdy przebrniesz przez bagna, mokradła i chaszcze 

tam znajdziesz je w mroku, tam żyją żujpaszcze . 

 

Kolejno wykonują polecenia (pisemnie w zeszycie) 

1. Analiza wiersza – jego tematyki, nastroju,  opisywanie obrazów poetyckich, interpretowanie 

tytułu wiersza (próba interpretacji tytułu). 

2. Wyobraźcie sobie, że pracujecie przy produkcji filmu grozy pt. Żujpaszcze. 

a) W jakiej scenerii rozgrywałaby się scena opisana w wierszu. Jakie obrazy (elementy 

krajobrazu, miejsca) zarejestrowałaby kamera w drodze do tytułowych żujpaszczy? 

Analizę rozpoczynamy od ostatniej zwrotki . 

b) Jakie odgłosy towarzyszyłyby nakręcanej scenie? Spróbuj zapisać te dźwięki. Jak 

nazywają się te wyrazy? (mówiliśmy o tym na naszej ostatniej lekcji) 



c) Jakie barwy dominowałyby na obrazie filmowym? 

d) Przypomnijcie sobie zasady pisowni przymiotników typu ciemnozielony, szaroczarny, 

szaro-czarny (klasa IV) 

3. W jakich filmach można spotkać podobne środki wizualne, dźwiękowe, potęgujące napięcie 

widza? Jakie uczucia i wrażenia mają wywoływać takie filmy? Dlaczego horrory w telewizji 

często są zakazane dla młodych widzów? 

4. Skorzystaj z poniższych wskazówek i opisz żujpaszczę.  

•Jak nazywa się postać? Z czym kojarzy się jej nazwa? 

 •Gdzie występuje (jakie tereny zamieszkuje)? Jaki tryb życia prowadzi? 

 •Jak wygląda (wzrost, sylwetka, kolor, opis głowy, tułowia, kończyn) Cechy 

charakterystyczne, sposób poruszania się. 

 •Czym się zajmuje? Co potrafi, do czego jest zdolna? Czyim jest wrogiem? 

 •Jak się zachowuje? Jakie są cechy jej usposobienia? 

 

Opis postaci fantastycznej (ma być to wytwór Waszej wyobraźni). Napisz 18-25zdań (w 

zeszycie); pamiętaj o AKAPITACH!!! 

 

Zad.3 (czwartek-piątek) 

 

Temat: Czy jest fantastyka naukowa na przykładzie fragmentu „Bajki robotów” Stanisława 

Lema? 

 

Uczniowie odczytują tekst S. Lema: 

https://przekroj.pl/kultura/jak-ocalal-swiat-stanislaw-lem 

Kolejno wykonują polecenia (pisemnie w zeszycie): 

1. Na podstawie informacji 

https://epodreczniki.pl/a/czym-jest-fantastyka-naukowa/D1DSUIwSU 

uczniowie tworzą własną definicję fantastyki naukowej (wybierając najważniejsze 

informacje) 

2. Opowiedz o świecie przedstawionym w utworze S. Lema. Spróbuj określić czas i miejsce 

wydarzeń, przedstaw bohaterów. W odpowiedzi zastosuj pojęcia fikcja i fantastyka. 

3. Napisz, co potrafiła zrobić maszyna konstruktora Trurla? Dlaczego Klapacjusz postanowił 

wypróbować jej możliwości? Wypisz polecenia, które wydał. 

4. Przed czym ostrzega opowiadanie Lema? Zwróć uwagę na tytuł „Jak ocalał świat”. Czy 

przesłanie utworu (wydany w 1965r) jest nadal aktualne? Uzasadnij swoją opinię. 

5. Wykaż, że opowiadanie Lema jest przykładem fantastyki naukowej. 

6. Uczniowie czytają mit o Heraklesie (powinniście już go znać): 

http://biblioteka.kijowski.pl/parandowski%20jan/jan-parandowski-mitologia.pdf 

strony 121 - 131 
Wymień niezwykłe czyny, których dokonał. Jakie cechy superbohatera dostrzegasz w tej 

postaci? Jak sądzisz, dlaczego ten typ bohatera cieszy się sympatią niezależnie od czasów, 

w jakich działa i kostiumu, jaki nosi? (napisz w formie 8-12 zdań) 

 

Cały czas czytamy lektury…. 

 

https://przekroj.pl/kultura/jak-ocalal-swiat-stanislaw-lem
https://epodreczniki.pl/a/czym-jest-fantastyka-naukowa/D1DSUIwSU
http://biblioteka.kijowski.pl/parandowski%20jan/jan-parandowski-mitologia.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 


