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JĘZYK POLSKI DLA KLASY 8 

(22 – 25 czerwca) 

 

Poniedziałek, 22 czerwca 

Lekcja 53. 

Temat: Doświadczenia i poglądy artysty jako odbiorcy sztuki. Wywiad z Tomaszem 

Bagińskim.  

 

1. Przeczytaj wywiad z Tomaszem Bagińskim (podręcznik, str. 308 – 312). 

2. Obejrzyj wywiad z artystą zamieszczony w filmie „Sztuka ekranowana” 

https://ninateka.pl/film/sztuka-ekranowana-baginski 

3. Na podstawie obu wywiadów odpowiedz na pytania z zadania 1/312. 

4. Poniżej znajdziesz link do krótkometrażowego filmu animowanego „Katedra”, który 

powstał na podstawie opowiadania Jacka Dukaja. Tomasz Bagiński tworzył tę animację  

3 lata. Film był nominowany do Oskara w 2003 r. 

https://www.youtube.com/watch?v=VbcLWGoP1I4 

______________________________________________________________ 

Wtorek, 23 czerwca 

Lekcja 54. 

Temat: Scott McCloud o komiksie jako odrębnej dziedzinie sztuki. 

 

1. Porozmawiajcie o znanych wam komiksach. Powiedzcie, co w nich lubicie/czego nie 

lubicie. 

2. Zapoznaj się z treścią komiksu zamieszczonego w podręczniku na str. 314 – 315. 

3. Ustnie wykonaj zadania 1 i 2/316. 

4. Obejrzyj film ze spotkania ze znanymi twórcami komiksu (program „Kultura od kuchni”, 

odcinek „Jak powstaje komiks?”) https://www.youtube.com/watch?v=OX3qmx7BSFg 

5. Możesz spróbować wygenerować własny komiks, korzystając z tych generatorów 

komiksów:  

 https://www.toonytool.com/  

 http://writecomics.com/ 

6. * Dla chętnych – zadanie 4.317. 

 

https://ninateka.pl/film/sztuka-ekranowana-baginski
https://www.youtube.com/watch?v=VbcLWGoP1I4
https://www.youtube.com/watch?v=OX3qmx7BSFg
https://www.toonytool.com/
http://writecomics.com/
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Środa 24 czerwca 

Lekcja 55 i 56. 

Temat: Dyskutujemy nad perspektywami literatury w świetle utworu Piotra 

Czerwińskiego „Wspomnienie”. 

 

1. Wykonaj poniższe polecenie.  

 

 

 

 

 

2. Przeczytaj tekst zamieszczony w podręczniku na str. 333-334. 

3. Na podstawie tekstu przedstaw historię książki w dowolnej formie graficznej. 

4. Uzupełnij tabelkę z zad.3/334. 

5. Wymień i zapisz 10 powodów, dla których warto czytać książki. 

_______________________________________________________________________ 

I to była ostatnia lekcja języka polskiego w szkole podstawowej…  

Cieszę się, że wytrzymaliśmy tyle lat razem i dotrwaliśmy do końca w tym trudnym  

i zwariowanym czasie.  

 

Mam nadzieję, że Wasze życie potoczy się zgodnie z Waszymi marzeniami i planami! 

Pamiętajcie, że to od Was zależy, jakimi ludźmi się staniecie.  

Świat stoi przed Wami otworem!  

 

Pożegnam Was cytatem  - no bo jakże mogłoby być inaczej? ;) 

 

„Miejże oczy aż do spalenia jasno otwarte: 

Na radość życia, radość tworzenia i że to życie coś warte”  

(Władysław Broniewski) 

 

No i oczywiście życzę wspaniałych, niezapomnianych i bezpiecznych wakacji! 

 

 

 


