
Klasa IV – język polski (czwartek – 28 maja)

Dzień dobry! Moi Kochani, na dzisiejszej lekcji omówimy sobie wiersz Józefa Ratajczaka 
zatytułowany „Przed nocą”.

Temat: Uprasza się o… ciszę!

Na początku zastanówmy się nad formą wypowiedzenia zapisanego w temacie. Co znaczy słowo
uprasza  się?  Właściwie  to  samo  co  prosi,  ale  sformułowane  w  ten  sposób,  staje  się  bardziej
oficjalne (urzędowe). Najczęściej pojawia się w miejscach publicznych, gdzie bardzo ważne jest
zachowanie  ciszy.  Ma ono  –  mimo  użycia  formy grzecznościowej  –  charakter  wypowiedzenia
rozkazującego, ponieważ nakazuje ciszę.

Teraz  zastanówmy  się,  w  jakich  miejscach  mógłby  się  pojawić  taki  nakaz.  Gdzie  i  w  jakich
sytuacjach wymagane jest zachowanie ciszy?

NOTATKA:
Ciszę należy zachować:
- w kościele, w czasie nabożeństwa, aby nie przeszkadzań innym ludziom w modlitwie,
- w szkole na lekcji, aby jak najwięcej usłyszeć i zapamiętać,
- w szpitalu, aby nie przeszkadzać ludziom chorym,
- w przychodni, aby nie zakłócać pracy personelu medycznego,
- w kinie, teatrze, muzeum, aby nie przeszkadzać innym oglądającym i zwiedzającym,
- wtedy, gdy ktoś odpoczywa lub śpi,

…………………………………………………………………………………………………………

Zastanówcie się nad tym, czy zawsze bez problemu zasypiacie. Czy były takie sytuacje, gdy nie
mogliście zasnąć, bo coś Wam przeszkadzało? Co to było?

NOTATKA:
W zaśnięciu przeszkadza mi:
- hałas,
- rozmowy,
- gdy źle się czuję,
- zapalone światło,
- migające diody od sprzętu elektronicznego,
- bzyczenie muchy, komara itp.
…………………………………………………………………………………………………………
Jak widzicie, te utrudnienia mogą być znaczące, ale mogą też być bardzo błahe. Odczytajcie teraz
wiersz Józefa Ratajczaka zamieszczony na stronie 308 w podręczniku i zastanówcie się, do kogo i
w jakim celu zwraca się osoba mówiąca w wierszu.

NOTATKA:
Podmiot liryczny zwraca się do:

zegara – prosi go o ciszę
nocy – aby pogasiła gwiazdy,
pająka – by zasnął,
much – aby chodziły na palcach,
kurzu – aby się nie unosił,
drzwi – by nie skrzypiały



…………………………………………………………………………………………………………
Zatem osobie mówiącej w wierszu w zaśnięciu przeszkadza dosłownie wszystko: tykanie zegara,
światło gwiazd, chodzenie pająka, bzyczenie much, opadanie kurzu i odgłosy drzwi. To oczywiście
utwór,  który  traktujemy  jako  żartobliwy,  ale  zwróćcie  uwagę,  że  są  osoby,  którym  często
przeszkadzają rzeczy błahe i nieistotne. Może polećmy im do przeczytania ten wiersz…?

Pozdrawiam Was serdecznie, do jutra, I. Kornaś


