
Klasa V – język polski (środa – 20 maja, czwartek – 21 maja)

Dzień dobry na kolejnej lekcji języka polskiego. Zajęcia dotyczyć będą ponownie mitu. Tym razem
jego bohaterem będzie król Koryntu – Syzyf.

Temat: Wiadomości z Koryntu.

Jak widzicie,  temat  lekcji  brzmi interesująco,  jakbyśmy za chwilę  mieli  wysłuchać wiadomości
podanych drogą radiową lub telewizyjną.  I  rzeczywiści  – dojdziemy do tego,  z tym, że to Wy
będziecie dziennikarzami. 

Na początku wyjaśnimy sobie dwa pojęcia  oznaczające formę dziennikarskiego przekazu.  Otóż
dziennikarz w swojej pracy przedstawia fakty i formułuje opinie.

NOTATKA:
fakt -  zdarzenie, które zaszło w rzeczywistości,
opinia – pogląd na jakąś sprawę, własne przekonanie, ocena czegoś,
…………………………………………………………………………………………………..

Najprościej mówiąc fakt to zdarzenie zgodne z prawdą, zaś opinia, to nasz stosunek do np. tego
faktu.

Odczytajcie  teraz  mit  „Syzyf”,  s.  268  w  podręczniku,  zwróćcie  uwagę  na  elementy  świata
przedstawionego w utworze. Po odczytaniu zróbcie notatkę.
 
NOTATKA:

Miejsca zdarzeń:
Korynt, Olimp, Hades. 

Czas zdarzeń:
 mityczny (wtedy żyli na ziemi bogowie),

Bohaterowie:
Syzyf, Dzeus, Tanatos, Pluton (Hades)

Zdarzenia:
1. Syzyf częstym gościem na Olimpie.
2. Zdrada tajemnicy bogów.
3. Kara śmierci.
4. Uwięzienie bożka  Tanatosa.
5. Zaprzestanie umierania ludzi.
6.  Drugie ukaranie Syzyfa śmiercią.
7.  Podstęp króla Koryntu.
8. Skargi Syzyfa na niedobrą żonę.
9 . Zezwolenie opuszczenia Hadesu.
10. Odkrycie podstępu Syzyfa i sroga kara.

……………………………………………………………………………………………………….

Jak widzicie, Syzyf został ukarany bardzo surowo. Określenie jego kary funkcjonuje do dziś jako:



NOTATKA:
syzyfowa praca – praca ciężka, mozolna i nigdy się niekończąca.

………………………………………………………………………………………………………..
Mitologiczny  Syzyf  był  postacią  szczególną.  Spróbujmy  go  scharakteryzować,  wykorzystując
schemat z ćw. 3, s. 270 w podręczniku.

NOTATKA:

SYZYF:

przedsiębiorczy, dobry władca – założył miasto i uczynił je bogatym
plotkarz, nielojalny gaduła – zdradził tajemnice bogów,
kłamliwy, nieuczciwy, cwany, nieszczery  – narzekał na żonę, chociaż postąpiła zgodnie z jego
wolą,
beztroski – sądził, że oszuka bogów i nie spotka go za to kara,
przewidujący – uwięził Tanatosa, zakazał żonie zrobienia mu pogrzebu,
odważny, przebiegły, sprytny – urządził zasadzkę na bożka śmierci.

…………………………………………………………………………………………………………
W tej części zajęć przeanalizujcie ćwiczenie 4 ze strony 270 w podręczniku. Spróbujcie (tylko w
myślach) uzupełnić treści aktu oskarżenia oraz przemów sądowych.

Na zakończenie natomiast pobawcie się w dziennikarzy. Zróbcie  notatkę prasową z przebiegu
sądowej rozprawy przeciwko Syzyfowi. Wykorzystajcie w tym celu tekst z lukami z ćwiczenia 5. 

Zwróćcie uwagę na cechy stylu takiej formy wypowiedzi, tj. zdania pojedyncze, średniej długości,
wyrazy i związki oficjalne, przytoczenie faktów (kiedy, gdzie, kto, co, w jakim celu). Zadania nie
musicie przesyłać.

Pozdrawiam Was serdecznie, I. K


