
 

Witajcie     

  
badać   → badacz 
czytać    → czytelnia 
uczyć → nauczyć 
szkoła →szkolny ( szkółka ) 
kopać – koparka 
tłumacz – tłumaczyć 
marzyć – marzyciel 
rybny – ryba 

 
gotować  -  gotowanie  
gotować – ugorować, (zagotować ) 
 

kot, znawca, lis, kopacz, listonosz, kwiaciar-
nia 

 
talerzyk—mały talerz formant –yk 
kawiarnia—miejsce, gdzie pije się kawę, 
formant –arnia, oboczność w:wi 
 

 
W ostatnim zestawie zadałam Wam ćwiczenia. W tym zestawie podaję odpowie-
dzi. Możecie porównać ze swoimi. W  przyszłości również  będę   prosiła wyzna-
czone osoby o przesłanie notatek i ćwiczeń. 

 

Teraz czas na nowy temat. 

 

Poznamy kolejny utwór Henryka Sienkiewicza. 

 

Henryk Sienkiewicz to jeden z najpopularniej-
szych pisarzy przełomu XIX i XX wieku.  
Był powieściopisarzem, nowelistą, publicystą. 
Jest laureatem literackiej Nagrody Nobla. Otrzymał 
ją w 1924 roku za całokształt twórczości. 
 
Był tak kochany i ceniony przez  współczesnych mu 
Polaków, że ufundowali mu dworek w Oblęgorku. 

 

 Sławę, jaką Henryk Sienkiewicz cie-
szył się  za życia, możemy porównać 
do  sławy współczesnych gwiazd kina 
czy sportu.  

 

Jego książki najpierw drukowane były w 
odcinkach w czasopismach. 
Ludzie czekali na kolejny odcinek jak teraz 
czekamy na kolejny odcinek ulubionego 
serialu. 



 

Jego najbardziej znane utwory: 

 

Trylogia 

 

„Ogniem i mieczem” 

 

„Potop” 
 

„Pan Wołodyjowski” 

 

„Quo vadis” 

 

Na podstawie powieści   zostały nakręcone  filmy i seriale. 



 

Na lekcjach języka polskiego poznaliśmy : 

 

W klasie siódmej poznamy  
fragmenty powieści „Krzyżacy” 

 

Powieść ukazywała się w czasopiśmie 
„Tygodnik Ilustrowany” od lutego 1897 do 
lipca 1900 roku. W tym też roku ukazała 
się w wersji książkowej. 
Była protestem pisarza przeciwko germa-
nizacji prowadzonej przez władze zaboru 
pruskiego. 

 

W roku 1960 w 550. rocznicę bitwy pod 
Grunwaldem  powstała ekranizacja powie-
ści. 

 

Film był kasowym sukcesem. W ciągu 4  
miesięcy obejrzało go 5 milionów Polaków. 



 

Dziś chcę Was zachęcić  do obejrzenia tego filmu. 

 

Temat: Oglądamy film pt. :Krzyżacy”. 

 

Proszę, żebyście obejrzeli cały film lub  jego fragment (45 min). 

 

Poznacie: 
 rycerski świat, w którym honor był cenniejszy niż życie, 
 pojedynki (na miecze i topory) 
 wydarzenia, które  trzymają widza w napięciu: porwania, skaza-

nie głównego bohatera na karę śmierci, 
 ciekawą akcję, 
 historię miłości rycerza i jego damy, (jak w XV wieku chłopiec 

„zagadywał” do dziewczyny :)) 
 modę  i obyczaje z XV wieku. 
 

 

Zobaczycie, jakie filmy oglądali 
Wasi dziadkowie i babcie. Na-
wet stali w kolejkach, żeby ku-
pić bilety. 

 

 

Będziecie   mogli  ciekawie 
spędzić czas  i się wzruszyć. 

 

Film możecie obejrzeć na YouTube: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gDp7xa8CShU 
 

Proszę skopiować link do przeglądarki. 
 

Film możecie obejrzeć również  
na vod.pl (pakiet lektury szkolne) 

oraz na cda 

 

Miłego oglądania  



 

To nasze ostatnie spotkanie 
przed Świętami Wielkanocnymi. 
Mam nadzieję, że spotkamy się 

jeszcze na grupie.    

 

Niech Wam jajeczko dobrze smakuje, 
szary zajączek uśmiechem czaruje. 

Mały kurczaczek spełni marzenia - 
wiary, radości, miłości, spełnienia. 

 

Życzę Wam  i Waszym Rodzinom  
zdrowych i radosnych  
Świąt Wielkanocnych - 

Małgorzata Wojciechowska 


