KLASA I TH
Proszę tematy lekcji i notatki wpisywać do zeszytów. Zostaną
sprawdzone. W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt
mailowy: lwlocz@interia.pl
18.03.20
Temat:
Liryka obywatelska Jana Kochanowskiego (podr. str. 34)
Po przeczytaniu „Pieśni XIV” proszę uzupełnić notatki.
1.Pieśń „Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie” jest częścią tragedii pt.
„Odprawa posłów greckich”.
2.Adresat – rządzący czyli ludzie sprawujący władzę.
3.Ćw. 4 i 5 str. 35.
4.Cechy władcy: sprawiedliwi, uczciwi, odpowiedzialni.
5.Typ liryki – liryka inwokacyjna czyli zwrotu do adresata(wyraźne zwroty
do adresata czyli rządzących, np. Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie,
miejcie, a wam więc, macie.
6.Przesłanie , ostrzeżenie skierowane do rządzących – w dwóch
ostatnich wersach – jakie?

Temat: Renesansowy obraz arkadii (podr. str. 36-37)
Proszę przeczytać tekst i uzupełnić polecenia.
1.Sielanka
2.Arkadia
3.Interpretacja wiersza:
a) temat – pochwała życia na wsi, zalety życia wiejskiego,
b) wyidealizowany obraz życia na wsi(czyli same zalety), np. zapewnia
spokojne i wesołe życie, człowiek żyje uczciwie, pobożnie i bezpiecznie,

wieś zapewnia mu pożywienie – jakie?.............................., po pracy
można odpocząć w gronie rodziny i przyjaciół, tańczyć, bawić się, można
iść na polowanie, łowić ryby, pasterze pasą swoje stada, gospodynie
przygotowują kolację, wieś jest samowystarczalna.
c) środki artystyczne służące idealizacji wsi:
-apostrofa, np. wsi spokojna,
-pytanie retoryczne, np……………….
-epitety, np…………………………..

Temat: Fraszki – poezja dnia codziennego (podr. str. 38-39).
Proszę przeczytać teksty i uzupełnić polecenia.
1.Fraszka
2.”Na swoje księgi”:
a) typ fraszki – autotematyczna czyli o sposobie pisania fraszek,
b)temat – autor twierdzi, że tematem jego fraszek nie są wielcy
bohaterowie, tacy jak Mars lub Achilles, ale żarty, zabawy pieśni i tańce,
człowiek powinien korzystać z życia i dobrze się bawić.
3.”Do gór i lasów”:
a) typ fraszki – autobiograficzna czyli autor pisze o swoim życiu,
b) temat – życie poety, co opisuje?..........................................
c) przesłanie zawarte jest w dwóch ostatnich wersach- autor nawiązuje
do filozofii epikurejskiej, do hasła carpe diem czyli chwytaj dzień, ciesz
się każdą chwilą(„A ja z tym trzymam, kto co w czas uchwyci.”)
d) aluzje antyczne czyli nawiązania do antyku:
-filozofia epikurejska,
-Proteus - grecki bożek morski, który zmieniał kształty, symbol
zmienności – autor porównuje siebie do Proteusa, bo jego życie ciągle
się zmieniało: podróżował, był studentem, dworzaninem, rycerzem.

