Klasa VII- 24 marca 2020r.
Temat lekcji: Uwaga! Zatrudnimy latarnika.
1.Przeczytaj poniższy fragment lektury, a następnie uzupełnij tabelę, wpisując obowiązki latarnika.

„Kłopot wynalezienia nowego latarnika spadł na konsula Stanów Zjednoczonych,
rezydującego w Panamie, a był to kłopot niemały, raz z tego powodu, że następcę trzeba było
znaleźć koniecznie w ciągu dwunastu godzin; po wtóre, następca musiał być nadzwyczaj
sumiennym człowiekiem, nie można więc było przyjmować byle kogo; na koniec w ogóle
kandydatów na posadę brakło. Życie na wieży jest nadzwyczaj trudne i bynajmniej nie
uśmiecha się rozpróżniaczonym i lubiącym swobodną włóczęgę ludziom Południa. Latarnik
jest niemal więźniem. Z wyjątkiem niedzieli nie może on wcale opuszczać swej skalistej
wysepki. Łódź z Aspinwall przywozi mu raz na dzień zapasy żywności i świeżą wodę, po
czym przywożący oddalają się natychmiast, na całej zaś wysepce, mającej morgę rozległości,
nie ma nikogo. Latarnik mieszka w latarni, utrzymuje ją w porządku; w dzień daje znaki
wywieszaniem różnokolorowych flag wedle wskazówek barometru, w wieczór zaś zapala
światło. Nie byłaby to wielka robota, gdyby nie to, że chcąc się dostać z dołu do ognisk na
szczyt wieży, trzeba przejść przeszło czterysta schodów krętych i nader wysokich, latarnik zaś
musi odbywać tę podróż czasem i kilka razy dziennie. W ogóle jest to życie klasztorne,
a nawet więcej niż klasztorne, bo pustelnicze. Nic też dziwnego, że Mr. Izaak Falconbridge
był w niemałym kłopocie”
Uwaga „ Latarnik” jest dostępny online na stronie: www.wolne lektury.
Miejsce pracy

Oferujący
posadę

Latarnia
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Obowiązki latarnika

Wymagania( cechy
charakteru, sprawność
fizyczna)
- sumienny
- odpowiedzialny
- lubiący samotność, spokój
i ciszę
- sprawny fizycznie

2. Uzupełnij tekst ogłoszenia. Wykorzystaj informacje zawarte w tabeli.
Wakat- «nieobsadzone stanowisko, wolna posada»

Uwaga ! Wakat na stanowisku latarnika!
Poszukuję osób zainteresowanych pracą latarnika w pobliżu miasteczka ……………….
Do obowiązków latarnika należy:
- utrzymywanie …………………….w latarni;
- wywieszanie w ciągu dnia różnokolorowych …………..wedle wskazówek barometru;
- zapalanie wieczorem światła latarni.
Jeśli jesteś………………………………….,
samotność, spokój i ciszę, skorzystaj z oferty.

sumienny,

………………………..,

lubisz

Konsul Stanów Zjednoczonych- Izaak ……………………

3. Czy przyjąłbyś/przyjęłabyś posadę latarnika? Uzasadnij swoje zdanie

Drogi Siódmoklasisto. Codziennie od poniedziałku do piątku będziemy realizować nowe
tematy. Proszę na bieżąco zapisywać w zeszycie podane informacje Powyższe zadania
proszę wykonać 24 marca. Tego dnia proszę o przesłanie zadania 2.- ogłoszenie na adres:
renata.napieraj77@onet.pl

