Klasa VI- 14 maja 2020r.

Temat: W poszukiwaniu własnej Itaki.
1. Przeczytaj informacje o Odyseuszu- królu Itaki- podręcznik str.264 „ Kilka słów
o bohaterze”.
2. Czy wiesz, że…
Itaka- nieduża grecka wyspa na Morzu Jońskim. Ma charakter górzysty. Zajmuje powierzchnię 96
km². Na wyspie uprawia się winorośl i oliwki. Nie ma bezpośredniego połączenia lotniczego, dlatego
na Itakę trzeba przypłynąć. Według mitologii greckiej królem Itaki był Odyseusz. Znany
z przebiegłości władca najpierw przez 10 lat uczestniczył w wojnie trojańskiej, a potem przez kolejne
10 lat tułał się po świecie, nie mogąc powrócić w rodzinne strony. Walcząc z przeciwnościami losu,
nigdy nie poddawał się, licząc, ze wreszcie osiągnie swój cel- powróci do swej ojczyzny.

3. Przeczytaj wiersz pt. „ Odys”.- podręcznik str. 264. Zwróć uwagę na znaczenia
licznych metafor zastosowanych w wierszu. Przerysuj albo wklej tabelę do zeszytu
Metafora

Znaczenie



drogi proste



życie bez problemów



manowce



błędy, cierpienie, trudności życiowe,
przeszkody



naprzód iść



nie poddawać się, dążyć do celu



kamień z napisem



płyta nagrobna, grobowiec



Odys





Itaka



każdy z nas, gdyż życie człowieka
jest podobne do wędrówki
bezpieczna przystań, dom, cel
podróży i spełnienie marzeń, raj,
zbawienie

4. Zapamiętaj!
- sprowadzić kogoś na manowce- sprowadzić kogoś na złą drogę np. Staś kiedyś nie pił
alkoholu, jednak jego koledzy sprowadzili go na manowce.
5. Zapisz notatkę.
Podmiotem lirycznym wiersza jest dojrzały człowiek, który zwraca się do każdego z nas. Dzieląc się
swym doświadczeniem życiowym, stwierdza, że życie jest wędrówką , podczas której doświadczamy
zarówno radości jak i trudności. Ważne, by iść naprzód i nie zrażać się przeciwnościami losu. Itaka
staje się celem podróży. Dla każdego z nas będzie czym innym- ojczyzną, rodziną , spełnieniem
marzeń czy zbawieniem po śmierci.

Z dzisiejszej lekcji nie przesyłamy zadań.
renata.napieraj77@onet.pl


Przypominam o czytaniu lektury „Szatan z siódmej klasy”. Kto nie ma lektury
w formie książki, może skorzystać z wersji online:
https://astromaniak13.jimdofree.com/e-booki-do-pobrania/
Znajdziecie tam również streszczenie książki. Omawianie lektury zaczniemy
18 maja.

