
Dzień dobry w poniedziałek       Życzę DOBREGO dnia i tygodnia.   

1. Ćwiczenia utrwalające oraz sprawdzające po 3. rozdziale wykonamy po powrocie w 

szkolne  ławy.  

2. Jeśli nie uda się tego zrobić w tym Roku Szkolnym, zrobimy na początku roku przyszłego. 

3. Sprawdzian całoroczny po klasie 7-ej będzie sprawdzianem „na wejście” w klasie ósmej. 

4. Myślę, że się ze mną zgadzacie       

5. Już od dziś powoli, dla siebie, zacznij powtarzać – „grubas” – od str. 304 

6. A dzisiaj przenosimy się do romantyzmu. 

 

7. Temat: Obraz ojczyzny w wierszu Cypriana Kamila Norwida „Moja piosnka(II)” 

8. Przeczytaj, proszę notę biograficzną Norwida – str.313  

9. Miej przed oczyma tekst utworu i słuchaj: https://www.youtube.com/watch?v=ls0AnRFS2Y0 

10. Proszę wpisz do zeszytu: 

     Wiersz „Moja piosnka(II)” powstał w czasie pobytu Norwida w Nowym Jorku w 1854r. 

Poeta był wówczas już od 10 lat na emigracji. Większą część życia spędził w Paryżu. Poza 

ojczyną był w sumie 40 lat. Niezrozumiany przez współczesnych żył w nędzy i czuł 

ogromną nostalgię. Utwór ukazał się drukiem dopiero 50 lat po śmierci poety.  

11. Na pewno zauważyliście ścisły związek między podmiotem lirycznym a poetą. Nie możemy 

jednak na 100% napisać, że jest nim Norwid. Natomiast możemy powiedzieć, że  

   (dalej notujemy) 

                Podmiotem lirycznym jest emigrant tęskniący za ojczyzną, którego można utożsamić z    

           poetą. Adresatem monologu jest Bóg („Tęskno mi, Panie”).  

                 Kolejne strofy ukazują ogromną nostalgię, którą potęgują wspomnienia kraju   

           ojczystego. Jest ona idealizowana – to kraina dobra i przestrzegania wszystkich wartości 

           chrześcijańskich. 

 

12. Zastanówmy się nad wartościami moralnymi. Proszę, przerysuj i uzupełnij tabelę.  

 

Cytat Wartość moralna 

„kruszynę chleba podnoszą z ziemi” 
 

 

 poszanowanie natury i tradycji przodków 

„pierwsze ukłony są – jak odwieczne 
Chrystusa wyznanie”  

 
 

* szczerość, uczciwość 
 

„bez światło-cienia”  prawość, uczciwość, szlachetność 

 

13. Dziękuję.  

*„Dla tych, co mają tak za tak – nie za nie …” – to parafraza („przeróbka”) słów Jezusa: „Niech 

Wasza mowa będzie : Tak, tak i nie, nie” (Mt 5,37, Biblia Tysiąclecia) 

https://www.youtube.com/watch?v=ls0AnRFS2Y0

