
Zalecenia dla uczniów klasy Vb 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

8.05.2020 

JĘZYK POLSKI 
 
Temat: Dlaczego warto czytać książki? 
 
1. Uzupełnij zdanie: Czytanie książek jest jak…( ustnie). 
2. Zapoznaj się z aforyzmem zamieszczonym w ćwiczeniu(Zanim przeczytasz str.288). 
3. Przeczytaj tekst” The Pagemaster”(podr. Str.288) i wyjaśnij imię tytułowego bohatera. 
4. Zapoznaj się z nowymi pojęciami(Przydatne słowa str.289). 
5. Wskaż cechy głównego bohatera(Po przeczytaniu ćw.2). 
6. Wymień postacie, które wyłoniły się ze stron rozrzuconych przez Pagemastera (Po 
przeczytaniu      ćw.4) 
7. Ustosunkuj się do rady, którą Pagemaster daje Rysiowi, określ jaką wartość ma cytowanie 
książek (Po przeczytaniu ćw. 3 i 5) 
8. W ramach pracy domowej poszukaj w internecie różnych aforyzmów (złotych myśli) 
dotyczących czytania książek i zapisze je w zeszycie, następnie wybierz jeden i napisz w 15 
zdaniach jak go rozumiesz.  
Zrób zdjęcie i odeślij pracę do 12 maja 2020r.  
 
 
 

 

PLASTYKA 

Temat: Kompozycja statyczna w sztuce klasycyzmu. 

Na dzisiejszej lekcji: 

- przypomnisz sobie cechy kompozycji statycznej, 

- poznasz ramy czasowe oraz cechy klasycyzmu, 

- poznasz dzieła sztuki klasycystycznej. 

- dla chętnych- weźmiesz udział w konkursie plastycznym: Moje marzenia 

(technika: dowolna, format A-3, możesz odnieść się do świata realistycznego lub fantazji) 

Termin: do 13 maja 

 

Klasycyzm 

(z łac. classicus „doskonały, pierwszorzędny, wzorowy, wyuczony”) – styl w muzyce, sztuce, 

literaturze oraz architekturze odwołujący się do kultury starożytnych Rzymian i Greków. Styl 

ten nawiązywał głównie do antyku. 



Kompozycja statyczna - kompozycja, która sprawia wrażenie równowagi, niezmienności i 

spokoju. Charakteryzuje się ona uporządkowanymi elementami pionowymi i poziomymi 

wąską gamą barwną. 

Sztuka klasycyzmu 

* Ramy czasowe - połowa XVIII w. - początek XIX w. 

* W sztuce tej stosowano spokojne, zrównoważone i symetryczne układy kształtów oraz brył. 

Kompozycje były starannie zaplanowane, uporządkowane i pozbawione gwałtownego ruchu. 

Rozwinęła się ona po odkryciu w XVIII wieku ruin miast rzymskich i odwoływała się do 

osiągnięć starożytnych Greków i Rzymian. 

Cechy klasycyzmu: 

- wzorowanie się na starożytnych budowlach greckich i rzymskich 

- chęć wiernego odwzorowania elementów dekoracji, stroju czy architektury Antyku, 

- oszczędność wyrazu, 

- spokój – przeciwieństwo barokowej ekspresji, 

- budowle wznoszone na planie zwartym- koła lub prostokąta 

- stosowanie kolumnad, dużych okien 

- dążenie do uzyskania efektu harmonii 

- oszczędne stosowanie zdobnictwa 

- używanie silnego strumienia, „snopu” światła 

- rozwój budownictwa użyteczności publicznej 

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=OivypQxKZDE 

 

 

 

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

