Język polski – kontakt do nauczyciela iwkasek@o2.pl lub Messenger
Środa - 15 kwietnia 2020 r.
Zapisz temat :
Temat: Rozpoczynamy przygodę z bohaterami książki „Felix, Net i Nika oraz Gang
Niewidzialnych Ludzi”.

Informacje o autorze ( tylko do przeczytania)

Rafał Kosik sam o sobie!
Podobno urodziłem się 8. października 1971 r. w Warszawie.
Jestem niedokończonym architektem. Po trzech latach przerwałem studia na Politechnice
Warszawskiej by założyć własną firmę - agencję reklamową Powergraph. W 2004 r. zacząłem
przekształcać firmę w wydawnictwo i dziś większość reklam, które tworzymy, to reklamy
naszych książek.
Piszę od dawna, chyba od pierwszych klas szkoły podstawowej, ale na poważnie ujawniłem się
opowiadaniem „Pokoje przechodnie” w miesięczniku Nowa Fantastyka 9/2001. Potem było
kilkadziesiąt opowiadań, publikowanych głównie w Nowej Fantastyce i Science Fiction. Moim
debiutem powieściowym był „Mars”, a największą popularność osiągnął cykl powieści science
fiction dla młodzieży „Felix, Net i Nika”. Gdzieś od połowy roku 2007 r. próbuję określać się
jako full-time writter.
Piszę z potrzeby opowiadania historii. Uważam jednak, że czytanie przede wszystkim powinno
być przyjemnością. Jeśli historia ma być nudna, lepiej jej w ogóle nie pokazywać światu.
Poważne treści też trzeba przekazać w sposób przyjazny czytelnikowi. Lema, Dicka i Kinga
cenię w tym samym stopniu za treść co i za klimat jaki udało im się stworzyć. Dobra literatura
jest przyjacielem, nie ciężarem.
Co piszę? To, co sam chciałbym przeczytać. Exequo science fiction i horror, a najlepiej
połączenie tych dwóch gatunków. Opisywanie rzeczywistości, jaką jest, mnie nie interesuje.
Zostawiam to kronikarzom.

1. Poszukajcie w dostępnych źródłach tytułów i dat powstania innych powieści z serii Felix,
Net i Nika, wypiszcie je ……
2. Na podstawie tekstu lektury uzupełnij krzyżówkę, przepisz ja do zeszytu!
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Imię jednego z chłopców , który zabrał Felixowi kieszonkowe .
Pasmo górskie – miejsce obozu podczas ferii zimowych.
Zaawansowany program komputerowy, który umiał się uczyć.
Nazwisko sąsiada państwa Polonów,.
Bolesław…… – szkielet stojący na strychu.
….Skała – miejsce położenia zamku, w którego podziemiach znajdował się skarb.
Szef Gangu Niewidzialnych Ludzi.
Ulica, przy której stał dom państwa Polonów.
Zawod profesora Kuszmińskiego w czasie wojny.
Przezwisko pani Michaliny Małolepszej.
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Zadania
prześlą tylko wyznaczone osoby!

Czwartek – piątek – 16,17 kwietnia 2020 r.

Temat: Poznajemy świat przedstawiony powieści Rafała Kosika.

Zadania do wykonania pracując z lekturą.
Wszystkie zapisujemy w zeszycie. Jeśli ktoś ma taką możliwość , może je wydrukować, uzupełnić i
wkleić do zeszytu. Prace przysyłają wszyscy, najpóźniej do soboty.

1. Określ czas akcji i uzasadnij pięcioma przykładami.
Czas akcji

Uzasadnienie

2. Uzupełnij tabele, dotyczące miejsc, w których rozgrywa się akcja powieści.
Warszawa
Miejsce akcji
BANK

Cytat

„budynek widziany z lotu ptaka, miał kształt
kwadratu, pośrodku którego usytuowano
patio. Pierwsze i drugie piętro można było
obejść dookoła korytarzem. Trzeciego
obejść się nie dało, bp całą szerokość
frontowego skrzydła zajmowała sala
gimnastyczna z szatniami”

„Dom… stał przy ulicy Serdecznej, na
przedmieściach , w okolicy gdzie jest tyle
przestrzeni, ze budynki nie muszą się stykać
bocznymi ścianami”
„Mieszkanie było bardzo nowocześnie
urządzone. Na ścianach wisiały ogromne
obrazy współczesnej sztuki
abstrakcyjnej….. w apartamencie brakowało
tradycyjnych ścianek działowych , wąskich
korytarzy.”
MIESZKANIE NIKI MICKIEWICZ

„kafejka była sympatycznym, przytulnym
miejscem urządzonym z dobrym smakiem.
Nazwa może bardziej by pasowała do
cukierni ., ale tutaj też można było przejeść
się słodyczami.”
„Nie był to drogi biurowiec, w którym
mieściłyby się siedziby najlepszych firm. …
Przeszli przesz ulicę , wspięli się na schody,
pchnęli drzwi i minęli biurko
ochroniarza…doszli do recepcji”
„Płaszczyzna szkła i aluminium zdawała się
sięgać pochmurnego nieba…. Pięćdziesiąte
piętro, oświetlone bladym blaskiem
jarzeniówek było poprzedzielane cienkimi
ścianami, czasem nawet ze szkła”
RATUSZ

TATRY
Miejsce akcji

Cytat
„Jest położony w lesie… prowadzi go
góralska rodzina…Przypominał schronisko

górskie. Była to duża chata z drewnianych
bali, z wysokim poddaszem, na którym
mieściły się sypialnie”.
ZAKOPANE

STOK NA HALI KLIMKOWEJ

LAS

ZA WARSZAWĄ ( DWIE GODZINY JAZDY AUTOKAREM ZA STOLICĄ)
Miejsce akcji
ZAMEK NA KOCIEJ SKALE

Cytat

3. Uzupełnij odpowiednimi informacjami:
Bohaterowie : Felix Polon, Manfred, pani Lucynka (sprzątaczka w banku), Net Bielecki,
rodzice Felixa, pani Basia (z kawiarni ), Hieronim Jasiński (przewodnik w zamku), Nika
Mickiewicz, babcia Lusia, rodzice Neta, madame Josephine, Morten, pan Sobolak, uczniowie
(np. Marcel, Ruben, Aurelia, Celina, Lucjan), Stefan Krabski (przewodnik w ratuszu), Juliusz
Stokrotka, pan Sylwester, nauczyciele, pani Pumpernikiel, doktor Jamnik

a. Pierwszoplanowi
(tytułowi)……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
b. Drugoplanowi………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
c. Epizodyczni
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
4. Połącz strzałkami imiona i nazwiska (lub przezwiska ) pracowników szkoły z
nauczanymi przez nich przedmiotami lub funkcją sprawowana w szkole.

Jolanta Chaber

język angielski

Christina

biologia

Michalina Małolepsza (Bukwa)

stróż

Pan Sylwester

język polski

Konstancja Konstantynopolska

matematyka

Pan Cedynia

chemia

Doktor Jamnik

bibliotekarka

Pan Butler

szkolny lekarz

Pan Eften

sprzątaczka

Ekierka

historia

Próbówka

geografia

Juliusz Stokrotka

informatyka

Antoni Czwartek

dyrektor szkoły

Pani Pumpernikiel

fizyka

