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Temat  1:  Niecodzienna lekcja języka angielskiego z prof. Keatingiem.  Poznajemy film pt: 

„Stowarzyszenie umarłych poetów”. 

Książka „Stowarzyszenie umarłych poetów” Nancy Kleinbaum powstała na podstawie 

scenariusza znakomitego amerykańskiego filmu  w reżyserii Petera Weira pod tym samym 

tytułem.  Film ten wszedł na ekrany w 1989 roku i był wielokrotnie nagradzany na licznych 

festiwalach. Otrzymał cztery nominacje do Oscara, którego zdobył ostatecznie w kategorii 

„Najlepszy scenariusz”. To właśnie na jego podstawie została napisana książkowa adaptacja 

historii. Powieść Kleinbaum jest więc interesującym przykładem przetworzenia dzieła sztuki 

filmowej na język literatury.  

 

1. Obejrzyj  film pt: „Stowarzyszenie umarłych poetów”. (kliknij w poniższy link). 

2.  Podczas oglądania zwróć uwagę na różne plany filmowe : 

 plan daleki-  widok ogólny, np. krajobraz, 

 plan ogólny – jedna lub więcej osób widocznych w całości na tle, 

 plan pełny – postać widoczna od stóp do głowy z fragmentem tła, 

 plan średni (amerykański) -  sylwetka widoczna od kolan lub od pasa w górę, 

 półzbliżenie-  popiersie sylwetki, 

 zbliżenie-  cały kadr wypełniony np. twarzą postaci, 

 detal -  szczegół postaci lub przedmiotu. 

https://www.cda.pl/video/4747934b4  

3. Następnie  porównaj tworzywo filmu i literatury.  Zapisz w zeszycie swoje wnioski.  
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Temat 2:  Niezwykła droga  książki – z ekranu na papier. 

1. Na podstawie obejrzanego filmu i przeczytanej lektury „Stowarzyszenie umarłych poetów” 

określ miejsce i czas zdarzeń  w formie wskazówek dla scenografa  oraz zbierz informacje  o 

głównych bohaterach w formie  notatek przed castingiem  na aktorów.  

 

Uzupełnij poniższe tabele: 

 

Czas i miejsce – informacje dla scenografa  

 

Czas akcji  
 
 

Miejsce akcji  
 
 

 

https://www.cda.pl/video/4747934b4


 Informacje o wyglądzie i cechach bohaterów – notatki przed castingiem na aktorów 

  

Bohater 
 

Wiek i wygląd postaci Usposobienie i cechy charakteru 

John Keating 
 

  

Neil Perry 
 

  

Todd Anderson 
 

  

Charlie Dalton 
 

  

Knox Overstreet 
 

  

Richard Cameron 
 

  

Steven Meeks 
 

  

Gerard Pitts 
 

  

Dyrektor Gal Nolan 
 

  

 

 

2. Wyjaśnij pojęcia związane z filmem: 

 plan 

 ujęcie 

 kadr 

 scena 

3. Wyobraź sobie, że jesteś  twórcą filmu . Twoim zadaniem  jest napisanie scenopisu do 

wybranego fragmentu książki „Stowarzyszenie umarłych poetów” . W  tym celu: 

 Wybierz jeden fragment książki – scena musi rozgrywać się w jednym miejscu i 

czasie, 

 Spróbuj przełożyć daną scenę z języka literackiego na język filmowy.  Zaplanuj co 

znajdzie się w poszczególnych kadrach filmu, jaki plan zastosujesz, jakie ruchy 

wykona kamera; zapisz dialogi  i odpowiednie dla tej sceny dźwięki oraz uwagi dla 

aktorów.  

Powodzenia ! 
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Temat  3:  Tradycja, honor, dyscyplina, doskonałość… O tym czego  brakowało w Akademii 

Weltona. 

1. Na podstawie filmu i książki „Stowarzyszenie umarłych poetów”  zbierz w formie  krótkiej 

notatki  informacje o Akademii Weltona.   

2.  Spróbuj  z pomocą metaplanu  opisać  problem  w Akademii Weltona. 

 

 

Przykładowo: 

      PROBLEM 

    

Samobójstwo Neilego ,  bunt pozostałych uczniów 

JAK JEST?                       JAK BYĆ POWINNO?                                                                 

-Uczniowie są nieszczęśliwi….                -  Uczniowie powinni czuć się bezpiecznie …. 

            

            

   

 

     DLACZEGO TAK JEST? 

 

     TWOJE WNIOSKI 

 

 

3. Akademia Weltona miała poważne problemy.  Spróbuj sobie z nimi poradzić.  Wyobraź sobie, 

że  bierzesz udział w spotkaniu Rady Szkoły . Twoim zadaniem jest  zaproponowanie i 

przedyskutowanie takich zmian, które nie pozwolą na powtórzenie się tak tragicznych 

zdarzeń, jak śmierć ucznia.   

Możesz wcielić się w przedstawiciela jednej z poniższych grup: 

 Przedstawiciel dyrektora  szkoły – Gala Nolana, 

 Przedstawiciel  rodziców , 

 Przedstawiciel uczniów, 

 Przedstawiciel nauczycieli z  Johnem Keatingiem na czele. 

Sformułuj cele, jakie chcesz osiągnąć , przygotuj własne propozycje zmian i argumenty oraz 

zapisz pisemnie postanowienia Rady szkoły. 
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Temat 4:  Poszukiwanie własnej prawdy na kartach N. Kleinbaum. 

1. Zapoznaj się z poniższymi sentencjami. Następnie  wyjaśnij ich znaczenie  w odniesieniu do 

treści książki.  

 „To możliwość spełniania marzeń sprawia, że życie jest takie fascynujące”   

(P. Coelho) 

 „Nauczyciel ociera się o wieczność. Nigdy nie może stwierdzić, gdzie kończy się jego 

wpływ”.   ( H. B. Adams)  

 „Szkoła to więzienie z możliwością  dokształcania” ( R. Davies) 

 „ Kluczem do edukacji jest przeżycie piękna”. (  Friedrich von Schiller) 

 „Powołaniem poezji  jest ocalać wartości najważniejsze i podeptane”  

( ks. Jan Twardowski) 

 „Z  życiem, jak ze sztuką  w teatrze: ważne, nie jak długo trwa, ale jak jest zagrana” 

( Seneka Młodszy) 

2.  Ustal na podstawie przeczytanej książki oraz filmu dlaczego nauczyciel Keating skłania 

swoich uczniów do refleksji  o prawie każdego z nich do bycia sobą. Jakie  trudności można 

napotkać , jeśli w swoim życiu przyjmuje się postawę nonkonformistyczną? 

3. Znajdź w książce fragment, który wyraża ważną dla Ciebie prawdę i mógłby stać się 

sentencją. Zapisz go w zeszycie i pisemnie wytłumacz, jak go rozumiesz.  
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Temat  5:  Iqbal  Masih – Mały wielki człowiek.  

1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst a następnie napisz w zeszycie krótką notatkę biograficzną o 

Iqbalu Masihie.  

https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/familia200902-iqbl.html 

2. Wyjaśnij ,  czemu sprzeciwiają się Iqbal  i działacze Frontu Walki? 

3. Opisz postawę  Iqbala: jego cechy charakteru, heroizm itp. 

4.  Obejrzyj film (odnośnik w linku) . Następnie odszukaj informacje na temat współczesnych 

problemów dotyczących pracy dzieci na świecie: 

https://www.youtube.com/watch?v=ql-wXMIId8k 

 W jakich krajach wykorzystuje się najczęściej dzieci do pracy? 

 Jakie prace są przez nie wykonywane? 

 Jakie są przyczyny tego procederu? 

 W jaki sposób próbuje się przeciwdziałać temu zjawisku? 

5.  Napisz oficjalny list do wybranej przez siebie instytucji,  np. Rzecznika Praw Dziecka,  

w sprawie, którą uważasz za ważną dla młodych ludzi.  

 

https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/familia200902-iqbl.html
https://www.youtube.com/watch?v=ql-wXMIId8k


Materiały zostały opracowane  w oparciu o  podręczniki  i ćwiczenia do nauki języka polskiego   
w  klasie  7 szkoły podstawowej  pt.  „Między nami” Gdańskiego Wydawnictwa  Oświatowego oraz:  

- „Między nami. Scenariusze do lektury”.  N. H. Kleinbaum  Stowarzyszenie umarłych poetów.  

Opracowała Katarzyna Bandulet. 

- zasoby Internetu ( podane linki 

 


