Lekcja biblioteczna dla uczniów klas VII i VIII.
Drodzy Uczniowie klas VII i VIII.
Jak dobrze wiecie, w tym roku szkolnym w naszej szkole przybyło ponad tysiąc nowych
książek. Jest wśród nich m.in. bardzo znana powieść Agathy Christie (na pewno słyszeliście o
tej autorce  )pt. :”Morderstwo w Orient Expressie”.
Na tej lekcji zapoznacie się z fragmentem powieści Agathy Christie pt. „Morderstwo w Orient
Expressie” Dowiecie się także kim była Agatha Christie oraz jaką - sławną na cały świat
postać literacką - stworzyła. Poznacie także cechy powieści kryminalnych.

Temat: Co się wydarzyło w Orient Expressie?

1. Zapoznaj się z notką biograficzną o Agacie Christie

AGATHA CHRISTIE - jest najbardziej znaną na świecie pisarką kryminałów oraz
najlepiej sprzedającą się autorką wszechczasów. Wydano ponad miliard egzemplarzy
jej książek w języku angielskim oraz drugi miliard przetłumaczonych na 45 języków
obcych. We Francji sprzedano 40 milionów jej książek

Z tekstem książki możesz zapoznać się klikając w link:
http://www.spstarykorczyn.pl/files/Agatha_Christie__Morderstwo_w_Orient_Expresie.pdf
2. Tekst lektury to powieść kryminalna zwana też detektywistyczną.
Najważniejsze cechy takich powieści to:
Dynamiczna akcja
Stopniowe budowanie napięcia
Najważniejszym wątkiem jest rozwiązanie zagadki przez głównego bohatera
Detektyw prowadzący śledztwo to osoba o wyjątkowej osobowości,
przenikliwości intuicji oraz uporze
Gra z czytelnikiem – narrator podsuwa różne fałszywe i prawdziwe tropy,
które prowadzą do rozwikłania zagadki

3. Klikając w poniższy link obejrzyj prezentację dotyczącą powieści detektywistycznej
(wciśnij Ctrl oraz kliknij):
https://view.genial.ly/5ea41d4fd407580db9046bf7/game-breakout-powiescdetektywistycznamorderstwo?fbclid=IwAR351fesZNtDTuEFS3011K4pizLpk28uwtZp5Y_KbT_n5ZY
0XitxnkdSzJ8
4. Zapoznaj się z ciekawostkami na temat Herkulesa Poirot - postaci stworzonej przez
A. Christie.

Co warto wiedzieć o Herkulesie Poirot?
To fikcyjna postać, która pojawia się w ponad 30 książkach Agaty Christie.
Poirot pracował w belgijskiej policji, po czym przeniósł się do Anglii, gdzie rozpoczął
karierę

prywatnego

detektywa.

Był

zamożnym

kawalerem,

eleganckim,

ekscentrycznym (przejawiało się to m.in. tym, że bardzo dbał o swoje wąsy, miał
obsesję na punkcie symetrii i porządku). Bohater był do tego stopnia uwielbiany przez
czytelników, że gdy Christie uśmierciła go w jednej z powieści, „New York Times”
opublikował jego nekrolog.

(wizerunek detektywa z popularnej serii filmów na podstawie powieści A. Christie)
Nazwisko to możesz też odmieniać: Poirota, Poirotem, o Poirocie.

Co się zdarzyło w Orient Expressie?
Zasztyletowano pana Ratchetta – niebudzącego sympatii bogacza. Wcześniej przez pewien czas
otrzymywał on listy z pogróżkami i – powodowany lękiem –prosił o ochronę Herkulesa Poirot.
Niestety, bezskutecznie.
Kto mógł zabić pana Ratchetta? Zrobił to jeden z pasażerów pociągu? Który?
1. Nieznany mężczyzna w stroju konduktora, który wysiadł z pociągu.
2. Edward Masterman, kamerdyner ofiary, Anglik, pasażer II klasy.
3. Pierre Michel – konduktor w składzie pociągu, którym podróżował Ratchett,
Francuz.
4. Hektor MacQueen, Amerykanin, sekretarz ofiary.
5. Pani Hubbard – pasażerka I klasy, Amerykanka, gaduła, która opowiadała mnóstwo
o córce, wnukach i chętnie dzieliła się ze wszystkimi różnymi informacjami.
6. Księżna Dragomiroff – naturalizowana obywatelka francuska, pasażerka I klasy,
starsza, szykowna dama.
7. Hrabia Andrenyi – pasażer I klasy, posługujący się paszportem dyplomatycznym.
8. Hrabina Andrenyi – żona hrabiego, piękna i młoda, o nieco egzotycznej urodzie,
mająca paszport dyplomatyczny.
9. Pułkownik Arbuthnot – obywatel brytyjski, pasażer I klasy.
10. Mary Debenham – Angielka, guwernantka, podróżująca II klasą.
11. Cyrus Hardman – Amerykanin, pasażer I klasy.
12. Antonio Foscarelli – obywatel amerykański włoskiego pochodzenia, podróżujący
w interesach, entuzjastycznie nastawiony do swojej pracy i Ameryki, pasażer II klasy.
13. Greta Ohlsson – Szwedka podróżująca II klasą.
14. Hildegarde Schmidt – Niemka, służąca pani Dragomiroff.
Jeśli chcesz wiedzieć, kto był sprawcą zbrodni, przeczytaj książkę lub obejrzyj film
„Morderstwo w Orient Expressie”

Plakat reklamowy Orient Expressu
Orient Express – nazwa luksusowego pociągu pasażerskiego, którego trasa o długości

2880 km wiodła z Paryża do Konstantynopola (dzisiejszy Stambuł). Pierwszy skład
wyruszył 4 października 1883 roku. Był to symbol komfortu i bogactwa. Luksusowe
wagony sypialne i wagony restauracyjne słynące ze swej kuchni sprawiły, że
pociągiem podróżowały osoby arystokratycznego pochodzenia, dyplomaci i ludzie
biznesu.

