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Klasa  IV - 12.05. 20r. 

 

Temat: Świat  przedstawiony  w  komiksie  "Kajko  i  Kokosz. Szkoła  

Latania". 

 

1. Przeczytaj. 

 Moi  drodzy, na  ostatniej  lekcji  poznaliście  w  jaki  sposób  zbudowany  

jest  komiks, dowiedzieliście  się  także  co  nieco  na  temat  historii  komiksu. 

Dziś  będziemy  rozmawiać  na  temat  naszej  lektury  i  jej  autora :) 

 

2. Dowiedzmy  się  czegoś  więcej  na  temat  autora  "Kajka  i  Kokosza".  

 
 

  Janusz Christa to jeden z największych polskich twórców komiksu. 

Narysował ok. 4700 komiksowych pasków, 700 plansz i olbrzymią ilość 

ilustracji. Wydał ok. 40 albumów komiksowych w łącznym nakładzie 10 mln 

egzemplarzy. Stworzone przez niego serie komiksowe "Kajko i Kokosz" oraz 

"Kajtek i Koko" od pokoleń cieszą się mianem kultowych, a ich bohaterowie 

znani są chyba wszystkim Polakom. 

 Jako  rysownik  zadebiutował  w  1956  roku. Cykl o  "Kajku  i  Kokoszu"  

zaczął  powstawać  od  1958  roku  i  przez  17  lat  ukazywał  się  na  łamach  

czasopisma  "Wieczór  Wybrzeża".  

 Niestety, w  wieku  55  lat, ze  względu  na  zły  stan  zdrowia,  Christa  

zakończył  karierę.  

 Na  początku  XXI  wieku  wydawnictwo  Egmont  Polska  zaczęło  na  

nowo  wydawać  wszystkie  tomy  jego  komiksów. Powstała  nawet  wersja  w  

gwarze  śląskiej  komiksu  "Kajko  i  Kokosz. Szkoła  Latania". 
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 Trzykrotnie podejmowano też próby ekranizacji komiksów Janusza 

Christy. Na przełomie lat 80. i 90. XX w. polski oddział amerykańskiego 

potentata kreskówkowego Hanna-Barbera wspólnie ze Studiem Filmów 

Rysunkowych w Bielsku-Białej podjął pierwszą próbę filmowej adaptacji 

przygód Kajka i Kokosza, która zakończyła się na etapie testów i wstępnych 

animacji, wiernych komiksowemu pierwowzorowi. Od 2001 r. trwały prace nad 

aktorską adaptacją Kajka i Kokosza, które zostały wstrzymane z powodu zbyt 

niskiego budżetu.. 

  Christa zmarł po ciężkiej chorobie 15 listopada 2008 r. w wieku 74 lat w 

Sopocie. Władze Sopotu planują utworzyć w mieście gród Kajka i Kokosza, by 

mogli stać się jednym z symbolów kurortu. 

 

Komiksy z cyklu " Kajko i Kokosz " 
" Złoty puchar"  

" Szranki i konkury"  

"Woje Mirmiła"  

" Rozprawa z Dajmiechem"  

"Pasowanie" 

"Szkoła  latania" 

"Wielki  turniej" 

"Na  wczasach" 

"Zamach  na  Milusia" 

"Urodziny  Milusia" 

"Łaźnica" 

"Koncert  Kaprala" 

"Skarby  Mirmiła" 

"Cudowny  lek" 

"Festiwal  czarownic" 

"Dzień  Śmiechały" 

"W  krainie  borostworów" 

"Mirmił  w  opałach" 

 

3. Zapisz  w  zeszycie. 

Czas: wczesne  średniowiecze,  

 

Miejsca  akcji: gród  Mirmiłowo, zamek  zbójcerzy, chata  Jagi  i  Łamignata,  

Łysa  Góra. Choć  większość  nazw  jest  zmyślona, autor  często  sugeruje, że  

są  to  tereny  polskie z  czasów  przedchrześcijańskich. 

 

Bohaterowie: Kajko, Kokosz, Mirmił, Lubawa, Jaga, Łamignat, Hegemon, 

Kapral, zbójcerze, czarownice  z  Łysej  Góry 
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Temat:  

- przygody  głównych  bohaterów, 

- walka  ze  zbójcerzami. 

 

Plan  wydarzeń 

1. Podarowanie  Łamignatowi  magicznej  fujarki  przez  Jagę. 

 

2. Powrót  Mirmiła,  Kajka i Kokosza  z  polowania. 

 

3. Napad  zbójcerzy na Mirmiła i towarzyszy. 

 

4. Podstępna propozycja Krwawego Hegemona. 

 

5. Marzenia Mirmiła o lataniu. 

 

6. Nauka latania u Jagi. 

 

7. Decyzja Mirmiła o podjęciu nauki w Wyższej Szkole Latania. 

 

8. Podróż na Łysą Górę. 

 

9. Kurs latania. 

 

10. Powrót do Mirmiłowa latającym kufrem. 

 

11. Atak zbójcerzy na gród 

 

12. Odparcie pierwszego oblężenia 

 

13. Pomoc Mirmiła i wojów w odparciu ataku 

 

14. Uroczysta uczta i nadanie Mirmiłowi tytułu „Walecznego” 

 

 

 

 

 


