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Biały Michael Jackson i zamrożony Walt Disney

Michael Jackson to król nie tylko popu, ale i miejskich legend. O wszystkich mitach, jakie wokół niego
narosły, zrobił nawet kapitalny teledysk do utworu "Leave Me Alone". Plotek było wiele, ale jedna wybijała
się ponad wszystkie inne – Michael Jackson się wybielił. Jak to zrobił? Każdy miał inną teorię na ten temat,
ale do najpopularniejszych należała wersja o chemicznym wybielaniu skóry, przeszczepie czy transfuzji.
Pomysłów było naprawdę wiele, ale żaden nie miał zbyt wiele wspólnego z prawdą.
Michael Jackson cierpiał na vitiligo, inaczej bielactwo nabyte. Choroba objawia się depigmentacją
skóry, przez co pojawiają się na niej plamy. Gdy artysta zaczął takie obserwować na swoim ciele, stosował
sztuczki maskujące – makijaż, nosił rękawiczkę, by ukryć plamy na dłoni. Na ten temat powiedziano już
naprawdę wiele, wciąż jednak spora grupa osób wierzy, że wybielał się sam.
Według legendy Walt Disney został zamrożony w specjalnej, pionierskiej komorze kriogenicznej i
miał zostać przywrócony do życia dokładnie za sto lat – kiedy zostanie wynalezione lekarstwo na raka. Walt
borykał się chorobą nowotworową płuc, ponieważ nie stronił od papierosów. Według mitu komora ukryta
jest pod kolejką górską „Piraci z Karaibów” w amerykańskim Disneylandzie. W rzeczywistości nic takiego nie
miało miejsca. Walt Disney zmarł na raka, a jego ciało zostało skremowane.
Źródło i pełen tekst: http://deser.gazeta.pl/deser/56,111858,10807989,bialy-michael-jackson,,5.html;
http://deser.gazeta.pl/deser/56,111858,10807989,zamrozony-walt-disney,,4.html
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ZADANIA DO TEKSTU „BIAŁY MICHAEL JACKSON I ZAMROŻOY WALT DISNEY”
1.

Wybierz odpowiedź, która oddaje sens zdania.
Michael Jackson to król nie tylko popu, ale i miejskich legend.
 Michael Jackson uwielbiał opowiadać legendy.
 O Michaelu Jacksonie opowiada się wiele zmyślonych historii.
 Michael Jackson lubił mieszkać w mieście.
Michael Jackson zrobił kapitalny teledysk do utworu "Leave Me Alone".
 Teledysk był świetny!
 Teledysk się wyróżniał.
 Teledysk pokazuje spalenie zwłok.
Walt Disney borykał się chorobą nowotworową płuc, ponieważ nie stronił od papierosów.
 Walt Disney unikał papierosów.
 Walt Disney nie palił papierosów.
 Walt Disney palił papierosy.

2.

Korzystając z tekstu oceń, które zdania są prawdziwe (P), a które fałszywe (F).
P









3.

F









Walt Disney został po śmierci zamrożony.
Walt Disney został po śmierci skremowany.
Michael Jackson wybielił skórę chemicznie.
Michael Jackson chorował na bielactwo
Walt Disney stronił od papierosów.
Walt Disney nie stronił od papierosów.
Walt Disney zmarł na raka.
Walt Disney zostanie odmrożony po 100 latach.

Zamień podkreślone słowa lub wyrażenia na inne o tym samym znaczeniu .
1.

Niektóre gazety opisują nieprawdziwe, zmyślone opowieści.

a.

skremowane

2.

Rozpoczęto niedawno nowe badania nad zupełnie nieznaną jeszcze
szczepionką.

b.

pionierskie

3.

Staram się unikać imprez, na których pije się dużo alkoholu.

c.

miejskie legendy

4.

Po śmierci zwłoki zostały spalone.

d.

stronić od

5.

Piłkarz strzelił wspaniałego gola z rzutu wolnego.

e.

wybijają

6.

Nie przepadamy za ludźmi, którzy się wyróżniają.

f.

kapitalnego
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4.

Uzupełnij tekst korzystając ze słów w ramkach:
miejskie legendy

pionierskie

stronić

mit

wybijają się

kapitalny

Chyba o każdym mieście krążą ……………………………..….. Spośród wszystkich legend warszawskich
……………………………..….historie o podziemiach metra. Niedawno pojawiła się informacja, że w tunelach II linii
metra mieszka straszny stwór zamieniający ludzi w kamienie. Wiele osób uwierzyło w ten
……………………………..….i zaczęło ……………………………..….od jeżdżenia metrem. Na Uniwersytecie Warszawskim
prowadzi się ……………………………..….badania nad miejskimi legendami. Badacze zapisują wszystkie legendy
jakie krążą wśród ludzi i starają się je zbadać. Pomysł zebrania tych historii w jednym miejscu bardzo mi
się podoba – jest ……………………………..….!



5. Czy przeczytałeś ostatnio jakąś ciekawą książkę, lub obejrzałeś film? Jaki? Wyjaśnij dlaczego twoim
zdaniem był kapitalny.
Ostatnio widziałem kapitalny film/ czytałem kapitalną książkę pod tytułem „………………………………………….……..….”
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