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Wesołych Świąt Bożego Narodzenia! 
Dużo szczęścia i radości w Waszych

domach niechaj gości. Świąteczny klimat

niech Wam sprzyja, moc prezentów niech

nie mija. W blasku choinki niech Was

wzrok  nie zawiedzie „Czy ujrzysz

pierwszą gwiazdkę na niebie?”

 Wspaniałego czasu spędzonego z rodziną
życzy Redakcja 

Wesołych Christmas :) 
When na dworze biały snow,
wtedy Christmas święta są

Christmas tree ma bombek w bród,
a na table pełnofood.

Karp fish swimming in the woda,
kill him -bedzie very  szkoda.
When na niebiestar  zaświeci,

Santa leci to the dzieci.
I wish zdrowia dla for you

and szczęśliwy New Year too !!!
 źródło: Internet

Ola :)
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 Akademia Niepodległości

10 listopada odbyła się w naszej szkole akademia
z okazji odzyskania Niepodległości. 
Podczas przedstawienia były recytowane wiersze
o tematyce patriotycznej przez uczniów klasy Ib i
IIb, mogliśmy usłyszeć różnorodne pieśni
śpiewane przez chór męski naszego gimnazjum
oraz piosenkę o Jasiu śpiewaną przez uczennice
klasy pierwszej. Całe przedstawienie przygotowała
p. K. Bernacka, p. I. Pietrasiak oraz p. M. Magiera.
Na koniec Pani Dyrektor podziękowała za
przygotowanie całego przedsięwzięcia.

          VIII Powiatowy Turniej Recytatorski 

W dniu 28 października 2015 roku od godzin
porannych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Piotrkowie Trybunalskim rozpoczęto przesłuchania
uczestników zgłoszonych do kolejnej edycji  konkursu
recytatorskiego. W turniejowe szranki na słowo
poetyckie przystąpiło 67 osób, ze szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Piotrkowskiego
i miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Naszą szkołę
reprezentowały uczennice klasy 2b: Aleksandra
Szymczyk i Iza Reszka, Iza Reszka otrzymała
wyróżnienie. Gratulujemy!

Konkurs recytatorski w Piotrkowie Tryb.

1 grudnia w naszej szkole odbył się apel z okazji
Światowego Dnia Walki z AIDS-  śmiertelnej
choroby wywoływanej przez wirus HIV . WAŻNE !!!

HIV można zarazić się poprzez:
Używanie zainfekowanych igieł do wstrzykiwania
narkotyków lub sterydy.
Używanie zainfekowanych igieł stosowanych do
przekłuwania ciała lub tatuażu.

HIV nie można się zarazić poprzez:
Przytulanie, całowanie, lub uścisk dłoni z kimś, kto
ma HIV.
Siadanie na  deskę sedesową, dotykanie klamek,
mebli, lub naczyń.
Ukąszenia owadów.

                                                              

Przedmiotowe konkursy organizowane przez
Kuratorium Oświaty w Łodzi

W konkursach przedmiotowych   udział wzięło 45
uczniów naszej szkoły. Jęz.polski-7 osób, j. angielski-
10 osób, historia-3 osoby, wos-1 osoba, fizyka-3
osoby,chemia-3 osoby, biologia- 5 osób, geografia- 15
osób.
Do dalszego etapu z biologii zakwalifikowali się
uczniowie: Jarek Sianos (33/40pkt) , Karolina Jończyk
(32/40pkt) , Lidka Kowalska (32/40) , a z geografii:
Szymon Ruciński (36/44pkt), Jarek Sianos (35/40pkt),
Filip Bebak (34/40pkt), Ola Szymczyk (34/40pkt),
Kamil Małecki (33/40pkt). 
Życzymy powodzenia w dalszych etapach :)
                      Przygotowała:  Wiktoria Jączyk                
               

WYDARZENIA
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4 listopada wybraliśmy się na wycieczkę do Warszawy. Pierwszym
punktem programu był cmentarz wojskowy na Powązkach. Został on
 utworzony w roku 1912. Spoczywa tutaj wiele znanych i zasłużonych
osób m.in. żołnierze, aktorzy, pisarze jak na przykład Jan Brzechwa,
Julian Tuwim czy poetów Krzysztof Kamil Baczyński. Znajdują się też
pomniki polskich batalionów i Polaków zamordowanych w obozach
koncentracyjnych. 
Drugim punktem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Historii Żydów
Polskich. Byliśmy pod wrażeniem ciekawych wystaw, a co najciekawsze,
prawie wszystkiego można było dotknąć. Dawnymi sposobami
drukowaliśmy pieczęcie, oglądaliśmy replikę synagogi, urządziliśmy
(oczywiście na niby) żydowski ślub. Po drodze do Sulejowa wstąpiliśmy
na kolację do KFC a w dalszej drodze śpiewaliśmy piosenki disco
polo.Prosimy o więcej takich wycieczek Filip Brons                                          
   

grób Juliana Tuwima

grób K. K. Baczyńskiego

Muzeum Historii Żydów Polskich

NASZE  WYCIECZKI

groby batalionu "Zośka"

w Warszawie
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Muzyka lat 70 - tych 

To jest rozrywka [ang. Thats Entertainment] to film
powstały w 1974 roku. Film  jest połączeniem
dokumentu z elementami fabuły. Film ten prezentuje
historię amerykańskiego musicalu. Zawiera on
komentarze ówczesnych gwiazd Hollywood na temat
różnych musicali i innych produkcji muzycznych,
legendarną scenę z filmu "Amerykanin z Paryża" oraz
występy artystyczne. Ważną rolę odgrywają
sekwencje muzyczno-baletowe. Film pt.: "To jest
rozrywka" jest bardzo dobrą lekcją historii dla osób
zainteresowanych kinem lat 70, baletem czy
musicalami. To dobra okazja do przypomnienia
legendarnych postaci kina amerykańskiego.
                                           Karolina Jonczyk        

Muzyka lat 60-tych

Złoty wiek amerykańskiej komedii muzycznej
rozpoczął się w latach dwudziestych, chociaż renoma
West Endu londyńskiej dzielnicy teatrów, była tak
duża, że wiele z najbardziej udanych przedstawień zza
oceanu miało swą premierę w Londynie. Wczesne
amerykańskie spektakle powojenne niosły ze sobą
potężny ładunek emocjonalny, zarówno w treści, jak i
muzyce. Lata sześćdziesiąte przyniosły niezwykle
udane produkcje, wśród których znajdują się tak znane
przedstawienia jak Camelot , Hello,
Dolly!  oraz Skrzypek na dachu . W roku 1967
zrealizowano musical nowego typu pod tytułem Hair,
nawiązujący do ideologii hippisów.

Na podstawie tego przedstawienia Milos Forman nakręcił później głośny film o tym samym tytule.
W tym czasie w Polsce powstało kilka komedii muzycznych. Jedną z nich jest ,,Kochajmy syrenki" w reż.Jana
Rutkiewicza, miała premierę 9 maja 1966. Akcja ma miejsce latem na Mazurach. Dwaj przyjaciele Marek i
Aleksander kupują na urlopie używany samochód (syrenkę). Aby znaleźć pieniądze na spłatę wozu, jeżdżą z
grupą Jeździmy z humorkiem,  po okolicznych miejscowościach letniskowych. W tych samych miejscach,
pojawia się konkurencyjna grupa muzyczna Żywioły , której kierownikami są Pimonow i Łaput. Okazuje się, że
pomieszkują w jednym hotelu. Wybucha konflikt, który powoduje później wiele zabawnych sytuacji. W postać
Marka wcielił się Bohdan Łazuka a Aleksandra grali Jacek Fedorowicz. Łaputa i Pimonowa grali Jacek
Nieżychowski i Wojciech Rajewski. Komedia stała się popularna dzięki aranżacjom muzycznym za które
odpowiedzialny był nieżyjący już prof.Adam Walaciński : publicysta muzyczny i kompozytor. Piosenek w filmie
jest aż dziewięć - m.in. Kochajmy syrenki , Ja mam ciebie, słońce, plażę, Gdy się ma naście lat", "Tańcz ze mną
tańcz . Przy powstawaniu filmu pracował zespół wokalistów m.i.n: Lidia Korsakówna , Teresa Tutinas, Jeanne
Johnstone, Ryszard Pikulski, Witold Kałuski.                                                                                   Julia Wójtowicz
http://www.musical.pl/historia-musicalu.html

HISTORIA MUZYKI FILMOWEJ
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   SZKOLNE CHOINKI

fot.OLA

fot. OLA

fot. Ola

fot.Ola


