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10 marca 2016 roku, o godzinie 11:45 w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski. W
ławie jury zasiadły cztery panie polonistki: mgr Agnieszka Przybyłowska, mgr Magdalena Dudek, mgr
Justyna Jarczok oraz mgr Renata Reichman. Oprócz jury, uczestników konkursu oceniała również
publiczność - klasa IV b. Uczestnikami konkursu byli: Klaudia Bulzak, Klaudia Mucha, Karolina
Sztajner, Miłosz Kopeć, Karolina Jagieła, Aleksandra Mandat, Bartosz Knapczyk, Martyna Dąbrowska,
Nikola Brzozowska, Kinga Barakońska, Elisa Ametrano, Wioletta Niedziela, Ramona Płotka,
Aleksandra Kokot, Dominika Kucharska, Nikola Koza oraz Oliwia Rosińska. Uczestnicy konkursu
recytowali wybrany przez siebie utwór poetycki. Najczęściej wybierano wiersze Jana Brzechwy. Jury
podczas oceny zwracało uwagę na dobór repertuaru, interpretację, poprawność językową, ogólny
wyraz artystyczny. Po krótkiej przerwie, podczas której publiczność mogła porozmawiać z
uczestnikami konkursu, jury pracowało nad oceną. Wyniki konkursu wyglądają następująco:
I miejsce – Oliwia Rosińska
II miejsce – Aleksandra Mandat oraz Dominika Kucharska
III miejsce – Elisa Ametrano
Powyższe osoby będą reprezentować szkołę w XVIII Miejskim Konkursie Recytatorskim „Słońce,
słońce i życie”, który odbędzie się 16 marca 2016 roku. Wyróżnienie uzyskali Miłosz Kopeć i Wioletta
Niedziela. Publiczność, w anonimowym głosowaniu wybrała swojego faworyta – Aleksandrę Kokot.
 

Bartosz Knapczyk, VI a
z życia szkoły...

W środę 16 marca 2016 r. zwyciężczynie Szkolnego Konkursu Recytatorskiego reprezentowały nasza
szkołę w miejskim etapie tego konkursu, który odbył się w Jastrzębiu-Zdroju w Zespole Szkół nr 2 im.
Wojciecha Korfantego. Uczennice udały się tam pod opieką pani mgr Renaty Reichman.

Trema i stres nie przeszkodziły uczestnikom w zaprezentowaniu się z jak najlepszej strony. Poziom
konkursu bez wątpienia był wysoki. Ku naszej radości trzecie miejsce zdobyła reprezentantka naszej
szkoły – Oliwia Rosińska z klasy VI b. Tym samym Oliwia weźmie udział wojewódzkim etapie
konkursu, czego jej serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy.

Organizacja konkursu przebiegała sprawnie i w miłej, życzliwej uczestnikom atmosferze. Recytatorzy
nie tylko mogli liczyć na poczęstunek, ale też mieli okazję porozmawiania
z członkami jury na temat swojego występu.

Dominika Kucharska, V b

z życia szkoły...

 Szkolny Konkurs Recytatorski

     
               Miejski Konkurs Recytatorski
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                           Dzień Otwarty Szkoły
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Dnia 2 marca 2016r. w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty. Pracowało
nad nim wielu nauczycieli i uczniów. Nie każdy jednak rodzic mógł się na
nim pojawić. Jak więc cała uroczystość przebiegała?Każdy rodzic z
dzieckiem był z osobna witany przez uczniówz klasy VI. Opiekunowie
dostawali kartki z informacją o programie dnia otwartego. Dzieci były
częstowane cukierkami, a następnie dorośli podpisywali listę
obecności.Wszyscy zbierali się potem w świetlicy szkolnej, gdzie zostali
powitani przez panią dyrektor. W następnej kolejności odbył się krótki
program artystyczny w wykonaniu klas III. Wszystkie dzieci pod opieką
nauczycieli przeszły na zajęcia do sali gimnastycznej, na pokazy judo i
zabawy przy muzyce z chustą. W tym czasie rodzice spotkali się z panią
dyrektor oraz przyszłymi wychowawcami klas pierwszych, oglądali
prezentację multimedialną dotyczącą naszej szkoły oraz uzyskiwali
odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Po spotkaniu z dyrektorem szkoły
rodzice udali się po dzieci na salę gimnastyczną, gdzie wręczono maluchom
balony.Wszyscy opiekunowie wraz z dziećmi zwiedzali potem sale szkolne.
W każdej sali dzieci mogły się zatrzymać i chwilę pobawić. Furorę jednak
zrobiła odwiedzona na samym końcu kawiarenka, która znajdowała się na
drugim piętrze szkoły koło sali numer 4.  Rodzice mogli siąść, zjeść ciasto,
napić się herbaty i porozmawiać z nauczycielami. Dzieci w tymczasie mogły
bawić sięw salach różnymi grami lub dosiąść się do rodziców w kawiarence.
Wielu dzieciom dzień otwarty bardzo się podobał.

Emilia Pająk, VI a
... z życia szkoły
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...rozmawiamy, zbliżamy, poznajemy

    Wywiad z panią mgr Magdaleną Schmidt, nauczycielem historii.
                                                    Rozmawia Pablo Kołcz, V b

"A jeśli czasu jest odpowiednio dużo 
i pogoda dopisuje - żegluję 

lub latam z mężem na paralotni".

Pani od historii z odrobinę prywatnej strony...

Pablo Kołcz: 
Jest Pani
nauczycielem
historii. Dlaczego
właśnie zawód
nauczyciela Pani
wybrała?

Magdalena
Schmidt:
Historia była
moim
ulubionym
przedmiotem 
w szkole już od
gimnazjum.
Pewnie dlatego,
że miałam
świetną
nauczycielkę 
z tego
przedmiotu.
Ponadto w
domu mój tato
zawsze
podsuwał mi
różne
historyczne
ciekawostki, o
których chętnie

później
wspólnie
dyskutowaliśmy. 
W szkole
średniej
prowadziłam z
koleżanką
lekcję na ocenę,
właśnie 
z historii.
Pamiętam, że
po tych
zajęciach pani
nauczycielka
namawiała
mnie, żebym
wybrała właśnie
ten zawód -
nauczyciela
historii. Po
pierwszych
praktykach
studenckich już
wiedziałam, że
to jest to, co
chcę robić w
życiu.

P. K.: Co w pracy
podoba się Pani
najbardziej?

M. S.: W pracy
nauczyciela
podoba mi się
to, że mogę
łączyć moje
zainteresowania 
z praca z
ludźmi. 
Ponadto
uwielbiam
pomysłowość
moich uczniów i
ich poczucie
humoru w
trakcie zajęć
oraz
sprawdzianów.

P. K.; A w samej
historii co panią
fascynuje?

M. S.: Historia
jest bardzo
rozległą
dziedziną,

dlatego każdy w
niej może
znaleźć coś dla
siebie. Lubię
poznawać
historię z różnej
perspektywy,
np. kosztować
ją zwiedzając
lub czytając, np.
"Historię
brudu",
"Historię
kotów",
"Dziewczyny z
powstania",
"Okupację od
kuchni", itp.

P. K.: Gdyby pani
miała zmienić
zawód, to jaką pracę
chciałaby pani
wykonywać?

M.S.: Nie

chciałabym
zmieniać
zawodu. Lubię
swoją pracę.

P. K.: Poza pracą
czym Pani się
jeszcze interesuje?
Jak lubi Pani
spędzać czas
wolny?

M. S.: Czas
wolny staram
się spędzać
aktywnie.
bardzo lubię
wszelkie formy
ruchu. A jeśli
czasu jest
odpowiednio
dużo 
i pogoda
dopisuje -
żegluję i latam
 z mężem na
paralotni.

P. K.: Proszę
dokończyć zdanie:
Gdy myślę o sobie,
to kojarzą mi się trzy
słowa...

M. S.:
...aktywna,
ciekawa, gaduła
:)

P. K.: Dziękuję za
rozmowę.
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oglądamy, polecamy...

pieczemy, gotujemy, zajadamy się...

W szkolnym życiu na pewno nie brakuje stresu. Ważne, by potrafić znaleźć
sposób na relaks w zależności od naszych zainteresowań i upodobań. 

Dla tych, którzy relaksują się przy ciekawym filmie, redaktorzy gazetki
szkolnej polecają obejrzenie (być może dla niektórych kolejny raz) filmu
Jamesa Camerona pt. "Titanic". 

Film nie należy do krótkich, więc zachęcamy do przygotowania sobie
pysznej przekąski - ciasta "Karpatki" z przepisu poniżej.

Miłego relaksu!

Pierwsza część prezentuje sytuację bohaterki głównej bohaterki Rose 
(w tej roli Kate Winslet), która ma wyjść za mąż za bogatego człowieka. Z
kolei Jack Dawson (w jego rolę wcielił się Leonardo di Caprio) wygrał bilet na
statek w pokera. Nietrudno domyślić się, że zaręczona, bogata panna i ubogi
chłopak spotkają się na statku i połączy ich miłość. Sytuacja nie sprzyja
zakochanym - matka Rose oraz jej narzeczony surowo zabraniają jej
kontaktów z Jackiem, to jednak nie powstrzymuje zakochanej dziewczyny.
Romantyczna miłość na tle jednej z największych w dziejach katastrof, która
przedstawiona jest w drugiej części filmu. Niezatapialny "Titanic" uderza w
górę lodową i zaczyna tonąć. Tym, którzy lubią filmy katastroficzne, tym,
którzy lubią filmy romantyczne, tym, którzy lubią filmy w ogóle polecam

Kornelia Duślak, V b

Ciasto:

Składniki:
1 kostka margaryny
5 jajek
1 szklanka mąki
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1/2 szklanki wody

Wykonanie:
wodę, margarynę zagotować. Do rozpuszczonej margaryny dodać mąkę 
i mieszać na małym ogniu o uzyskania szklistej masy. Do ostudzonej masy
wbić jajka, wsypać proszek do pieczenia i wymieszać. Ciasto rozdzielić na
dwie części i upiec te części oddzielnie w temperaturze 180 stopni C.

Krem:

Składniki:
1 kostka margaryny, 1 żółtko, 1 szklanka mleka, 1 łyżka mąki pszennej i 1
łyżka mąki ziemniaczanej, 1 cukier waniliowy, 1 szklanka cukru

Wykonanie:
Połowę mleka zagotować z cukrem waniliowym. Pozostałe mleko
rozmieszać z mąką pszenną i ziemniaczaną, wlać do gotującego się mleka i
całość zagotować na budyń. Po ostudzeniu budyniu należy go dodać do
margaryny utartej mikserem z żółtkami i mieszać do uzyskania konsystencji
gładkiego kremu. przełożyć nim upieczone placki ciasta 
i wcinać ile wlezie!

Kornelia Duslak, V b
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