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Przedstawienie "Mit o Demeter i Korze"

Pierwszy w tym roku szkolnym numer internetowej
gazetki naszej szkoły.
O czym przeczytacie w tym numerze?
Będzie kilka słów na temat Dnia Głośnego Czytania
oraz spektaklu "Ania z Zielonego Wzgórza".
Dowiecie się, co na temat Halloween sądzą
szóstoklasistki, a także przeczytacie wywiady         z
bohaterem lektury "Ten obcy" i postaciami
mitologicznymi. Przeczytacie także                          o
przedstawieniu klasy V i zobaczycie z niego 
zdjęcia. Miłej lektury!

Magdalena Pawłow
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Dzień Głośnego Czytania przypada 29 września. Został
on ogłoszony przez Polską Izbę Książki. 

18
października
2016 r.
odbył się
wyjazd do
Bytomskiego
Centrum
Kultury 

Podczas Dnia Głośnego
Czytania pani
bibliotekarka, Dorota
Witanek-Wach
przeczytała klasie VI
fragmenty książki pod
tytułem "Bon czy ton:
savoir vivre dla dzieci"
Grzegorza Kasdepke.
Jest to lektura o
śmiesznych przygodach
Kuby i Buby. Według nas
warto ją przeczytać.
Liwia i Martyna

Internet

Oglądaliśmy
spektakl pt.
"Ania z
Zielonego
Wzgórza".
Sierotę przez
pomyłkę
przygarnęli
Maryla i
Mateusz. Na
początku
Państwo
Cuthbert nie
chcieli
zaadoptować
biednej

dziewczynki z
sierocińca,
ponieważ
woleli chłopca
do pomocy w
gospodarstwie.
Zgodzili się
dlatego, że
Mateusz
polubił Anię.
Dziewczynka
bardzo
polubiła
Zielone
Wzgórze.
Poznała nową

przyjaciółkę
Dianę.
Dziewczynki
zostały
najlepszymi
przyjaciółkami
na zawsze.
Ania często
była
niegrzeczna,
więc Maryla
była na nią
bardzo zła z
tego powodu.
Ania zaprosiła
Dianę

na
podwieczorek
i pomyliła sok
malinowy z
winem, więc ją
upiła, lecz
zrobiła to
przez
przypadek.
Pod koniec
spektaklu Ania
wróciła do
domu ze
studiów.
Mateusz
umarł,

na zawał,
ponieważ nie
szanował
swego
zdrowia.
Według mnie
to
przedstawienie
było
wspaniałe.
Polecam.
 Liwia Knapik

NN
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Święto Halloween według nas jest
najśmieszniejszym świętem w roku.
Świętujemy je przebierając się za różne
potwory i chodzimy po domach, pukając i
mówiąc: "Cukierek albo psikus".

 28 października  mogliśmy w naszej szkole
przebrać się w strój  halloweenowy. 
Wszyscy świetnie się bawili i ten dzień był
bardzo udany. 

Weronika Burda, Liwia Knapik, Ola Panek 

Internet

Internet

Bohater Zenek
Pewien chłopiec o imieniu Zenek uratował
dziecko od śmierci. Mama zostawiła dziecko
w wozie i poszła na chwilę do sklepu, lecz
zaraz miała wracać. Podczas jej
nieobecności wóz zaczął zjeżdżać w dół. Z
przeciwnej strony jechała ciężąrówka.
Rozpędzony koń pędził wprost na nią.
Wszystko działo się bardzo szybko. Zenek,
widząc całą tę sytuację, ruszył dziecku na
pomoc. Dobiegł do wozu i próbował go
zatrzymać, udało mu się. Dziecko przestało
płakać. Mama jako pierwsza dobiegła do
wozu i serdecznie dziękowała Zenkowi.
Gdyby nie on, mogłoby sie to skończyć
tragicznie. Ola Panek, Liwia Knapik  NN

NN
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Z mitologią za
pan brat!

Kora i nimfa Kyane

Wywiad z Syzyfem

Syzyf był władcą Koryntu. Był gadatliwy i
pyszałkowaty. Wydał sekret bogów, a
także kłamał.

Dlaczego zawsze byłeś młody i silny?
Ponieważ piłem nektar i jadłem ambrozję.

Czemu straciłeś łaskę bogów?
Dlatego, że zdradziłem ich tajemnicę.

Czemu nie zostałeś pochowany
tradycyjnie?
Ponieważ sam kazałem mojej małżonce
mnie pochować.

Czemu Persefona i Hades usłyszeli cię w
świecie zmarłych?
Ponieważ płakałem z powodu braku
pogrzebu.

Jaką karę wymierzył Ci Hades?
Kazał mi wtaczać głaz na górę.

Wywiad z Heraklesem
Drogi Heraklesie, dlaczego jest pan taki silny?
Gdy byłem mały, mój ojciec, Zeus nakarmił mnie
mlekiem Hery.
Z jakiego powodu dostałeś 12 prac?
Zabiłem moją żonę i dzieci, więc musiałem
odpokutować.
Jaka była Twoja najtrudniejsza praca?
Gdy musiałem pokonać hydrę.
Ile miałeś lat, gdy pokonałeś pierwszego lwa?
Miałem wtedy 18 lat.
Jakie podarunki dostałeś od bogów?
Dostałem miecz, strzały, kołczan i pancerz.
Dziękuję bardzo za wywiad.  

Zeus i Hermes

           Wśród bogów, herosów          
                    oraz bohaterów 

Kora i nimfa Kyane

Wywiad z Zenkiem Wójcikiem

Jak masz na imię?
Mam na imię Zenek.
Jak się nazywa Twój wujek? Kim jest?
Mój wujek nazywa się Antoni Janica. Jest
budowniczym mostów.
Jak znalazłeś się na wyspie?
Potrzebowałem gdzieś się zatrzymać, ponieważ moja
rana na nodze coraz bardziej krwawiła.
Dlaczego ukradłeś przekupce 50 zł?
Dlatego, że potrzebowałem na chleb.
Liwia Knapik, Ola Panek

Hermes i Zeus

6 grudnia
uczniowie klasy
V podczas lekcji
języka polskiego
musieli wykazać
się znajomością
mitologii. Tego
dnia odbył się
Klasowy
Konkurs
Mitologiczny. 
Uczniowie
odpowiadali na
pytania
dotyczące
bogów

i herosów
greckich. 7
grudnia młodsi
i starsi koledzy
obejrzeli
natomiast
przedstawienie
pt. Demeter i
Kora w
wykonaniu
piątoklasistów. 

J. Cholewa

Jan Cholewa

J. Cholewa J. Cholewa
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Zrozpaczona Demeter i bogini ciemności Hekate

Cztery pory roku i boska Rea

J. Cholewa

J. Cholewa
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