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Wykreślanka z uśmiechem! Dlaczego warto się śmiać?

Relacja z Jubileuszowego Koncertu 

Kolęd i Pastorałek Chóru Szkolnego 

Szkoły Podstawowej nr 86 w Gdańsku

m

W następnym numerze zamieścimy
relację z uroczystości związanych z
obchodami 70 - lecia Szkoły
Podstawowej nr 86 w Gdańsku.
Będzie to wydanie specjalne
poświęcone patronowi naszej
szkoły.

Gosia



www.dziennikbaltycki.plDziennik Bałtycki | Numer 12 02/2017 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLGazetka Szkolna

Lubicie się śmiać? :)

Uśmiechnij się!

Nauczyciel pyta
ucznia: Jasiu, co
widzimy nad sobą w
pogodny dzień?
Uczeń odpowiada:
Niebo proszę pana
profesora.
Nauczyciel: Świetnie
Jasiu! Powiedz nam w
takim razie, co widzimy
nad sobą w deszczowy
dzień?
Uczeń: Parasol panie
profesorze!

Nauczyciel na lekcji
języka polskiego prosi
Jacka, by przeczytał
zdanie.
Jacek: Koń ciągnie
wóz.
Nauczycie: Świetnie
Jacku! Powiedz teraz
proszę to zdanie w
trybie rozkazującym.
Jacek: WIO!!!

Olek poszedł pierwszy
raz z tatą do opery. 
Olek pyta:
- Tato, czemu ten pan
grozi tej pani kijem?
- On jej nie grozi, on
dyryguje.
- To czemu ta pani
krzyczy?

Do rodziny Nowaków
przyjechała z wizytą
babcia i pyta Pawełka:
- Wnusiu, dobrze się
chowasz?
- Staram się. Ale
mama i tak zawsze
mnie w końcu znajdzie
i wykąpie.

- Synku, przed godziną
w szafce były dwa
ciastka, teraz jest tylko
jedno. Co się stało?
- To nie moja wina.
Było ciemno i nie
zauważyłem tego
drugiego.

- Mamo, spełniliśmy
dziś we trzech dobry
uczynek.
Przeprowadziliśmy
staruszkę przez
jezdnię.
- To bardzo dobrze, ale
dlaczego we trzech?
- Bo stawiała opór.

- Bolku, jak nazywał się
Chrobry?
- Nie wiem.
- No, przecież tak jak
Ty.

- Kowalski?

Powody do częstego
śmiechu:

1. Kiedy się śmiejesz
dotleniasz swój
organizm. Nabierasz
wtedy trzy razy więcej
powietrza niż
normalnie. 

2. Śmiech zwiększa

odporność. Ci, którzy
się śmieją, rzadziej
chorują. 

3. Śmiech rozładowuje
stres i poprawia
nastrój.

4. Śmiech dodaje
energii. 

5. Wspólnym
śmiechem budujemy
pozytywne relacje z
innymi

ŚMIEJ SIĘ ŚMIAŁO!!!

.

.

.

.

flickr.com
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WYKREŚLANKA Z UŚMIECHEM.

Ile wyrazów związanych z radością uda Ci się odnaleźć? Powodzenia!

. M.T.
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Jubileuszowy Koncert Kolęd i Pastorałek w Szkole
Podstawowej nr 86 w Gdańsku

m

m

Dnia 4 stycznia 2017 roku odbył  się w naszej
szkole Jubileuszowy Koncert Kolęd i Pastorałek. 
Chór szkolny, który pod kierunkiem pani
Małgorzaty Irackiej śpiewa i rozwija talenty
uczniów już 20 lat, tym razem wystąpił w
szerszym składzie. Udział w koncercie wzięło
grono absolwentów,  niektórzy zdążyli już założyć
własne rodziny, skończyć studia czy rozpocząć
pracę.
Występ poprzedziły wspólne próby, które zrobiły
wielkie wrażenie na obecnych chórzystach. Mieli
oni możliwość usłyszeć i podziwiać umiejętności
wokalne absolwentów, którzy kilkanaście lat temu
tworzyli zespół i byli laureatami wielu konkursów
wokalnych na szczeblu wojewódzkim i
ogólnopolskim. Przygotowania do Koncertu były
okazją do wspomnień, odżyły dawne znajomości i
przyjaźnie. Chór przygotował repertuar, który
obejmował kolędy i pastorałki najchętniej i
najczęściej śpiewane na przestrzeni tych
kilkunastu lat. 

Koncerty kolęd należą do tradycji Chóru
szkolnego naszej szkoły. Zawsze cieszyły się
wielkim zainteresowaniem rodziców i uczniów.
Publiczność mała okazję nie tylko wysłuchać
popisów wokalnych dzieci, ale i wspólnie z
chórem wykonać wiele znanych i popularnych
kolęd.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się rodzice i
dziadkowie uczniów, emerytowani nauczyciele i
pracownicy naszej szkoły oraz oczywiście Pani
dyrektor Ewa Dębczak i wicedyrektorzy. 

Publiczność ciepło i serdecznie przyjęła występy
dzieci, nagradzając każdą kolędę gromkimi
brawami, śpiewając wspólnie ze swoimi
pociechami.

Gosia

Gosia
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Uczniowie przygotowali
kolędy i piosenki
bożonarodzeniowe
opracowane w układzie n dwa
głosy z towarzyszeniem
instrumentów perkusyjnych,
fletu poprzecznego
(podziękowania dla Joanny
Goździak, na którą zawsze
mogłam liczyć) i instrumentu
klawiszowego.

Podniosłą atmosferę tego
wieczoru podkreśliły wiersze
recytowane przez Szymona z
klasy 5 c.

Publiczność mogła śpiewać
kolędy wraz z chórem
korzystając z tekstów
wyświetlanych na ekranie
przez Maksa Golińskiego z
klasy VIc. 
Oprawę plastyczną
przygotowały panie Joanna
Świercz i Dorota Fic,
prezentację multimedialną
Małgorzata Iracka a o
 komputer z projektorem i
ekranem zadbał pan
Włodzimierz Filimoniuk, o
nagłośnieniem występu zajął
się pan Michał Jarocki.

Gosia

Gosia
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W koncercie wzięły udział również
uczennice klasy 5 c i b, które jako
zespół fletów sopranowych wykonały
3 kolędy w wersji instrumentalnej w
układzie dwugłosowym.

Ksenia Stec, Alicja Rogalska, Julia
Perek i Weronika Bikowska wzięły
udział w Wojewódzkim Konkursie
Kolęd i Pastorałek "Grajmy Panu".
Podczas szkolnego koncertu zagrały
kolędy: Dzisiaj w Betlejem, Gdy
śliczna Panna i Wśród nocnej ciszy.

Tegoroczny koncert kolęd,
jak na jubileusz przystało, był
okazją do spotkania kilku
pokoleń uczniów nauczycieli
 i rodziców. W rodzinnej
atmosferze wszyscy czuli się
wspaniale. Wzruszenie
przepełniało serca
wszystkich obecnych.
Na zakończenie Pani dyrektor
Ewa Dębczak podziękowała
wykonawcom i przybyłym
gościom a pani Małgorzata
Iracka zaprosiła na kolejne
koncerty uczniów Szkoły
Podstawowej nr 86 w
Gdańsku.

Gosia

Gosia
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