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WALENTYNKI

Walentynki w naszej szkole naprawdę były
super! Wszystkie klasy włączyły się do
zabawy.
O najlepszych z najlepszych, czyli
zwycięzcach konkursów... 
strona 8

DZIEŃ ZAKOCHANYCH
Samorząd Uczniowski zorganizował pełen pakiet konkursów
oraz zabaw walentynkowych dla uczniów klas IV - VI SP i I-III
gimnazjum.
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Przez kilka dni na uczniów czekała Poczta Walentynowa -
skrzynka na listy anonimowe, które 14 lutego otrzymało wielu
uczniów. Każda klasa udekorowała też swoje drzwi. Korytarze
nabrały kolorowych barw. Czerwone i różowe serca zapraszały
na lekcje. 
Konkurs na najładniejszy wiersz miłosny dał możliwość
wykazania się szkolnym poetom. Modele prezentowali
walentynkowe stroje. 
W środowe popołudnie, 15 lutego, odbyła się dyskoteka nie
tylko dla zakochanych. Przed i w trakcie jej trwania na
uczestników czekały przepyszne degustacje. Uczniowie mogli
skorzystać też z profesjonalnej fotobudki przygotowanej przez
Igora Skurę (redakcyjnego fotografa) i Oskara Szczepkę.
Można było przebrać się za kogoś z innej bajki i wykupić pakiet
interesujących zdjęć w naprawdę niezłej cenie. 
Na parkiecie dominowała przewodnicząca SU, która zamieniła
się w wodzireja i uczyła chętnych podstawowych kroków
zumby. 

Redakcja 

Nasza redakcja w niedzielę, 12 lutego,
uczestniczyła w warsztatach plastycznych
pn. „Walentynki z wyobraźnią”
zorganizowanych w Muzeum Zagłębia w
Będzinie. Dziewczynki wykonały laurki
walentynkowe techniką scrapbookingu. 

redakcja z laurkami sam

Ola Ł. Martyna
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REDAKCYJNIE

nagrodzona fotka Igora

     SUKCES W KONKURSIE
JUNIOR MEDIA

Zdjęcie Igora Skury, naszego
redakcyjnego fotografa, zostało

wyróżnione w fotograficznym konkursie
Junior Media #ZIMA 2017 W OBIEKTYWIE

w kategorii "Podróże". 
Przewodnicząca Jury a zarazem szefowa działu
FOTO Sylwia Dąbrowska tak skomentowała pracę
Igora:
Ciekawy pomysł! Dobra jakość i wykonanie zdjęcia. 
Gratulujemy!

Redakcja 

DZIENNIKARZE
WAGNERPRESS II

Nie ma w naszej gazetce stopki redakcyjnej, więc
postanowiłam w tym numerze przypomnieć, kto
tworzy WagnerPress II, gdyż od pierwszego numeru
trochę się pozmieniało. 

Oto prężnie działający skład:
    Natalia Rozlach
    Aleksandra Łyczek
    Maja Biskupska
    Adrianna Janik
    Magdalena Materka
    Wiktoria Nanek
    Matylda Maciejewska 
    Karolina Flak
    Kamila Kraska
    Aleksandra Celuch
    Magdalena Bosak
    Anna Gołąb
    Barbara Szwajca
    Natalia Krzeszewska
    Jakub Jakubski
    Igor Skura

Są twórczy, zaangażowani, szaleni i rozrywkowi.
Niektóre ich pomysły nie mają szans realizacji, ale 
z burzy mózgów zawsze coś pozytywnego uda się
przelać na papier. 

Redaktor Naczelna

sam
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ARTYSTYCZNIE

MITOLOGICZNY
SUKCES

     naszej redakcyjnej koleżanki

    CZEŚNIK... Z SERIALU NA WSPÓLNEJ

Od września realizujemy projekt „Nie tylko teatr”.
oglądamy spektakle, uczestniczymy w warsztatach,
zaglądamy za kurtynę. 
W lutym gimnazjaliści obejrzeli w Teatrze Nowym w
Zabrzu „Zemstę” A. Fredry, która jest obowiązkową
lekturą.
Komedia w reżyserii Zbigniewa Stryja podobała się
uczniom, zwłaszcza tym, którzy nie przeczytali
dramatu. Scenografia też była super. Ruchoma ściana,
która dzieli części zamku skłóconych bohaterów, w
scenie końcowej wszystkich łączy. Gra aktorów
również podobała się widzom. 
Najbardziej Cześnik, w którego wcielił się reżyser.
Powód – uczniowie znają Z. Stryja z serialu „Na
Wspólnej”, gdzie grał rolę mecenasa. Zdjęcie z
aktorem znanym z telewizji było największą atrakcją.

Redakcja

gimnazjaliści ze znanym aktorem

W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej Olimpus
wzięło udział siedmioro uczniów ze szkoły
podstawowej i gimnazjum. Zakres tematyczny
obejmował wiedzę ze starożytnej Grecji i Rzymu.
Pytania naprawdę były szczegółowe, a poprawnych
odpowiedzi mogło być kilka. 
Najlepszą znajomością mitów, bogów, ich domen i
związanymi z nimi wydarzeniami wykazała się
Matylda Maciejewska z kl. VI a, która otrzymała
dyplom laureata.
Tym bardziej jesteśmy dumni, bo Matylda jest
redaktorem naszej gazety.
Gratulujemy!

Redakcja

HARCERSKA 
WIECZORNICA POKOLEŃ

Harcerze nie pierwszy raz reprezentowali naszą
szkołę poza jej murami. 
Tym razem byli współorganizatorami spotkania z
okazji Dnia Myśli Braterskiej, które odbyło się w
kościele św. Trójcy oraz Urzędzie Miejskim w
Będzinie. 
W wypełnionej po brzegi sali sesyjnej recytowali
wiersze o przyjaźni i szczęściu, śpiewali i grali na
gitarach. 

Redakcja 

Kasjan,Martyna, Dominik, Ola
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ROCZNICOWO

Pracowała Pani w Szkole
Podstawowej nr 17. Jak Pani
wspomina ten czas?
Początki zazwyczaj nie bywają
łatwe. Najbardziej utkwiły mi w
pamięci liczebność klas (ok.35
osób) oraz stres związany z
prowadzeniem zajęć muzyki w
najstarszych klasach. Dostęp do
bazy pomocy dydaktycznych
również był bardzo ograniczony i
pamiętam, że całe popołudnia i
wieczory spędzałam  w domu na
rysowaniu, wycinaniu pomocy
dydaktycznych, pisaniu przez kalkę
kart pracy indywidualnej uczniów.
Wspominam ten czas jednak
pozytywnie, jako okres nabierania
doświadczenia oraz budowania
relacji z uczniami.

Kiedy podjęła Pani decyzję o
wyborze zawodu nauczyciela?
W szkole średniej, a będąc małą
dziewczynką marzyłam o pracy w
bibliotece, ponieważ uwielbiałam
czytać książki.

Dlaczego wybrała Pani pracę z
najmłodszymi uczniami?
Wybrałam pracę z najmłodszymi
uczniami, gdyż wydawało mi się,
że jestem w stanie nawiązać z nimi
lepszy kontakt, niż ze starszymi
uczniami i chciałam być ich
pierwszym nauczycielem na
drodze poznawania świata.

Co najbardziej Pani lubi w pracy
z dziećmi?
Najbardziej lubię stwarzać sytuacje,
kiedy uczniowie mogą wykazywać
się swoją pomysłowością,
ciekawością i takie, które motywują
ich do aktywności poznawczej.

Czy dzieci lubią się uczyć? Jakie
zajęcia lubią najbardziej?
Dzieci młodsze lubią chodzić do
szkoły, lubią uczyć się. Fascynują
je wszystkie ciekawe zajęcia:
plastyczne, techniczne,
wykonywanie różnych
doświadczeń, jednym słowem
nauka poprzez zabawę.

Proszę dokończyć zdania:
Czuję dumę, gdy…
Czuję dumę każdorazowo, gdy moi
uczniowie osiągają swoje „małe”
sukcesy, dobrze napiszą
sprawdzian, dyktando czy zdobędą
nowe umiejętności.

Złoszczę się, gdy…
Nie znam takiego uczucia, jak
złość, czy gniew. W pracy z
uczniami zdarzają się różne
sytuacje, mniej lub bardziej dla
mnie komfortowe, ale zazwyczaj
znajduję jakieś konstruktywne
rozwiązanie i nie kieruję się złością.

Jestem wzruszona, gdy…
Jestem wzruszona, gdy po
ukończeniu pierwszego etapu nauki
w klasie trzeciej usłyszę słowo
„dziękujemy” od uczniów i ich
rodziców.

Trzy najważniejsze – według
Pani – cechy dobrego
nauczyciela.
Według mnie trzy najważniejsze
cechy dobrego nauczyciela to
cierpliwość, wyrozumiałość,
pomysłowość.

Jakich rad udzieliłaby Pani
nauczycielowi, który dopiero
rozpoczyna pracę w tym
zawodzie?
Uważam, że do zawodu
nauczyciela potrzebne są pewne
predyspozycje, które się ma, lub
nie. Ważne jest przekonanie o
słuszności wyboru tego zawodu.
Jeśli w najmniejszym stopniu jest
inaczej, to lepiej wybrać inną
profesję.

                  Dziękuję za rozmowę
Kamila Kaska

PIERWSZY NAUCZYCIEL NA DRODZE POZNAWANIA ŚWIATA
  Pani Iwona Mrówka -  nauczyciel klas I - III szkoły podstawowej 
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ROZRYWKOWO

1 2 3 4

Smerfy na balu karnawałowym

JAK DAWNIEJ W SZKOLE BYWAŁO
Podobno, w czasie karnawału, gdy nasza szkoła była jeszcze SP 17,
nauczyciele mieli obowiązek ubierania się stosownie do okazji.
Oczywiście są to informacje niesprawdzone, ale fotki prawdziwe, choć nie
mamy pewności, czy wszystkie z tamtych czasów. 
Niemniej jednak proponujemy Wam konkurs.
Odgadnijcie - kto jest na zdjęciach. Na wszystkich są nauczyciele, którzy
nie są Wam obcy. Spotykacie ich na korytarzach bądź na lekcjach. Dzisiaj
już się tak nie ubierają. Moda też się zmieniła. W tym roku karnawałową
stylizacją była druga skóra, czyli skóra na skórę lub mała czarna ze
skórzanymi wstawkami. Elegancki kombinezon też był praktykowany.
Panowie powinni włożyć sportową marynarkę i spodnie chino. 
Nagroda za odgadnięcie fotek nauczycieli - oczywiście niespodzianka. Na
odpowiedzi czeka nasz redakcyjny kolega - Kuba Jakubski. 

Redakcja

Najbardziej nie lubię Braku kultury
Ulubiony przedmiot szkolny WF
Ulubiony sportowiec Michał
Winiarski

Nagroda - niespodzianka. 
Na odpowiedzi czeka Kuba
Jakubski

ROZPOZNAJ NAUCZYCIELA
Rozpoczynamy konkurs

O KIM MOWA

Ulubiony kolor Czarny, czerwony,
niebieski, biały
Piosenka ,,It's my live''
Zajęcie poza szkołą Uprawianie
sportu
Jeśli urlop w Polsce W Gdańsku
Najważniejsza cecha człowieka
Uczciwość i szacunek dla innych
Ulubione zwierzę Pies
Ulubiona książka ,,Duma i
uprzedzenie’’
Środek transportu Rower
Jedzenie Pierogi
Roślina Aurekaria
Najbardziej lubię Siatkówkę

SMERFY Z ZERÓWKI 
NA BALU KARNAWAŁOWYM

Dziś wszyscy się przebierają - nauczyciele, uczniowie i rodzice. 
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FILMOWO

UKRYTE
PIĘKNO

HISTORIA HOWARDA

Howard Inet do niedawna był
cieszącym się życiem,
kochającym ojcem. Firma, której
był właścicielem, przechodziła
najlepsze lata swojej działalności.
Jednak w wyniku tragicznego
zrządzenia losu umiera jego córka.
Po tym zdarzeniu Howard zamyka
się w sobie i odsuwa każdy rodzaj
wsparcia, jaki jest mu oferowany.
Firma zaczyna podupadać.

MIŁOŚĆ,ŚMIERĆ I CZAS

Jego przyjaciele postanawiają w
jakiś sposób mu pomóc.
Wynajmują detektywa, który ma
zbadać dokładnie co Howard robi,
gdy wychodzi z pracy. Okazuje się,
że właściciel firmy pisze listy.
Adresatami są nie kto inny jak
miłość, śmierć i czas. Przyjaciele
Inet'a postanawiają wynająć
aktorów, którzy mają za zadanie
wcielić się w rolę tych tworów i  w
ten oto sposób pomóc
popadającemu w depresję
Howardowi. 

GŁÓWNE ROLE

Obsada nie mogłaby być lepsza,
choćby biorąc pod uwagę Will'a
Smith'a jako głównego bohatera
czy Kate Winslet odgrywającą rolę
przyjaciółki naszego Howarda.

WZRUSZENIE I ŁZY

Film chwyta za serce i
niejednokrotnie powoduję łzy
wzruszenia. Przepięknie uosobione
postacie miłości, śmierci i czasu
skłaniają do refleksji. "Ukryte
Piękno" w jakiś sposób uświadamia
nam, że nie można mierzyć się z
problemami w pojedynkę i warto
prosić o pomoc. 

W czasie ferii miałam wiele okazji, by odwiedzić kino. 
Tym razem wybrałam się na film Ukryte Piękno.

Magdalena Materka

INSPIRACJA
REŻYSERA

Oglądając ten film miałam
wrażenie, że reżyser w jakimś
stopniu inspirował się "Opowieścią
Wigilijną" Charles'a Dickens'a, co w
żaden sposób mnie nie raziło.
Wręcz przeciwnie, forma w jakiej
produkcja została zrealizowana,
przypadła mi do gustu.

ZASKOCZENIE
Do ostatniej minuty jesteśmy
trzymani w niewiedzy dotyczącej
głównego wątku.
Pod koniec seansu czeka nas duży
element zaskoczenia.
Cóż mogę rzec więcej? Jestem
zauroczona tą realizacją kinową
pod każdym względem.
To jeden z tych filmów, po których
zaczynamy dostrzegać piękno w
małych rzeczach.

premiera: grudzień 2016
ciekawostki:
Początkowo główną rolę w filmie
miał zagrać Hugh Jackman. Aktor
musiał jednak zrezygnować z
powodu konfliktów w grafiku. 

Magda Materka

http://www.filmweb.pl/person/Hugh.Jackman
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INTERNETOWO

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

RAZEM ZMIENIAMY
INTERNET NA LEPSZE

to hasło tegorocznej edycji

Dnia Bezpiecznego
Internetu.

W naszej szkole ten dzień trwał
cały tydzień. Były ciekawe zajęcia,
pogadanki o cyberprzemocy,
konkursy, spotkania z policjantką.

Uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne, które obejrzeli wszyscy, nawet
dzieci z klas młodszych szkoły podstawowej. One również w tym roku włączyły się do
obchodów DBI. Wykonały ciekawe prace plastyczne, układały wiersze, rymowanki i
rebusy. Oczywiście wszystkie prace nawiązywały do tematu bezpiecznego Internetu. 
Jak co roku były też konkursy informatyczne. Uczniowie klas gimnazjalnych i szkoły
podstawowej rozwiązywali krzyżówki, rebusy, szarady, testy i quizy. Najlepsi
nagrodzeni zostali dyplomami i słodkimi niespodziankami.

Szkolna przewiązka
zmieniła się w galerię
plakatów, które wykonali
uczniowie szkoły
podstawowej i gimnazjum. 
Dni zakończyły się
projekcją filmów
popularyzujących zasady
bezpiecznego korzystania 
z Internetu.

LAUREACI KONKURSU
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WALENTYNKOWO

 ELU WRÓĆ

Dziś moje serce
utopiłem w Elce.
Ale Elka mnie nie chciała,
Serce me sponiewierała.
A teraz słyszę jak w Przemszy
Pływa sobie i jęczy.
Naszą miłość trzeba kuć.
Proszę Elu do mnie wróć.
Elu, nie ignoruj mnie.
I tak będę kochał Cię. 
I MIEJSCE - SZKOŁA
PODSTAWOWA
KLASA VI a 

TYLKO BĄDŹ
Jesteśmy niczym nocą i dniem,
całe życie po niebie się pniem.
Codziennie widujemy się,
a jednak nadal tylko śnię.
Każdego dnia, wciąż od nowa
doganiamy i oddalamy się, o tym
mowa.
Chcę tylko złapać twe dłonie.
Ach! Moje serce aż płonie.
Chodzimy między deszczu
kroplami,
aż serca ogniem poplami.
Dzika namiętność rozpiera nas.
Żałujcie, że tego nie ma w was.
Naszego losu bądźmy kowalem.
W uścisku niczym żelazem,
ogniem, podpalem.
Dwa stopiono w jedność ciała,
aby para ludzi jedno miała. 

I MIEJSCE GIMNAZJUM
KLASA III b

O MIŁOŚCI LIRYCZNIE

Tylu poetów, w jednej szkole?
Możliwe, gdy czytamy ich wiersze
o miłości. Komisja dokonała
wyboru.
W szkole podstawowej: I miejsce
6a, II miejsce 6d, III miejsce 5c. 
W gimnazjum I miejsce klasa IIIb, 
II 3c, III 2a.

ZAKOCHANE DRZWI

Były tak romantyczne, że komisja
miała problemy z wyborem
najlepszych z najlepszych. Ale
ponieważ byli w niej przedstawiciele
obu płci, doszli do porozumienia. 
W tym konkursie z gimnazjum
pierwsze miejsce zajęła 2A, drugie
2B, trzecie 3C.
Ze szkoły podstawowej: miejsce I
otrzymała klasa 6A, miejsce II ex
aequo 6B,5B, miejsce III 6D,4B,5C.

I miejsce - VI a I MEJSCE - II ASZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM

DWIE NATALIE
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