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    Szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Teatru.

  
 Dnia 11.05.2017 w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Teatru. Jak co roku, szkolny teatr „Od
początku” przygotował  spektakl pod tytułem „Był sobie chłopiec”, który obejrzeli wszyscy uczniowie gimnazjum.
Tym razem pan Maciej Stępień wyreżyserował sztukę zainspirowaną nowelą Bolesława Prusa „Antek”. Podczas
trwania spektaklu  zapoznaliśmy się z historią Antka i jego rodziny. Dowiedzieliśmy się, jak bardzo trudne życie
miały wiejskie dzieci żyjące w XIX wieku. Bohater sztuki nie miał możliwości ani rozwijania swoich
zainteresowań, ani zdobycia wykształcenia, był natomiast wykorzystywany do ciężkich prac fizycznych. Każdy
z oglądających zwrócił uwagę na wyeksponowaną w przedstawieniu ciemnotę i zabobony  ludzi mieszkających
w XIX-wiecznej wsi. Bartek Wróbel z klasy IIc doskonale odegrał niezrozumianego przez otoczenie Antka, starał
się także przekazać uniwersalny charakter problemów poruszonych w sztuce. Pozostali aktorzy: Weronika
Mikoś, Julia Lewandowska, Natalia Krzeszewska, Zosia Zuchora, Dominika Garbula, Zuzia Piaskowiak, Patryk
Tuliński, Olek Pakuła, Mikołaj Rożniata, Kuba Śliwkiewicz, Kuba Dutkiewicz i Mateusz Kłos również wczuli się w
swoje role. Pokazali w czasie występu profesjonalizm, doskonale znali tekst, na uwagę zasługuje fakt, iż
bezbłędnie posługiwali się gwarą i z wielkim zaangażowaniem odtwarzali grane przez siebie postacie.
Wspomnieć należy także o scenografii i kostiumach, które pozwoliły przenieść się widzom do wsi, w której żył
Antek. Wszystkim aktorom i p. M. Stępniowi gratulujemy udanej sztuki.

                                                                                                                                Julia Kowalska IIb

Szkolni aktorzy- Zuzia i Bartek Mikołaj Rożniata w roli nauczyciela. .
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        Dla miłośników fantasy - lektura na wakacje.
                       

   
                                                                     Dziecko Odyna

Od dawna ciekawią mnie książki gatunku fantasy z różnych stron świata. Gdy moja siostra poleciła mi książkę
fantasy pt. „Dziecko Odyna”, pochodzącą z trylogii „Krucze Pierścienie”, z ogromną chęcią zabrałam się do
czytania. Autorka powieści, Siri Pettersen to norweska pisarka urodzona w 1971 roku w Finnsnnes, najbardziej
znana z cyklu komiksowego „Anti-Klimaks” oraz trylogii „Krucze Pierścienie”, wydanej w Polsce w latach 2016-
2017 przez Dom Wydawniczy „Rebis”.
  Książka „Dziecko Odyna” opowiada o losach młodej dziewczyny Hirki, która jako kilkudniowe niemowlę zostaje
znaleziona w mroźną noc przez Thorralda niedaleko kamiennego kręgu. Dziecko nie posiada jednak ogona, jak
wszyscy z ludu Aetlingów zamieszkujących krainę Ym. Mężczyzna, aby ukryć brak ogona, w desperackim
akcie kaleczy niemowlę nożem, by wyglądało jak rana zadana przez wilki. Następnie opiekuje się Hirką
przybierając rolę jej ojca. Dziewczyna dorasta z przeświadczeniem, że utraciła ogon w dzieciństwie, lecz
naprawdę jest człowiekiem, zarazą, Dzieckiem Odyna, postacią z legend i mitów… Nie pochodzi z tego świata.
Co więcej, ktoś usiłuje ją zabić, aby jej pochodzenie zostało tajemnicą. Istnieją bowiem stworzenia o wiele gorsze
niż Dzieci Odyna, a Hirka nie jest jedyna istotą, która wdarła się do Ym. Hirka stara się dowiedzieć jak najwięcej o
nieprzyjaznych istotach, uratować przyjaciół, a w efekcie nawet cała krainę Ym. Postawa głównej bohaterki 
wywiera dobre wrażenie. Pomimo trudności dąży do naprawienia tego, co jak sama uważa, zniszczyła pojawiając
się w Ym. Nie zważa na cenę jaką musi za to zapłacić. W efekcie jest zmuszona do powrotu do swojego świata,
aby zamknąć przejście dla nieprzyjaznych istot atakujących świat, w którym się wychowała.
  „Dziecko Odyna” to wspaniała podróż w klimatach nordyckich z ciekawą fabułą oraz dynamiczną i
zróżnicowaną akcją. Przeżyjemy wraz z piętnastoletnią Hirką nie tylko piękne chwile, lecz również te pełne
grozy, łez oraz niebezpieczeństw. Jak można się domyślić dużą część wydarzeń opisanych w „Dziecku Odyna”
przedstawiono właśnie z jej punktu widzenia. Pozwala to dobrze poznać główną bohaterkę oraz jej własne
poglądy na świat. Choć Hirka jest młodą dziewczyną, to bardzo szybko musiała dorosnąć i stać się kobietą, która
stawia czoło przeciwnościom losu. Również za jej sprawą poznamy codzienne życie Aetlingów. Nie tylko to jak
żyją i pracują, ale także jakie są ich lęki i przesądy. Społeczeństwo to jest bowiem niezwykle przesiąknięte
lękiem przed obcymi. Również sama kraina Ym została niezwykle ciekawie i szczegółowo opisana. W
krajobrazach, które autorka przedstawia w książce nie sposób nie dostrzec podobieństwa do Norwegii. Utwór ten
jest także pełen motywów zaczerpniętych z nordyckich mitów, jak kamienne kręgi, bogowie, czy kruki jako
święte ptaki.
  Cały utwór oceniam bardzo pozytywnie. Logiczny podział zdarzeń, ciekawa historia i nawiązanie do nordyckich
mitów sprawiają, że fabuła jest urozmaicona lecz niezbyt zagmatwana. Jest to zdecydowanie najlepsza powieść
debiutancka, jaką czytałam.
                                                                              

                                                                                                                  Lidka Trzeciak IIb       
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Nasi uczniowie z raperem

Nsi uczniowie uczą się grać w rugby

Nasze tancerki

                     Freestyle`owy dzień dziecka

Dobromir Makowski
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             Już niedługo znowu będą wakacje !!!

Kuba Szcześniak;
Julia Kowalska;
Kacper Kosiorek.
Opiekun redakcji:
Marta Dziuda

.

Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy nadszedł wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas wakacji. Czas
odpoczynku od książek, zeszytów, ławki szkolnej, dzwonka, porannego wstawania.
Na ten czas życzymy Wam udanego wypoczynku. Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej
przygody. Bawcie się dobrze, leniuchując w przydomowych ogródkach, na złocistych plażach, w górach i nad
jeziorami. Wierzymy, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci, opaleni i w doskonałych humorach w nowym
roku szkolnym.
Życzymy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom, by nadchodzące wakacje były spokojne i pełne
niezapomnianych wrażeń.                                                                                    Redakcja gazetki 

.

1. Nowela Henryka Sienkiewicza, która opowiada o byłym żołnierzu- Skawińskim.
2. Lektura autorstwa Bolesława Prusa opowiadająca o małżeńskiej miłości.
3. Złotowłosy chłopiec, który opuścił swoją planetę B612 w poszukiwaniu przyjaciela.
4. Lektura, która rozpoczyna się sporem o mur.
5. Książka Williama Goldinga opowiadająca o grupie rozbitków ( dwa wyrazy).
6. Tragedia, w której trwa wielki spór między rodziną Montekich i Kapuletich ( dwa wyrazy).
7. Tytułowa, zbuntowana bohaterka tragedii Sofoklesa.
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