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TEATRALNIE

To nie koniec naszych teatralnych
wędrówek. W następnym numerze
ciąg dalszy czytania dramatów.

MAGIA TEATRU

#DRAMAT-LUBIĘ TO!
Dwa razy byliśmy na teatralizowanym czytaniu dramatów. Jest to projekt,
który realizuje Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie. Ciekawe wydarzenie, na
pewno. Aktorzy nie mają kostiumów. Czytają, nie mówią. Nie ma
scenografii. A po spektaklu rozmowa z wykonawcami i reżyserem. 

We wrześniu wysłuchaliśmy „Iwony, księżniczki z Burbona” autorstwa
Magdaleny Fertacz. Trudny dramat dla gimnazjalistów. O wykluczeniu
społecznym biednej dziewczyny. W październiku poczuliśmy klimat,
oglądając spektakl "Nasza klasa". Autor, Tadeusz Słobodzianek, dostał za
ten dramat Nagrodę Literacką Nike. Tytułowa klasa to polskie i żydowskie
dzieci, wplątane w zawirowania historyczne. Akcja sztuki rozpoczyna się
w roku 1925, a kończy w czasach współczesnych. 

Dopiero listopad, a my już
cztery razy od września
spotkaliśmy się z magią teatru,
uczestnicząc oczywiście jako
widzowie w czterech
spektaklach. A naczelna naszej
gazetki była jeszcze na dwóch
warsztatach teatralnych dla
nauczycieli. Na jednym musiała
wcielić się w bardzo
negatywnego bohatera. 

DZIADY CZ. II W TEATRZE NOWYM 
W ZABRZU

Nauczyciele realizujący projekt Nie tylko teatr zabrali
uczniów kl. VII i II gimnazjum do teatru w Zabrzu na
obowiązkową lekturę 

Dziady cz. II Adama Mickiewicza.
Spektakl uhonorowany został Złotą Maską za
scenografię. Scena połączona była z widownią, której
ponad połowę zajęła nasza szkoła. Widmo pojawiło się
tuż przy uczniach siedzących w ostatnich rzędach, a
duchy sunęły gdzieś wysoko, pojawiały się i znikały.
Było ciekawie i naprawdę czasami strasznie. Pasterka
Zosia nie do końca przypominała tę z dramatu
wieszcza, ale wzbudzała zainteresowanie. Na koniec
aktorzy rozdawali widzom ziarna, może nie maku i
soczewicy, lecz to była super pointa. 
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WYCIECZKI I SPOTKANIA

PIERWSZAKI I PISARZ
Waldemar Cichoń, autor  książek o
kotku Cukierku spotkał się z 
najmłodszymi uczniami naszej
szkoły. Było miło i ciekawie, bo 
pierwszaki dostały książki z
dedykacją pisarza. 

X RAJD BĘDZIŃSKICH SZKÓŁ
Naszą szkołę reprezentowała
czteroosobowa drużyna. Zadaniem
traperów było dotarcie na Wzgórze
św. Doroty. Pracowali z mapą,
odnajdywali ukryte punkty w lesie.
Musieli wykazać się wiedzą o
historii kościoła św. Doroty oraz
orientacją w terenie. Gratulujemy
wyróżnienia.   

ZABYTKOWA KOPALNIA
SREBRA

Uczniowie klasy 4d i 4e byli na
wycieczce w Zabytkowej Kopalni
Srebra w Tarnowskich Górach.
Zwiedzili kopalnię, płynęli łódkami
w sztolni, byli też w skansenie
maszyn parowych. W drodze
powrotnej spacerowali po
jesiennym parku w Świerklańcu.  
Wrócili zadowoleni i pełni wrażeń,
by następnego dnia znów wrócić
do szkolnej rzeczywistości.

LEŚNICZY 
W NASZEJ SZKOLE

Dwie klasy IV miały szczęście
uczestniczyć w świetnej lekcji
przyrody. Prowadził ją leśniczy
Sławomir Paciej. Opowiadał o
swojej pracy, o lesie i jego
gospodarzach – zwierzętach,
których zwyczaje powinniśmy
szanować. Uczniowie poznali 
też drzewostan w nadleśnictwie
Siewierz. Dowiedzieli się,
dlaczego niektóre zwierzęta
gromadzą zapasy, a inne
zapadają w sen zimowy. Podczas
spotkania uczniowie zadawali
wiele pytań, z którymi leśniczy
świetnie sobie radził. 
  

Paweł M.

Paweł M.
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EKOLOGICZNIE I ZIELONO

I BĘDZIŃSKI BIEG EKOLOGÓW
Naszą szkołę reprezentowało sześcioro uczniów .
Październikowy deszcz nie zepsuł dobrej zabawy i
rywalizacji. Kinga Kopeć zdobyła nagrodę
indywidualną – powerbank. Gratulacje! Imprezie
zgodnie z jej proekologicznym charakterem
towarzyszyły: zbiórka makulatury, elektrośmieci i
zużytych baterii. Bieg realizowany był w ramach
kampanii Będzin.W zgodzie z naturą. 

ZIELONA PRACOWNIA
Jej uroczyste otwarcie było 20 czerwca, więc nie nacieszyliśmy się wówczas lekcjami w nowej
ekologicznej zielonej klasie.
Teraz przeprowadzamy eksperymenty i  doświadczenia z wykorzystaniem nowych pomocy dydaktycznych.
Meble na miarę XXI wieku oraz sprzęt multimedialny uatrakcyjniają naukę.  Polubiliśmy biologię. Rozwijamy
zainteresowania związane z badaniem środowiska naturalnego.
A wszystko dzięki wygranej w drugiej edycji konkursu organizowanego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Red. 
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IV A IV B IV D
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PATRIOTA XXI WIEKU
Ponad 160 szkół w Polsce realizuje projekt

Centrum Edukacji Obywatelskiej

FESTIWAL 
PATRIOTY I PATRIOTKI XXI

WIEKU

Nasza szkoła aktywnie włączyła się w przygotowania
do festiwalu, który odbędzie się 16. listopada. 
Na lekcjach wychowawczych, historii, wos-ie i języku
polskim uczniowie opracowywali mapy myśli, collage,
plakaty, prezentacje związane z patriotyzmem.
Okazało się, że współczesny patriota nie zapomina o
przeszłości. Siódmoklasiści spotkali się z zesłańcem
na Sybir. Gimnazjaliści przygotowują  się do spotkania
z cichociemnym.  

Red.  

Efekty pracy zobaczymy w
czwartek, 16 listopada, ale już teraz
na korytarzu szkolnym można
oglądać plakaty wykonane przez
całe klasy oraz indywidualne prace
młodych patriotów.

Relację z Festiwalu patrioty i
patriotki XXI wieku zamieścimy w
wydaniu specjalnym naszej
gazetki. 

                                               Red.
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POLAK MAŁY
NAJMŁODSI PATRIOCI

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły - zerówkowicze,
również włączyli się w projekt Festiwal patrioty i
patriotki XXI wieku. Najpierw poznawali nasze symbole
narodowe. Następnie je wykonywali, czego efekty
widać na tablicach przed ich klasami. I znają chyba
najbardziej popularny wierszyk patriotyczny.

- Kto ty jesteś?    - Polak mały.
- Jaki znak twój? - Orzeł biały.

- Gdzie ty mieszkasz? - Między swemi.
- W jakim kraju? - W polskiej ziemi.
- Czym ta ziemia? - Mą ojczyzną.
- Czym zdobyta? - Krwią i blizną.

- Czy ją kochasz? - Kocham szczerze.
- A w co wierzysz? - W Polskę wierzę.

Czy wiecie, kto jest autorem tego wiersza i jaki jest
jego oryginalny tytuł?

Władysław Bełza (1847 – 1913), był poetą nazywanym
piewcą polskości. A tytuł wiersza to: Katechizm
polskiego dziecka. 
I są jeszcze dwie zwrotki: 

- Czym ty dla niej? - Wdzięczne dziecię
- Coś jej winien? - Oddać życie.

Red.
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