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III EDYCJA SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO "JESTEM
PATRIOTĄ - KOCHAM MÓJ KRAJ"

.

Za nami już III edycja konkursu
recytatorskiego poezji patriotycznej. Konkurs
zorganizowała Rada Uczniowska, a
występujących oceniło Jury w składzie: Panie
Aneta Łydek i Anna Czapla. Konkurs cieszy
się z roku na rok coraz większą
popularnością. Wszyscy uczestnicy bardzo
przeżywali swój występ. To nie lada wyzwanie
wystąpić przed całą społecznością
uczniowską i nauczycielami. Szczegóły str.2
:) Panie Aneta Łydek i Anna Czapla

.

Jury
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KAMILA ŁUKASZYK ZDOBYWA
SERCA PUBLICZNOŚCI

KILKA RAD KAMILI JAK PRACOWAĆ
NAD WARSZTATEM AKTORSKIM

Kamila Łukaszyk

Wszyscy uczestnicy konkursu bardzo
się starali, by wypaść jak najlepiej.
Jednym udało się wypaść świetnie,
niektórych zjadła trochę trema, ale
swój debiut na scenie przeżyła Kamila
Łukaszyk. Pokazała, że na scenie
można zapomnieć o tremie, wczuć się
w rolę. Swoją interpretacją tekstu,
mimiką, gestykulacją po prostu
zachwyciła publiczność. Po występie
otrzymała gromkie brawa, a niektórzy
nawet wołali bis. Nasza redakcja
postanowiła poprosić Kamilę o kilka
rad jak dojść do perfekcji na scenie.

Zapytaliśmy Kamilę jak długo trzeba
trenować, by osiągnąć taki efekt jak
ona. Oto jej odpowiedź:
Na warsztaty aktorskie uczęszczam
już drugi rok, aby osiągnąć taki efekt
trzeba trenować kilka razy w ciągu
dnia przez co najmniej kilka tygodni.
Ważne, aby trenując zwracać uwagę
na dykcję, wyraźne i głośne 
mówienie, wyrażanie emocji, mimikę
twarzy, gesty, znaki interpunkcyjne.
Hobby Kamili to: recytacja, śpiew,
czytanie i słuchanie muzyki. Kamila
pozdrawiamy i życzymy sukcesów :)

Gratulacje dla wyróżnionych w  III
edycji konkursu recytatorskiego
"JESTEM PATRIOTĄ - KOCHAM MÓJ
KRAJ":
Gabrieli Dzidek, Aleksandra Palusa,
Ivo Szostaka, Anny Szostak, Gabrieli
Kołacz, Patryka Ołdaka, Angeliki
Skoczylas, Kornelii Doły, Moniki
Ryszki, Marzeny Ziąbek:)

:)
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NASI REDAKTORZY W SZKOLNYM  SKLEPIKU QLA :)

.

Pani Ania ze szkolnego
sklepiku Qla przyjęła
naszą redakcję bardzo
ciepło i serdecznie. 
Z uśmiechem na twarzy
odpowiedziała na
wszystkie zadane
pytania :) Zapraszamy na
krótką relację z tej
rozmowy.

Redaktorki:
Dzień dobry czy możemy
z Panią przeprowadzić
wywiad ?
Pani Ania: Dzień dobry
Dziewczyny:)
Oczywiście, bardzo
chętnie.
R. Skąd Pani wzięła
pomysł na nazwanie
sklepiku Qla?
P.A. Pomysł zrodził się
pewnego wieczoru.

P.A.Nazwa miała być
krótka i chwytliwa.
Wymyśliłam "kula",  ale
żeby było ciekawiej
postanowiłam, że będzie
przez ,,Q" 
i wyszło Qla.
R. A skąd się wziął
pomysł na prowadzenie
sklepiku w naszej 
szkole?
P.A.Pomysł podsunęła
mi moja mama, która
pracuje w szkole.
Wcześniej sklepik był
prowadzony przez Radę 

Uczniowską, ale Pani,
która go prowadziła
zrezygnowała.
Sama chodziłam do
Szkoły w Zalasiu, więc to
miejsce jest dla mnie
bardzo bliskie. Pomysł,
aby otworzyć swój
sklepik i wrócić do
miejsca, w którym
spędziłam wiele miłych
chwil (Lat...) wydawał mi
się TRAFIONY i się nie
pomyliłam:)

.
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SKLEPIK QLA -  JEDNO Z ULUBIONYCH  MIEJSC W SZKOLE:)

P.A.Sklepik prowadzę od
2011r: To już 6 lat :)
R. Czy Pani może
powiedzieć jaki
najczęściej uczniowie i
nauczyciele wybierają
produkt 
z Pani sklepiku?.
P.A. Każdy produkt 
w moim sklepiku cieszy
się powodzeniem.
Staram się tak dobierać
akcesoria, aby każdemu
smakowało. Jednak
najczęściej sprzedają się
precelki krakowskie,
napoje ,,Tymbark" i
suche chlebki
,,Bruchettle". 
R. A czy Pani ma
ulubiony produkt jeśli
tak to jaki?.
P.A. Codziennie mam do
czynienia z tym co
sprzedaję i dlatego nie
mam nic ulubionego.
R.O której musi Pani
wstać, żeby

zrobić zaopatrzenie do
sklepiku?
P.A. Moje prywatne
obowiązki zmuszają
mnie do wstawania 
o godzinie 6.00. Mam
dwoje dzieci, które
muszę zaprowadzić do
szkoły i przedszkola. 
A zaopatrzenie do
sklepiku dowożone jest
na miejsce.
Współpracuję
z hurtownią, która
dostarcza mi zamówiony
towar pod same drzwi.
Precelki zabieram po
drodze do szkoły, więc 
nigdzie nie muszę
jeździć, aby zrobić
zaopatrzenie.
R. Czy nie przeszkadza
Pani hałas w czasie
sprzedawania?
P.A.HAŁAS - właśnie to
jest to co najbardziej mi
przeszkadza.

Trudno się skupić.
Wiadomo, że każdy chce
coś powiedzieć, ale
czasem odbywa się za
głośno. Mam jednak
sposób, aby uciszyć
hałas po prostu
zamknąć uszy :)
R.Czy cytaty na ścianach
sklepiku mają dla Pani
szczególne znaczenie?
P.A.Każdy z nich bardzo
mi się podoba - są takie
życiowe:)
R. I najważniejsze
pytanie czy 
w następnym półroczu
będą lody???
P.A.  Myślę, że się uda 
R. Dziękujemy za miłą
rozmowę !!!
Dziękuję dziewczyny!
 Redaktorki Zuzia
Setkowicz, Helenka
Łytek  i Agnieszka Łatak
rozmawiały
z P.Anią :)
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W QLI COŚ DLA CIAŁA COŚ DLA DUCHA:)

.

.

.

. .

QLA - PRZYJACIÓŁKA
UCZNIÓW :) 

.

.

.

.
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AKCJA GÓRA GROSZA ZAKOŃCZONA SUKCESEM :) O AKCJI GÓRA
GROSZA W KILKU SŁOWACH:)

.

Jak co roku Nasza szkoła wzięła
udział w akcji Góra Grosza. Całą akcję
organizuje Towarzystwo "Nasz Dom".
Ma ona na celu zbieranie groszy,
które zostaną potem przekazane na
dzieci mieszkające w rodzinach
zastępczych i domach dziecka.
Jednym z ważniejszych celów tej akcji
jest pokazanie najmłodszym, jaką siłę
stanowi niewielka pomoc wielu ludzi
i ich działań dla dobra
potrzebujących.
Uczy tego, że nawet najmniejszy
grosz ma dużą wartość.

Nasza szkoła zebrała w tym roku
908,79 złotych. Liczeniem i
zbieraniem zajęło się 9 osób, a nad
wszystkim czuwała Panie M. Łytek
oraz  M. Bień. Już niedługo pieniądze
zostaną wysłane i trafią do
potrzebujących. Myślę, że w
przyszłym roku na pewno weźmiemy
udział w XIX edycji tej akcji.
Karolina Bednarczyk

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ Z
INNYMI TO WIELKI DAR !!!

To bardzo ważne, żeby nie
zapominać, że wokół nas może być
ktoś kto właśnie potrzebuje naszej
pomocy. Mały żółty metalowy krążek
jeden, sam  nic nie znaczy, ale jeśli
tych groszy zbierze się cała góra to
można komuś pomóc. Warto
pamiętać, że za rok znowu będzie
kolejna Akcja Góra Grosza i zacząć
już dziś zbierać do jakiegoś słoiczka
czy pudełka drobne monety. Za cały
rok można odłożyć naprawdę całą
górę groszy:)

.
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W SZKOLNEJ STOŁÓWCE SŁONECZNIE, KWIATOWO I  PIĘKNIE:)

.

wyk. wyk. wyk.

:)

Nasza szkolna stołówka odmalowana
na słoneczny kolor przyciąga swoim
blaskiem wszystkich na pyszne
obiadki:) Niedawno na ścianach
stołówki pojawiły się 3 piękne prace-
ich autorki na zdj. obok:) 

.

Inga Gasek Paulina Kilita Aleksandra Klita

Paulina, Ola, Inga
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ZAPRASZAMY NA KRÓTKI WYWIAD Z AUTORKAMI  PRAC ZDOBIĄCYCH
ŚCIANY NASZEJ SZKOLNEJ STOŁÓWKI :)

W tym roku szkolnym
kolejne miejsce 
w naszej szkole
wypiękniało: Mamy tu na
myśli stołówkę szkolną
oczywiście. Piękne,
słoneczne ściany
wspaniale kontrastują
 z niedawno powstałym
kącikiem zieleni. A
ostatnio pojawiły się na
ścianach stołówki 3
piękne prace
w antyramach. Nasza
redakcja postanowiła
dotrzeć do 3 autorek
tych prac i
przeprowadzić z nimi
krótki wywiad. Autorki
wyżej wymienionych
prac to: Inga Gasek,
Aleksandra Klita i
Paulina Klita.

-Redakcja: Skąd
wzięłyście pomysł na
prace?
-Inga Gasek: Moją
inspiracją była moja
pasja czyli jazda konna,
którą bardzo lubię, a
konie to moje ulubione
zwierzęta.
Paulina Klita:
Przeglądając dużo stron
internetowych
zobaczyłam słodkiego
psa i kota i
zainspirowałam się tym,
ale szczególnie moim
kotem.
-Aleksandra
Klita:Narysowałam
motyle, bo mam motylki
- naklejki na ścianie
pokoju.
-R: Jaką techniką zostały
wykonane Wasze prace?

-I.G: Ja wykonałam
swoją pracę białą kredką
na czarnym tle.
P.K:Koniec linijki
maczałam w farbie i
odbijałam na kartce.
-A.K: Pomalowałam
kartkę kredkami
świecowymi i
zamalowałam
atramentem,
a następnie
wydrapywałam.
-R: Od jak dawna
interesujecie się
rysunkiem?
-I.G:Moja pasja do
rysowania zaczęła się
kiedy zaczęłam jeździć
konno czyli 4 lata temu.
-A.K: Rysowałam 
w przedszkolu dużo
rysunków i stało się to
moją pasją.
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-P.K: Już 
w przedszkolu bardzo
lubiłam rysować
ołówkiem i go
rozmazywać i Panie
mnie wtedy zaczęły
chwalić za te prace. 
-R: Z którego dzieła
plastycznego jesteście
najbardziej dumne i
dlaczego?
-I.G:Najbardziej jestem
dumna ze swojego
pierwszego rysunku
wykonanego kredkami
profesjonalnymi do
rysowania jest to głowa
konia maści gniadej.
-A.K: Najbardziej jestem
dumna ze zrobienia
kartki Świątecznej.
Wykonałam ją na
kolorowym papierze
oraz użyłam wstążki.
-P.K:Jestem dumna

mojej kartki Świątecznej,
która wyglądała jak żywy
płatek śniegu.
Wykonałam ją z kleju i
posypałam brokatem.
-R:Czy macie marzenie
związane z rysowaniem
lub malowaniem?
-I.G: Moje marzenie nie
jest związane z
rysowaniem ani
malowaniem. Moim
marzeniem jest mieć
konia, który będzie tylko
mój !!!
-A.K:Nie mam marzenia
związanego z
rysowaniem ani
malowaniem.
Chciałabym zostać
nauczycielką ...
-P.K:Ja również nie mam
marzenia związanego z
rysowaniem ani

malowaniem. Moim
marzeniem jest zostać
fryzjerką i gimnastyczką.
Bardzo dziękujemy, że
zgodziłyście się
porozmawiać z nami i
życzymy, aby Wasze
marzenia się spełniły:)
Drodzy Czytelnicy jeśli
ktoś z Was ma pasję i
chciałby opowiedzieć o
niej  na łamach naszej
gazetki piszcie do nas:
gazetkajunior@wp.pl lub
skontaktujcie się
 z opiekunem naszej
gazetki P.R.Wciślak
A może chcielibyście
zaproponować jakiś
temat do naszej gazetki,
który Was szczególnie
interesuje? Jeśli tak
piszcie do nas. Czekamy
:) :) :)


