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Romantyczne spotkanie
z poezją naszego Patrona

 XVI edycja konkursu
  Poezja sercu bliska

  Miej serce i patrzaj
w serce

XVI edycja konkursu

Występ kl. VII a

W naszej
szkole, jak co
roku, w dniach
od 4 do 8
grudnia trwają
Dni Patrona.
Zgodnie z
kilkuletnią
tradycją są one
w szczególny
sposób
poświęcone
patronowi.
Odbywają się
wtedy liczne
konkursy
literackie i
plastyczne,
konkursy
wiedzy o
patronie,
składa się
kwiaty przy
wizerunku
poety.

Szkoła powitała uczestników i gości
świąteczną scenerią, wykonaną przez 
p. Annę Lisowską oraz p. Lidię Wszołek.
16 reprezentantów pilskich placówek
przedstawiło swoją interpretację utworów
romantycznego wieszcza. Repertuar był
bardzo różnorodny – od bajek i drobnych
wierszy poety po patriotyczną i pełną
patosu „Redutę Ordona”. Naszą szkołę
reprezentowali: Franciszek Nowak, Karina
Zawada i Natalia Bitans. W czasie przerwy
uczestnicy wysłuchali programu
artystycznego, związanego z
Mickiewiczem. Wystąpiły uczennice 
z klasy VII a.
Dostarczył on wielu miłych wrażeń. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy
oraz niespodzianki od organizatora,
nauczyciele podziękowania. Podarunki
trafiły także do rąk jurorek, które od wielu
lat towarzyszą konkursowi. Nagrody dla
laureatów sponsorował Prezydent m. Piły,
zaś dla wyróżnionych Rada Rodziców
naszej szkoły. W czasie przerwy goście
mogli skorzystać ze słodkiego
poczęstunku, przygotowanego przez
organizatora.
Wszyscy zgodzili się ze słowami, że ta
poezja zawsze dostarcza wielu wzruszeń.
Był to prawdziwie romantyczny wieczór.

Karina Zawada

S. D.

S. D.
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naszym patronem - Adamem
Mickiewiczem. Podczas apelu
wystąpiła klasa VI a i IV b,
przekazując ciekawostki dotyczące
życia i twórczości tego wybitnego
poety romantycznego.

Dni Patrona
apel podsumowujący

Pięknie czytamy
utwory poety

Wiedzą wiele
o Mickiewiczu

Piękne ilustracje
dzieł Adama

Nagrody z rąk pani Dyrektor

.

.

.

8 grudnia cała społeczność
szkolna, ubrana świątecznie wraz z
panią dyrektor Dorotą Pietras
zgromadziła się w naszej pięknej
auli, aby podsumować Dni Patrona,
trwające cały tydzień. 
W tym czasie odbyło się wiele
spotkań i konkursów związanych

6 grudnia odbył się szkolny kon-
kurs dla klas VI – VII Adam Mic-
kiewicz – poeta, polityk, patriota.
Zwycięzcą konkursu został
J.Tubilewicz, II m. zdobyła M.
Majda, a III - K. Jurgiel. Wyróż-
nienia: O. Piotrowska, K. Zawa-da,
O. Piórkowska, Sz. Pawla-
czyk.Prowadził p. M. Frankowski.

Biblioteka podsumowała konkurs
czytania utworów wieszcza.
I m. Martyna Szpot
II - Julia Krokos oraz Anna Traczyk
III - Karina Zawada.
Dziewczęta zaprezentowały
wykonanie wierszy dla
publiczności. Podziwialiśmy
ekspresję słowa i głębię uczuć,
zawartych w tych działach.

Nagrody otrzymali także nasi
wspaniali rysownicy, którzy
przygotowali piękne ilustracje
wybranych wierszy Mickiewicza.
Ich twórczość można było
podziwiać na specjalnie
zorganizowanej wystawie.
Wszystkim biorącym udział 
w konkursach gratulujemy.

Franciszek Nowak

S. G.

.

.

.



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 53 12/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Głos Siódemki

Zapraszamy na Orszak Trzech Króli w Pile

6 stycznia po raz drugi wyruszy
ulicami Piły Orszak Trzech Króli. 

Redakcja numeru

Plakat

Podczas przejścia ulicami miasta
uczestnicy będą zachęcać do
przyłączenia się do orszaku, by
podkreślić tegoroczne hasło – „Bóg
jest dla wszystkich”. 
Podczas marszu będzie
rozstrzygnięty konkurs na "Najlepiej
przebraną rodzinę orszakową". 
Marsz organizują parafie Piły 
i Prezydent Miasta Piły,
zapraszając wszystkich do
wspólnego przeżywania Święta
Objawienia Pańskiego w miłej
atmosferze.

 Jak się dowiedzieliśmy z lokalnej
prasy (Tętno Regionu) nasz
pierwszy Orszak Trzech Króli 
z ubiegłego roku miał taki liczebny
udział, że zajęliśmy pierwsze
miejsce wśród wszystkich miast
Polski. W historii Orszaków nie było
takiego miasta, które na pierwszej
tego typu imprezie miałoby taką
dużą frekwencję jak w Pile. Po
marszu będzie wspólne śpiewanie
kolęd z kapelą góralską Ondraszki
oraz koncert zespołu Siewcy
Lednicy.

Anna Traczyk

Redaktor naczelna:
Stanisława Grelowska 
Zastępca: 
Szymon Pawlaczyk
Dziennikarze:
Karina Zawada
Anna Traczyk
Franciszek Nowak
Szymon Pawlaczyk

Jeśli jesteś w centrum jakiegoś
ważnego wydarzenia, napisz do
nas, a my umieścimy Twoją
publikację w gazecie.

.
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Książka pełna przygód

Powieść Juliusza Verne'a "Dzieci kapitana Granta"
czytałem ze swoją mamą, kiedy byłem w trzeciej
klasie. Od tego momentu datuję moja miłość do
książek podróżniczo-przygodowych.
Akcja powieści rozgrywa się w latach sześćdzie-
siątych XIX wieku. Cała przygoda zaczyna się od
złowienia przez załogę jachtu "Duncan" rekina 
i znalezieniu w jego brzuchu butelki z listem. Była to
prośba o udzielenie pomocy rozbitkom, podpisana
przez kapitana Granta. Niestety, część listu zniszczyła
woda. Tylko szerokość geograficzna wyspy rozbitków
była pewna. Wyznaczał ją 37 równoleżnik.

Lord Glenarvan, szkocki arystokrata i właściciel
"Duncana", postanowił wyruszyć swoim jachtem na
poszukiwania rozbitków. W wyprawie, oprócz załogi
statku, towarzyszą mu żona, dzieci kapitana Granta
(Mary i Robert), major MacNabbs i wiecznie
roztargniony profesor Paganel. Nasi bohaterowie
podczas swej wyprawy odwiedzają wiele ciekawych
miejsc. Poruszając się wzdłuż 37 równoleżnika trafiają
do Ameryki Południowej, Australii, Nowej Zelandii.
Przeżywają chwile grozy, np. powódź, sztorm,
porwanie Roberta przez kondora, niewola 
u Maorysów, ale także wiele zabawnych sytuacji 
i to głównie za sprawą Paganela.
  W powieści znajdziemy też szereg informacji
dotyczących geografii, przyrody i historii miejsc,
które odwiedzają nasi bohaterowie. Czytając 
książkę często braliśmy globus lub atlas, by 
śledzić na mapie trasę wędrówki podróżników.

Juliusz Verne w swojej powieści ukazuje nam ludzi
odważnych, szlachetnych  i wytrwałych. Każdy z nas
chciałby mieć takich przyjaciół. Nie napiszę, jak
kończy się ta przygoda, bo chcę, byście sięgnęli
po książkę i sami się dowiedzieli. 
Zapewniam, nie będziecie się nudzić. 

Franciszek Nowak

Z WIZYTĄ W TEATRZE
  
Spektakl ,,Ten obcy, ’’ odbył się w
Regionalnym Centrum Kultury w Pile.
Scena przypominała wyspę, na środku
której było ognisko zrobione z patyków,
drzew i pieńków, pod którymi dymiła się
lampka. Bohaterowie przedstawienia to
Julek Pestka, Marian i Ula, bawiący się na
planie. Potem pojawia się obcy, czyli
Zenek.
Jego samotna wędrówka najpierw wzbudza
w dzieciach podziw i zazdrość,dopiero
potem dostrzegają jej niebezpieczeństwa.

Występ aktorów wspomagała gra świateł, która
pozwalała lepiej wczuć się w sytuacje. Efekty
dźwiękowe oraz muzyka trzymały widza w
napięciu. Gra aktorska była na wysokim poziomie.
Trochę ubogo prezentowała się scenografia, ale
zważywszy na fakt, że aktorzy przyjechali z
Wrocławia, jest to do wybaczenia. Spektakl był w
dużym stopniu odzwierciedleniem treści książki
,,Ten obcy’’ Ireny Jurgielewiczowej. Nie wszystkie
jednak fakty zostały w nim umieszczone, co
zresztą jest zrozumiałe.
 Mimo to przedstawienie mi się podobało i
zachęcam do obejrzenia sztuki.

Szymon Pawlaczyk

Źródło: Internet
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