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Międzynarodowy Dzień Języka
Ojczystego został ustanowiony przez
UNESCO w 1999 roku dla upamiętnienia
wydarzeń w miejscowości Dhaka, obecnej
stolicy Bangladeszu, w 1952 roku. Zginęło
wówczas 5 studentów, którzy domagali
się nadania językowi bengalskiemu
statusu urzędowego. 
                               Przesłanie dla Polaków jest jedno – 
                       dbajmy o swój, najpiękniejszy na świecie, 
                                               język ojczysty.
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Pantomima w szkole
Dnia  15.02.2018r odwiedzili nas aktorzy z wrocławskiego teatru pantomimy.
Pan Jan Kochanowski i Mateusz Kowalski poprowadzili dla naszej klasy
VIIb warsztaty związane z pantomimą. Przybliżyli nam postać samego 
założyciela teatru pantomimy pana Henryka Tomaszewskiego. Panowie 
również pokazali nam album pokazujący czasy - od założeni teatru do
współczesności. Następnie aktorzy przeprowadzili z nami warsztaty, na
których nauczyli nas i pokazali na czym polega pantomima. Pokazali  nam
możliwości ciała i mimikę twarzy i jak ją wykorzystać w danej sztuce
teatralnej. Następnie  zostaliśmy zachęceni do zabawy, w której mieliśmy
pokazywać różne przedmioty lub czynności, które miały być odgadnięte
przez pozostałych uczniów, np. jazda samochodem czy podlewanie
kwiatów. Po przeprowadzonych próbach przedstawienia pantomimy
stwierdziliśmy,że nie jest to łatwa sztuka, ale należy dużo pracować,by dojść
do takiej perfekcji, jaką posiadają nasi goście. Na koniec naszego spotkania
aktorzy odpowiadali na  nasze pytania i opowiadali jak wygląda ich plan dnia i
pracy. Nasi  goście zaprosili nas na spektakl pod tytułem  „Café panique’’.
Wszyscy w klasie jednogłośnie uznaliśmy spotkanie za bardzo udane i
owocne. Przybliżyło ono nam teatr i pracę aktorów pantomimy.

Adriana Urbańska VII b

21  lutego
 

Tego dnia kilka naszych redaktorek postanowiło uczcić Międzynarodowy
Dzień Języka Ojczystego. My, dziewczyny z VI c, postanowiłyśmy
odwiedzić naszych kolegów i koleżanki z VId z przygotowanymi przez siebie
zadaniami. 
Gdy tylko od Pani usłyszałyśmy o takim dniu, zraz zabrałyśmy się do roboty
i przygotowałyśmy mnóstwo TIK-owych zadań na Learningaps  oraz innych
platformach edukacyjnych. Były wśród nich wykreślanki trudnych
ortograficznie słów, dopasowywanie różnych części mowy czy Milionerzy
związani z tematyką lektur.
Śmiechu i zabawy było co niemiara. Chciałabym, by takich dni było więcej.
Debora Luberda, klasa VIc

MOWA CIAŁA
Skąd taki tytuł w numerze poświęconym Dniu Języka Ojczystego? 
Zastanawialiśmy się jak to połączyć, co może mieć wspólnego język z
teatrem pantomimy. Cóż... Twórcą polskiego zespołowego teatru pantomimy
był Henryk Tomaszewski (1919 - 2001), stworzył on swoistą  mowę ciała i
stał się jednym z najważniejszych artystów drugiej połowy XX wieku
światowego teatru. Wykreował on nową formę sztuki scenicznej zwanej
"teatrem ruchu". Polski twórca i jego sposób wyrażania emocji bez słów...
 na podst .pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Tomaszewski - redakcja

KLASOWE ZMAGANIA ZE ZNAJOMOŚCI LEKTUR

ORTOGRAFII UCZYMY SIĘ ZAWSZE
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3 marca - Międzynarodowy Dzień
Pisarza
Okazuje się, że marzec obfituje w święta związane z językiem, pisaniem -
stąd nasza gazetka. Skoro o pisarzach mowa postanowiliśmy zajrzeć do
szkolnej biblioteki, która zawsze jest na czasie i umożliwia nam czytać
nowości. Cały problem w tym, że jakoś czytelników mało. Dlatego
wszystkich lubiących spotkania z książką zachęcamy do odwiedzenia
naszej biblioteki.
Nasi redaktorzy też polecą Wam kilka książek (choć nie nowości), ale że
Dzień Języka Ojczystego, będą to nasi rodzimi autorzy.   JK, VIc

CZYTAMY POLSKICH AUTORÓW
TEN OBCY

Książka Ten obcy opowiada o czworgu dzieciach, które przyjeżdżają na
wakacje do wsi Olszyny i tam ich przyjaźń wystawiona zostaje na próbę za
sprawą pewnego chłopaka.
Czworo przyjaciół to Pestka - odważna dziewczyna, która niczego się nie
boi i w oczach chłopaków uchodzi za swojego. Jej przyjaciółka Ula, zupełne
przeciwieństwo - nieśmiała i bojaźliwa. Marian rozsądny i mądry chłopak
oraz jego cioteczny brat Julek - dziecinny i naiwny.
Tych czworo naszych rówieśników spędza czas na wyspie nad rzeką
Młynówką. Tam spotykają tajemniczego chłopca - Zenka Wójcika, który
szuka swojego wujka. Dlaczego młody chłopiec wyruszył w daleką drogę
samotnie, bez rodziców? 
O tym jakie kłopoty mogą mieć z dorosłymi dzieci dowiecie się właśnie z tej
książki Ireny Jurgielewiczowej.
Debora Luberda, VIc

KŁAMCZUCHA

Współczesna pisarka Małgorzata Musierowicz napisała "Kłamczuchę", czyli
historię o Anieli Kowalik, która posiada niezwykły urok osobisty. Niestety jest
nałogową kłamczuchą, która uważa, że "cel uświęca środki". Jeśli ma
szlachetny cel, może kłamać. 
Wszystkie swoje działania wiąże z osobą Pawła Nowackiego, do którego
zapałała nagłym uczuciem. Dla niego przeprowadza się z małej nadmorskiej
miejscowości do Poznania, by przeżyć wiele zabawnych przygód i
rozczarować się charakterem swojej wielkiej miłości.
Historia Anieli jest niesamowicie wciągająca i zabawna. Autorka pokazuje,
jak ważne jest, by dobrze ulokować swoje uczucia.
Julka Kasprzak, klasa VIc

INNA

Ta powieść Ireny Jurgielewiczowej jest jakby kontynuacją "Tego obcego".
Znów spotykamy pięcioro przyjaciół - Julka, Mariana, Ulę i Pestkę oraz
Zenka. Ale pierwszoplanową bohaterką jest Danka - nastolatka z domu
dziecka, która ma spędzić ferie zimowe u państwa Pietrzyków w małej
miejscowości w górach. Na początku wszystkim miło spędza się czas aż do
momentu, kiedy do domu rodziców Mariana przybywa Zenek. Danka ucieka.
Dlaczego dziewczyna to zrobiła? Wystraszyła się Zenka? A może się
poznali?
Zapraszam wszystkich do przeczytania.
Zuza Bajek, klasa VIc

TOMEK W KRAINIE KANGURÓW

To pierwsza książka z cyklu przygód Tomka Wilmowskiego bohatera
książek Alfreda Szklarskiego. Ten nastoletni chłopiec - mieszkaniec
Warszawy znajdującej się pod zaborem rosyjskim, jest uczestnikiem wielu
wypraw na różne kontynenty. Jego ojciec jako geograf uczestniczy w
różnych wyprawach poławiaczy zwierząt do ogrodów zoologicznych. Tomek
przeżywa mnóstwo mrożących krew w żyłach przygód. Przy okazji, my
czytelnicy, poznajemy niezwykły świat zwierząt i roślin z najmniejszego
kontynentu oraz zdobywamy wiedzę o polskim geografie - Pawle
Strzeleckim, który nazwał nawet najwyższy szczyt Australii - Górą
Kościuszki.
HK

Lubię czytać ...
Nie ma na świecie lepszej sprawy od zabawy?
W te bajki dla dzieci nie wierzcie,
tylko się do czytania bierzcie!

Wyobraźnię ono rozwija, 
troski i  smutki wnet zabija.
Więcej czytasz,
więcej wiesz.
Czy to oczywista rzecz?

Jeśli chcesz- 
może w poetę wielkiego zamienisz się?
Będziesz na całym świecie witany
i na wieczorkach poetyckich oklaskiwany.
Czytanie każdej literatury
otwiera przed Tobą bramy kultury.
Więc czytaj książki, mój przyjacielu,
a wiedzę posiądziesz z dziedzin wielu!

Julka Krakowska, VI c
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MIGAWKI ZE SZKOLNEJ ŁAWKI

Redakcja gazetki "Zlepek": Aleksandra Wolska, Zuzanna Bajek, Debora Luberda, Oliwia Sypień, Ada Urbańska, Hubert Kupczyński, Kamil Grochowski, Julia
Kasprzak, Julia Krakowska
opiekun: Beata Wawrzeńczyk, Marzena Rudzka - Kupczyńska

POZNAJEMY HISTORIĘ TEATRU TOMASZEWSKIEGO Z NASZEJ GAZETKI ŚCIENNEJ

TABLICA ŹRÓDŁEM WIEDZY I ZABAW MOWA CIAŁA
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