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            Z WIZYTĄ W TEATRZE ZAGŁĘBIA ...

Ewa Skarżyńska
"Teatr"

Teatr Gaśnie
światło
bardzo
powoli.
Budzi
śpiące w kątach
reflektory.
A kurtynę,
miękką jak aksamit,
- niby grzywkę -
z oczu nam
odgarnia
czyjaś ręka
cicha, niewidzialna.

I muzyka wokół nas
zakwita,

choć
nie widać żadnego
muzyka.
Światłem, gwarem
wypełnia się scena.
To początek
Wielkiego
Patrzenia.

23 stycznia 2018 r.
na deskach Teatru
Zagłębia w
Sosnowcu
wystawiono sztukę
pt. „Ania z
Zielonego Wzgórza”
w reżyserii Jana
Szurmieja.
Przedstawienie było
adaptacją książki

Lucy Maud
Montgomery pod
tym samym
tytułem.
Widzowie mieli
okazję obejrzeć
zaskakujące
perypetie
rudowłosej
dziewczynki, w
którą wcieliła się
Agnieszka
Bieńkowska.

Poruszające losy
Ani Shirley i jej
zmagania z
wieloma
przeciwnościami
wzruszały widzów
i skłaniały do
zastanowienia.
Uczyły radzenia
sobie z
trudnościami,
także poprzez
wędrówkę w
krainę marzeń i
wyobraźni.
Przypomniały, jak
ważnymi
wartościami w
życiu każdego

człowieka są: dom
i rodzina. Wierną
towarzyszką
przygód Ani była
Diana Barry, którą
zagrała
Małgorzata
Saniak.
Niejednego widza
zachwyciła postać
Małgorzaty  Linde,
wykreowana przez
Beatę
Deutschman.
Niesłychanie
wyrazista i
ekspresyjna gra
aktorki budziła
podziw i ogromny

aplauz. Na
uznanie zasługuje
również wspaniale
odegrana przez
Krystynę
Gawrońską rola
Maryli Cuthbert,
która z wielkim
zaangażowaniem
próbowała
kształtować
nieposkromiony
charakter Ani.
Ogromny wpływ
na odbiór
spektaklu miała
zmieniająca się
ciągle scenografia.
Dzięki właściwie

dobranym
kostiumom
widzowie z
łatwością mogli
przenieść się w
rzeczywistość
XIX- wiecznego
miasteczka
Avonlea,
położonego na
Wyspie Księcia
Edwarda. Całości
dopełniła muzyka
przygotowana
przez Zbigniewa
Karneckiego.
Wypowiedzi
aktorów często
były przeplatane

pięknie
odśpiewanymi
piosenkami. Do
wielu z nich Jan
Szurmiej
opracował
ciekawą
choreografię. 

. Źródło: Internet
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      NAUKA PROGRAMOWANIA
Z wizytą wśród uczniów klasy I b ...

.

Programowanie
staje się dziś
ważnym i
zalecanym
elementem w
edukacji na
wszystkich
poziomach
kształcenia. 
Aby młodzi
uczniowie z
powodzeniem
kodowali, a w
przyszłości
programowali,
powinni zacząć
myśleć i ...

kombinować - w
pozytywnym
znaczeniu.
Nie potrzeba do
tego od razu
komputera,
ponieważ do
nauki
programowania
można
wykorzystać
wiele
elementów, np.
układanki,
klocki czy
kolorowanki.
My, nie mamy

prawdziwej
"maty do
kodowania", ani
zestawu
kolorowych
kubeczków - ale
świetnie
zastępuje nam
to kratownica
narysowana na
... ceracie i
klocki
(kartoniki).
"Kodowanie"
może być
zintegrowane

z matematyką,
plastyką,
językiem
polskim.
Pozwala to
młodym na
eksperymento-
wanie i jest
super zabawą.

.

.

Efekt pracy uczniów klasy I b.

.

.
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                      "MAGIA ŻYWEGO SŁOWA"
           KĄCIK TWÓRCZOŚCI POETYCKIEJ

Uczennice
klas IV
reprezentowały
Szkołę
Podstawową
nr 40 na XIV 
Regionalnym
Konkursie
Recytatorskim
„Magia żywego
słowa”,
organizowanym
przez Ognisko

Pracy
Pozaszkolnej
nr 1 w
Sosnowcu
oraz
Regionalny
Instytut Kultury
w Katowicach.
Organizatorzy
postawili przed
uczestnikami
niełatwe
zadanie.

Należało
przygotować
utwór liryczny
oraz fragment
prozy. Obydwa
teksy musiały
nawiązywać
do tematu
przewodniego:
„Co nam w
duszy gra –
poezja wielkich
uczuć i
emocji”.

Wśród
naszych
ochotniczek
najmłodszą
przedstawicielką
była  Amelia
Dybała z klasy
IV c.
Towarzyszyły
jej Liliana
Bulińska,
Zuzanna Kuś,
Magdalena
Ozimek oraz

Aleksandra
Zawalska z
klasy IV b.
Dziewczynki
po licznych
próbach pod
okiem pani
Moniki
Wileczek,
stanęły w dniu
27 lutego 2018
r. na wielkiej
scenie Zespołu
Szkół

Elektronicznych
i
Informatycznych
w Sosnowcu.

Jury oceniało
dobór
repertuaru,
interpretację i
kulturę słowa
oraz ogólny
wyraz
artystyczny.
Mimo ustnej
pochwały z ich
strony,
naszym
dziewczynom
nie udało się
stanąć

na podium.
Konkurencja
była niezwykle
zacięta. W
grupie uczniów
klas IV – VI
startowało
około 60
uczestników.
Cieszymy się
jednak, że
czwartoklasistki
podjęły
wyzwanie,
włożyły
ogromny wkład

pracy w
rzetelne
przygotowanie
się do
konkursu i
zdobyły nowe
doświadczenia.
Gratulujemy!

Zachęcamy
uczniów
naszej szkoły
do pisania
wierszy i
publikowania
ich na łamach

gazetki.
Poniżej
prezentujemy
efekt pracy
ucznia klasy IV
b – Jakuba
Sieczki.

„Młody
sportowiec”

Był sobie
chłopiec mały,
co był bardzo
nieśmiały.
Bardzo lubił
grać

od
najmłodszych
lat.
Do „Zagłębia”
wybrał się
i trenować
uczył się.
Był tam trener
– twardy gość,
co wszystkim
wiecznie dawał
w kość.
W klubie
przyjaciół wielu
miał
i wciąż w piłkę
z nimi grał.

Do dziś jeżdżą
na zawody
i turnieje też
są,
wygrywają
wszystkie
mecze,
bo najlepsi w
Polsce są.

Jakub
Sieczka,
uczeń klasy IV
b

. .
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                                 WALENTYNKI
      SPRAWOZDANIE MARTYNY KRALOVSKIEJ

"Walentynek
czar ..."

Czternastego
lutego 2018 r.
w naszej
szkole odbyła
się akademia
walentynkowa.
Przygotowali ją
uczniowie
naszej
placówki we
współpracy

z
Samorządem
Uczniowskim,
pod opieką
pani Joanny
Zyguły oraz
pani Agnieszki
Furtacz.
W tym dniu
mieliśmy ubrać
się na
czerwono lub
różowo.

Koledzy i
koleżanki z
klas IV – VII
przedstawili
żartobliwe
scenki,
ukazujące
różne oblicza
miłości od
czasów
prehistorycznych
począwszy,
poprzez

starożytność i
średniowiecze,
aż po czasy
współczesne.
Podczas
akademii
rozdane
zostały także
nagrody za
udział uczniów
naszej szkoły
w
różnorodnych

konkursach.
We
wcześniejszych
dniach
funkcjonowała
poczta
walentynkowa,
poprzez którą
można było
wysłać
walentynkę
bliskiej osobie. 

Uczniowie
uzdolnieni
plastycznie
mogli wziąć
udział w
konkursie na
najładniejszą
kartkę
walentynkową.
Natomiast 13
lutego
zorganizowano
dyskotekę, na
której osoby
lubiące dobrą
zabawę mogły
szaleć dowoli.

Był to bardzo
radosny czas
w naszej
szkole. 
Z utęsknieniem
będę czekała
na kolejne
walentynki. 

Sprawozdanie
zredagowała
Martyna
Kralovska,
uczennica
klasy VI a

Leopold Statt 

"Ja kocham
ciebie!"

Jak tchu dla
piersi, tak mi
ciebie brak!
W
pochmurnym
niebie
Przeciąga w
siną dal
wędrowny
ptak.
Niech leci,
niech spieszy!
Niech

się serce me
pocieszy,
Że choć on
mknie ku tej
stronie,
Gdzie
wyciągam
tęskne dłonie,
Rozpaczliwie
beznadziejne
dłonie...
Ja kocham
ciebie!
Niech o tym
powie ci
przelotny
wiew,

Co w sen
kolebie
Samotne
szczyty
cichych,
smutnych
drzew.
Niech leci,
niech wieści,
Że w tęsknocie
i boleści
Nie mógł uśpić
mojej duszy,
Co się męczy
w pustce, w
głuszy,

W rozpaczliwie
beznadziejnej
głuszy...

. .. .
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       "BAJKOWE SPOTKANIE Z BABCIĄ I DZIADKIEM"
                   WYSTĘP UCZNIÓW KLASY III a

21 lutego
odbyło się
„Bajkowe
spotkanie z
Babcią i
Dziadkiem”. W
czasie tej
uroczystości
uczniowie
klasy 3 a
podziękowali
swoim
babciom i
dziadkom za
wszystko, co
robią

dla swoich
wnuków. 
Dzieci
przygotowały
specjalny
program
artystyczny,
recytowały
wiersze,
śpiewały
piosenki i
tańczyły.
Niejednej babci
i dziadkowi,
łezka zakręciła
się w oku.

To były
wyjątkowe
chwile,  pełne
uśmiechu,
radości i dumy.
Szczęśliwe i
rozpromienione
twarze babć i
dziadków po
raz kolejny
ukazały nam,
jak ważne są
takie spotkania
i wspólnie
spędzone
chwile

z wnukami.
Dzieci
przygotowały
również dla
miłych gości
poczęstunek w
postaci ciasta,
kawy, herbaty
oraz owoców.
Następnie
obdarowały
swoich
ukochanych
upominkami,
przygotowanymi
własnoręcznie.

Były to piękne
laurki z
życzeniami
oraz kwiatki z
cukierków.
Wanda
Chotomska 
"Kwiaty dla
dziadka"
Kto ci powie o
dawnych
latach 
tych lat
naoczny
świadek. 
Jak kraj nasz

rośnie, jak
ludzie rosną 
opowie ci twój
dziadek. 
Otworzy
serce, kieszeń
otworzy, 
podsunie
czekoladę. 
Z twoich
sukcesów
zawsze się
cieszy się?
No wiadomo -
dziadek.

. .

. .


