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Z ŻYCIA SZKOŁY

WIOSENNY KOROWÓD ARTYSTÓW
                                                                                                               „Znamy się tylko z widzenia, a jedno o drugim nic nie wie...”
  Tak brzmią słowa piosenki, która stała się inspiracją dla polonistów do zorganizowania barwnego przywitania pierwszego dnia wiosny. Od dwóch lat są one
nieaktualne w naszej szkole. 21 marca udało się przybliżyć sylwetki wszystkich postaci związanych ze sztuką, o których wielu nawet nie słyszało ( a co
dopiero widziało).
  Wśród barwnego korowodu artystów można było spotkać mądrą, ale nie przemądrzałą Atenę, uśmiechniętego ( chyba jednak nieszczerze) klowna, Willy
Wonkę, który stanął do pojedynku na kubraczki z Czerwonym Kapturkiem. Poza tym Harry Potter chyba się rozdwoił, a Songo Goku zamiast wejść na
wyższy poziom zmienił się w Ozzy Osborne. Z tym ostatnim, jak i z Jimi Hendrixem wszyscy młodsi uczniowie mieli pewne problemy – o dziwo –
okrzyknęli ich białymi Michaelami Jacksonami. Na szczęście wszystko wyjaśnił wszechmocny w rozwiązywaniu zagadek Sherlock Holmes. Bajkowe
zwierzątka stadnie przechadzały się szkolnymi korytarzami, wszystkie potulne jak baranki. Oczywiście nie starały się wchodzić w drogę superbohaterom,
którzy tłumnie nawiedzili naszą placówkę, o dziwo, nie szarogęsili się i nie pokazywali swoich mega mocy. Wiadomo chodziło o wizerunek, a nie
umiejętności.
  W tym roku nasi koledzy i koleżanki naprawdę wykazali się inwencją, humorem i znajomością świata sztuki. Pokazali mnóstwo ciekawych przebrań,
przybliżyli nam wiele ciekawych postaci artystów lub celebrytów.
  Dzień Wiosny dostarczył wszystkim mnóstwa wrażeń . Pierwsze promienia słońca pobudziły wielu uczniów do wspólnej zabawy w „Znamy się tylko z
widzenia”. Akcja się rozwija, w przyszłym roku znów stworzymy wiosenną aleję gwiazd ( a raczej ich sobowtórów).

Lena

   Dnia 21 marca z okazji pierwszego dnia wiosny odbyła się impreza pt.,, Znamy się tylko z widzenia ''. Polegała on na tym aby uczniowie jak i nauczyciele
przebrali się za jakąkolwiek postać związaną ze sztuką, mogła to być rzeczywista postać, np. piosenkarz, muzyk, pisarz, reżyser lub fikcyjna- filmowa lub
literacka. Kreatywność uczniów dopisała i po korytarzach szkoły przetaczał się kolorowy tłum. Można było zobaczyć Czerwonego, Harrego Pottera, Willy
Wonkę, Michaela Jacksona, Krzyżaka, kilka księżniczek i wiele innych postaci. Na wyróżnienie zasłużyła Pani Czernikiewicz za ,jak zwykle, doskonałą
kreację postaci. Poprzebierane osoby mogły zrobić sobie zdjęcia na ,,ściance'' specjalnie do tego przygotowanej. 
   Dzięki temu pomysłowi w tym dniu było wesoło i kolorowo.

                                                                                                                                                                                                        Weronika Bielińska kl.5B
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                   ŚPIEWAĆ ( I NIE TYLKO) 
                         KAŻDY MOŻE...
  Jak możemy przeczytać w słowniku, talent to wrodzone lub nabyte predyspozycje w dziedzinie
intelektualnej lub ruchowej – stopień sprawności w danej dziedzinie. Jednym słowem każdy
zdolności jakieś ma, chodzi jedynie o to, aby je odkryć i rozwinąć.

  III edycja Szkolnego Festiwalu Umiejętności „Poznaj mój talent” na pewno daje taką możliwość. W tym
roku talenty niezwykle obrodziły – zgłosiło się 69 uczestników, którzy zaprezentowali się w prawie 50
odsłonach. Paleta uzdolnień była szeroka. Licznie zgromadzona publiczność mogła nacieszyć oko,
ucho i ... serce. Pokazy taneczne, gimnastyczne, tenisowe, piłkarskie, zręcznościowe, plastyczne,
piosenkarskie i muzyczne nierzadko wprowadzały oglądających w osłupienie. Duże wrażenie zrobiła
kontrabasistka – wiadomo owacje wprost proporcjonalne do wielkości instrumentu. Piosenkarka i
gitarzystka także podwójnie oczarowała publiczność. Gimnastyczki osiągnęły poziom wyższy niż ich
wyskoki i salta. Rysownicy osiągnęli co najmniej poziom Picassa. Można  by tak wymieniać bez końca.
Wszystkie występy były wspaniałe. Każdy był zwycięzcą. Pokonał największego rywala – tremę.
Niekiedy strach przed występem wręcz paraliżował  występujących, uniemożliwiał wejście na scenę.
Każdy jednak wcześniej czy później wystąpił i to jest najważniejsze.
  Niechaj talenty naszych uczniów rozwijają się w najlepsze. W przyszłym roku zrobimy porównanie –
większość występujących już ostrzy pazurki i obmyśla swoje prezentacje.

                                                                                                                         Lena

   
   Ostatnio w naszej szkole odbył się przegląd uzdolnień naszych uczniów „Poznaj mój talent”.
Zobaczyliśmy i odkryliśmy  wiele talentów, które może kiedyś ujrzymy na wielkiej scenie. Młodzi
pasjonaci przedstawili występy taneczne, instrumentalne, wokalne, recytatorskie i aktorskie.Po
niektórych osobach nie spodziewaliśmy się takich pokazów. Na szkolnych korytarzach wyglądają
niepozornie, cichutko siedzą , a na scenie zamienili się w prawdziwe gwiazdy, których blask będzie
świecił jeszcze długo.
  „Poznaj mój talent” cieszyło się wielką popularnością i wszystkie klasy chciały przyjść i oglądać
występy. Niestety nie wszystkim się udało. Zazdrościli tym, którzy znaleźli się na widowni ( niekiedy
dlatego, że ci nie mieli wtedy lekcji)
  Może w przyszłości młodzi pasjonaci wspomną o naszej szkole.

                                                                                                                    Mateusz

KLASA 6B W PIEKARNI
    Dnia 5 marca 2018 roku klasa 6b naszej szkoły wybrała się do piekarni „ U Piekarzy” na warsztaty
zorganizowane z okazji Dnia Kobiet. Wszyscy uczniowie otrzymali od pana prowadzącego zajęcia
fartuch (oczywiście do zwrotu) i przeszli do sali obok. Tam pan cukiernik rozdzielił ciasto na pizzę, tak
aby każdy dostał równy kawałek. Gdy wszyscy mieli już ciasto, przeszli do sali, gdzie uczyli się, jak
prawidłowo je rozwałkowywać. Potem prowadzący przyniósł ładnie pokrojone kawałki różnych warzyw,
szynki i dużo startego sera. Każdy mógł nałożyć sobie tyle dodatków, ile tylko zechciał. Gdy pizze były
już gotowe, piekarz zaniósł je do pieca, a uczestnikom warsztatów przyniósł ciasto kruche (już
upieczone) i rękaw cukierniczy napełniony słodką marmoladą malinową. W tym momencie każdy
uczeń stał się cukiernikiem i sam musiał wypełniać ciastko dużą ilością marmolady. Następnie dzieci
dekorowały swoje wyroby posypką i innymi słodkościami. Gdy zakończyli pracę, piekarz wniósł do sali
upieczone pizze i każdy zjadł swój własnoręcznie wykonany wypiek oraz babeczkę z marmoladą.

Gabrysia
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W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU

TRADYCJE WIELKANOCNE
  Wielkanoc to jedno z najważniejszych świąt dla katolików. Ze Świętami Zmartwychwstania Pańskiego
wiąże się wiele zwyczajów, które obchodzone są już od kilku wieków. Jednym z nich jest
rozpoczynająca Wielki Tydzień –Niedziela Palmowa. W ten dzień świecimy palmy, by uczcić wjazd
Pana Jezusa do Jerozolimy. W wielu regionach Polski odbywają się konkursy na największą palmę.
Niedziela Palmowa to również niedziela Męki Pańskiej odczytywanej w formie liturgii słowa 
w kościołach. Organizowane są też przedstawienia męki tzw. misteria pasyjne.
Kolejne dni tygodnia to Triduum Paschalne. Zalicza się do niego Wielki Czwartek z uroczyście
sprawowaną liturgią. Tego dnia milkną wszystkie dzwony, aż do czasu Zmartwychwstania.
W Wielki Piątek odbywają się drogi krzyżowe, wierni całują krzyż, następuje symboliczne złożenie ciała
Pana Jezusa do grobu. By uczcić śmierć Chrystusa chrześcijanie stosują tego dnia post ścisły.
Wielka Sobota jest jednocześnie Wigilią Paschalną. Od rana święci się pokarmy, którymi wierni dzielą
się podczas śniadania w pierwszy dzień świat. Wieczorem zaś poświęcone zostają woda i ogień.
Święconka wywodzi się z tradycji pogańskiej jednak została z czasem uznana i uświęcona przez
kościół .W koszyczku nie może zabraknąć baranka-symbolu zmartwychwstałego Jezusa, jajek-znaku
rodzącego się życia, chleba-oznaczającego ciało Chrystusa oraz zapewniającego dobrobyt w domu,
soli-jako ochrony od zepsucia i symbolu prawdy. Trzeba zaznaczyć, iż jednym 
z najbardziej popularnych zwyczajów jest szykowanie pisanek czyli ozdabianie 
i malowanie jajek. W wielu rejonach Polski stosuje się różne techniki - kraszanki, malowanki, naklejanki
itp.Są też konkursy i wystawy. Na święta wielkanocne piecze się też specjalne ciasta-mazurki i babki.
Wielka Niedziela jest świętem Zmartwychwstania Pańskiego, które rozpoczyna się poranną mszą
świętą –Rezurekcją. Później rodziny zasiadają do uroczystego śniadania, składają sobie życzenia i
dzielą się święconym jajkiem. Poniedziałek wielkanocny wiąże się z tradycją oblewania wodą-
śmigusem dyngusem. Jest to pogańskie święto, ale zachowało się w tradycji. Oznacza oczyszczenie i
wiosenne budzenie się do życia. Obfite oblanie młodej dziewczyny dawało jej szansę na szybkie
wyjście za mąż.
Wielkanoc to czas bardzo osadzony w tradycji , dający możliwość kontynuowania wielu zwyczajów.
Jest to także okres wielu przemyśleń, zagłębienia się w siebie. Wiosna i budząca się do życia przyroda
wraz ze Zmartwychwstałym Chrystusem daje nową nadzieję w lepsze jutro. 

Hubert Wiórowski

  JUŻ NIEDŁUGO ŚWIĘTA....
   Spokojnie możemy sobie nucić reklamę związaną z poprzednimi świętami, gdyż krajobraz jest iście
zimowy a nie wiosenny. Wszyscy marzymy o słońcu, śpiewie ptaków, różnokolorowych, pachnących
kwiatach. Natura płata nam figla i daje mróz i śnieg w marcu. Szykujmy się do bitwy na śnieżki w lany
poniedziałek. W sumie nieważne, jaka będzie woda (w stanie ciekłym czy stałym), liczy się tylko
oblanie. Wtedy szczęście nas nie opuści.
  Wielkanoc to taki dzień w roku, kiedy pozwalamy sobie na trochę większą wyrozumiałość dla
własnego łakomstwa i rodzinnych wad. Święta są bowiem czasem radości. Tej duchowej i tej płynącej
z przyjemnych doznań smakowych. Polskie śniadanie wielkanocne to festiwal nie tylko jaj, ale i mięs,
galaret, pasztetów, no i oczywiście zupy, bez której bardzo wielu Polaków nie wyobraża sobie życia –
żurku.

Julia 
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