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JAK KARNAWAŁ, TO ZABAWA!

 Szkolne życie bywa monotonne. Klasówki, kartkówki, lektury… Każdy zna to z własnego doświadczenia.
Niezbędnym "przerywnikiem" szkolnej rutyny są koncerty, przedstawienia, wycieczki.  
Z pewnością styczniowa impreza nr 1 w naszej szkole to pokaz mody od lat organizowany przez pana P.
Bartnika we współpracy z nauczycielkami języka polskiego.  Na tej imprezie nie brakowało zabawy i
pozytywnych emocji. Chodzą plotki, że tegoroczny pokaz mody był ostatnim. Czy to prawda? Nie tylko
na to pytanie znajdziecie odpowiedź w zimowym numerze naszej gazetki. Koniecznie przeczytajcie
rozmowę z dziewczynami z 3c, bez których modelki i modele nie pojawiliby się na szkolnym wybiegu
oraz krótki wywiad z panem od fizyki. Nasze redaktorki z 5a dopiero uczą się trudnej sztuki
dziennikarskiej. Obejrzyjcie fotorelację z wizyty klas ósmych w Muzeum Narodowym w Warszawie.
Zajrzyjcie do rubryki "Trochę qultury". Znajdziecie tam  recenzje ciekawych książek i filmów. 

Zapraszamy do współpracy z redakcją "Byle do Dzwonka"!

                                                                            Marzena Wołynko, opiekun zespołu redakcyjnego
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U NAS KAŻDY MOŻE BYĆ MODELEM
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BĘDZIEMY TĘSKNIĆ
 NIE TYLKO ZA POKAZEM MODY

Tegoroczny pokaz mody szkolnej nie odbyłby się
bez czterech wspaniałych dziewczyn z klasy 3c:
Gabrieli Adamczuk, Pauliny Biernat, Izabeli
Czarnockiej i Sylwii Pachnik. To one napisały
scenariusz, dobrały muzykę do poszczególnych
kategorii, przygotowały dekorację i same pojawiły
się na szkolnym wybiegu. Zmagały się z wieloma
problemami, np. z chodzeniem na szpilkach.
Dziewczęta z Klubu Młodego Redaktora zadały
gimnazjalistkom  kilka pytań. 
Czym się interesujecie?
Sylwia: Lubię grać na gitarze oraz jeździć na rolkach.
Paulina: Moją pasją są makijaże, chętnie słucham
muzyki.
Izabela: Interesuję się muzyką, gram na gitarze i
czytam kryminały.
Która lektura szkolna utkwiła wam szczególnie w
pamięci?
Sylwia i Paulina: „Romeo i Julia’’
Izabela: „Oskar i pani Róża” oraz „Balladyna”
Które dyscypliny sportu lubicie najbardziej?
Sylwia: Siatkówkę.
Paulina: Pływanie.
Izabela: Piłkę ręczną.

Ulubiony serial?
Sylwia: Norweski serial dla młodzieży „Skam” 
Paulina: „Skam”
Izabela: „Sherlock Holmes”
Ulubiony kolor?
Sylwia: Szary.
Paulina: Czarny.
Izabela: Biały.
Ulubiony przedmiot szkolny?
Sylwia i Paulina: W-F.
Izabela: Matematyka.
Zawód, w którym mogłabym pracować to…
Sylwia: Nauczyciel w klasach 1-3.
Paulina: Naprawdę nie wiem…
Izabela: Architekt.
Podróż marzeń?
Sylwia: Do Hiszpanii.
Paulina: Do Londynu.
Izabela: Do krajów skandynawskich.
Gdy skończę gimnazjum, będę tęsknić za…
Sylwia: Za moją klasą i wychowawcą.
Paulina: Za szkolnymi imprezami np. za pokazem
mody.
Izabela: Za klimatem naszej szkoły, nauczycielami,
klasą.
Dziękujemy za spotkanie. Oprac. J.Ł.z 8b
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NA SZKOLNYM
WYBIEGU

Czy w przyszłym roku
odbędzie się pokaz mody?

Pokaz mody u Dobrogosta na stałe wpisał się w
kalendarz szkolnych wydarzeń i od lat cieszy się
ogromną popularnością wśród młodzieży.
Zapoczątkowali ją gimnazjaliści imprezą  pt. „
Mundurek i garniturek, czyli moda szkolna na co dzień
i od święta”. Co roku scenariusz rewii mody tworzą
uczniowie, dodając coraz to nowe kategorie.Na
tegorocznym pokazie u Dobrogosta na wybiegu
pojawili się modele i modelki w barwnych,
samodzielnie zaprojektowanych strojach. Widzowie
podziwiali eleganckie kreacje z początku XX wieku,
wzorzyste kostiumy przedstawicieli subkultur oraz
stroje na różne okazje. Na wybiegu nie zabrakło
również najmłodszych uczniów naszej szkoły, którzy
zaprezentowali ulubione zwierzątka oraz postacie z
baśni i filmów.W przygotowanie pokazu zaangażowało
się ponad 70 uczniów, którzy zadbali także o dobór
odpowiedniej muzyki, opracowanie ciekawej
scenografii. Publiczność z zaciekawieniem oglądała
oryginalne i pomysłowe kreacje koleżanek i kolegów.
Impreza naprawdę się udała i była okazją do świetnej
zabawy.
Marzena Wołynko, Hanna Chojnowska

Chodzą plotki, że tegoroczny pokaz mody był
ostatnim. Czy to prawda? Nie tylko to  pytanie
zadały głównemu organizatorowi imprezy, panu
Piotrowi Bartnikowi, Wiktoria i Joanna  z klasy Vc.

Ile czasu trwały przygotowania do tegorocznego
pokazu mody ?
 Przygotowania trwały około trzech miesięcy.

Ilu uczniów wzięło udział w imprezie?
Około 60 osób wcieliło się w role modelek i modeli.
Kilka osób zajmowało się sprawami organizacyjnymi.

Które kategorie są najpopularniejsze wśród
uczestników?
Hiphopowcy  oraz gwiazdy sceny i ekranu.

 Z jakimi problemami zmaga się Pan podczas
organizacji pokazu mody?

 To duże przedsięwzięcie. Niełatwo sprostać
wymaganiom  uczestników. Samo zapisywanie
uczniów do poszczególnych kategorii i
przeprowadzanie prób to poważne wyzwania. Bez
pomocy uczniów z pewnością nie poradziłbym sobie.

Czy w przyszłym roku odbędzie się pokaz mody?

To zależy od uczniów. Jeśli będą chętni do napisania
scenariusza, to tak.:)

Zatem wszystko już jasne!
Rozmowę przeprowadziły Wiktoria Lipska i Joanna
Serafińska z 5a. 
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W świecie książek i filmów

Szalone pomysły
pewnego nastolatka

Książki z serii ,,Dziennik cwaniaczka’’ dostałem na
urodzinowy prezent.Autorem tej serii jest Jeff Kinney.
Poszczególne części mają intrygujące tytuły, np.
,,Przykra prawda”, ,,Szczyt wszystkiego”, ,,Ubaw po
pachy” czy ,,Rodrick rządzi”.Akcja rozgrywa się w
wielu różnych zwyczajnych miejscach: w domu, w
szkole, w gabinecie lekarskim czy nawet … w kanale
ściekowym.Greg to typowy nastolatek z bujną
wyobraźnią. Ma głowę pełną szalonych pomysłów,
które wciela w życie, angażując przy tym innych.
Czytając o przygodach Grega, dowiecie się między
innymi: w co można wydmuchać nos, nie używając
chusteczek oraz co się może stać ze świnką morską,
która zjadła słój cukierków.Bohater udziela również
odpowiedzi, dlaczego chce zostać śmieciarzem lub
bandytą (!) ,a także czy można zamrozić swoje ciało.
To tyko nieliczne pomysły Grega, a wszystkie inne np.:
jak ugryźć dentystę w palec oraz czy można żyć z
ogonem jaszczurki poznacie, czytając ,,Dziennik
cwaniaczka”.
Niewątpliwym walorem książki są ilustracje, które
sprawiają, że szybko się ją czyta.Tym, którzy chcą
mieć ubaw po pachy i ból brzucha (ale nie z powodu
przejedzenia), absolutnie polecam tę serię.
 Wojciech Nojszewski,  kl.4 B

Powrót króla Atlantydy

„Aquamen” to fantastycznonaukowy film akcji z 2018r.
Powstał na podstawie amerykańskich komiksów. Jego
reżyserem jest James Wan. 
„Aquamen” to niezwykle ciekawa historia
superbohatera, który żyje w morzach i oceanach. Jego
przeznaczeniem jest zapobiec wojnie pomiędzy
podwodnymi królestwami. 
W filmie występuje wiele zaskakujących zwrotów akcji
oraz oszałamiające efekty specjalne.
Szczerze polecam obejrzenie „Aquamena”. To nie
będzie stracony czas.

Marcelina Klimas z Va
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