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Przedstawienie świąteczne Wonderful Years
School!

Pierwszą klasą, która występowała, była klasa I. Uczniowie przedstawili pierniczkowego ludka. Historia polegała na tym, że
pierniczkowego ludka chcieli zjeść: farmer, krowa, świnia oraz lis. Ostatecznie cwany lis pożarł pierniczkowego ludka...
Następnie występowała klasa II. Odgrywali oni Czerwonego Kapturka, niosącegoł różne przysmaki do swojej babci, którą
uwięził wilk. Czerwony Kapturek zawołał leśniczego, który zabił zwierzę i wszystko się dobrze skończyło.
Później wystąpiła klasa III, potem klasa V i IV razem odegrały wspólnie „Super Heroes Meet Santa”. Superman i spółka
próbowali zastąpić Świętego Mikołaja w jego codziennej pracy, gdyż ten był już stary i otyły. Jednakże, żaden z super
bohaterów nie mógł sprostać pracy Św. Mikołaja.  
Kolejna była klasa VI, która przedstawiła historie dotyczące różnych ludzi. Akcja toczyła się w wigilię Bożego Narodzenia.

W końcu nadeszła pora na  klasę VII, czyli między innymi na nas - autorów tego artykułu:), Zaprezentowaliśmy sonety
Szekspira, które później recytowała także klasa VIII. Każda klasa odśpiewała po jednym sonecie, między innymi do muzyki
„Skyfall” z filmu o Jamesie Bondzie.

Przedstawienie skończyło się kilkoma bonusami w postaci tańców i piosenek. Uczniowie wykonywali m.in. utwory Anny
Rossinelli – szwajcarskiej piosenkarki, której płytę (z autografem artystki), Pani Dyrektor wręczyła wykonawcom.
Natomiast uczniowie klas VI, VII oraz VIII wykonali taniec do muzyki współczesnej. Choreografia robiła wrażenie!

Serdecznie dziękujemy nauczycielom za pomoc w przygotowaniach. To było wspaniałe wydarzenie, które na długo
zapamiętamy!
                                                                                                                                                                                                     Marysia i Jonek (klasa VII)

fot. Tomasz Stańkowski
.
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Wonderful Years School Christmas Play

The first class to present their play was grade one. They acted “The Gingerbread Man”. The story was based on different
characters, farmer, cow, pig and fox, wanting to eat the Gingerbread Man. In the end, the clever fox devoured the Gingerbread
Man. 

Next up was grade two. The play was “Little Red Riding hood”, who was taking treats to her grandma, who was imprisoned by
the Big Bad Wolf. Little Red Riding Hood called for the forester, who killed the Bad Wolf and the story ended with a happy end.

The  following performance was done by the joined effort of grade three, four and five. They acted out „Super Heroes Meet
Santa”. Superman and his companions were trying to substitute Saint Nick in his daily responsibilities, since  Nick was too old
and overweight. However, none of them were able to bare his burden. 

Grade six performed a series of short stories telling about the experiences of different people during Christmas. 
Last but not least was grade seven, which includes also us. We recited sonnets from William Shakespeare, which were also
performed by grade eight. Each class even sang one of the sonnets, one of which was performed to the music from James Bond
movie “Skyfall”.

The whole show ended with some bonus dances and songs. The students performed a song done by Anna Rossinielli, a swiss
singer, who offered us her signed CD. The gift was handed to us by Ms. Principal. 
Students from grade 6,7 and 8 also performed a dance to modern music. The choreography was outstanding.  

We would like to give her thanks to our teachers, who helped us prepare this show. It was an
amazing event that we will never forget!
                                                                                                                                                                                                  Marysia i Jonek (klasa VII)

.

.

.

Pani Dyrektor i pan Wojtek
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1.  Co nakłoniło cię do dołączenia do naszej redakcji?
Lubię pisać własne teksty i chciałabym to robić bardziej „na
poważnie”.

2.  Masz jakieś pasje? Jeśli tak to jakie?
Lubię pływać i rysować.

3.  Czy do tej pory śledziłaś pracę naszej gazetki?

Nie, ale mam zamiar to nadrobić.

4.  Jakie tematy cię interesują i o czym zamierzasz pisać?

O Turcji, w której mieszkałam przez wiele lat, swoich
zainteresowaniach i podróżach:)

Dziękuję!:)
               

                                 Rozmowę przeprowadziła Anika z kl. VI

1. Why did you join our editorial office?

I like writing my own articles and I would like to take it more
seriously.

2. Do you have any hobbies? If so, what are they?

I like swimming and drawing.

3. Have you followed our work so far?

Not yet, but I am going to make up for it.

4. What topics are you interested in? What are you going to
write about?

I would like to write about Turkey that I lived in for a long time,
my hobbies and travels.

Thank you!

.

..

Witamy Azrę w naszej redakcji!
Let's welcome Azra to our editorial office

Azra podczas występu szkolnego

Azra z kolegami:)
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Zielony Piec is a restaurant, located in Leśna in Śląsk. You can eat a lot of delicious food there, and
spend some time in a quiet place. It is true that it is better to book a table a day before, because
there might be a wedding or other parties. At Zielony Piec you can relax and sit in a deckchair or
play on the swing in their nice garden (only when the weather’s nice �). The restaurant is a place
where you can eat well and relax yourself. If someone, just like me, is a lemonade lover, I
recommend buying a big bottle of it, because it is the best drink in the world. From the menu I
recommend: roasted goat cheese with pear jam, vegetarian or meat Pęczotto, and Chocolate
Fondant.

I hope you’ll like Zielony Piec!

.

.

Polecamy restaurację Zielony Piec:)
We recommend Zielony Piec restaurant

Restauracja Zielony Piec znajduje się w Leśnej na Śląsku. Można tam zjeść wiele pysznych potraw
i posiedzieć w spokojnym miejscu. Co prawda przydałoby się zarezerwować stolik trochę
wcześniej, bo odbywają się tam czasem wesela, przyjęcia i inne imprezy. W ,,Zielonym Piecu”
można poleżeć na leżaku bądź pohuśtać się na huśtawce w pięknym ogrodzie (oczywiście, gdy
pogoda temu sprzyja �). Restauracja to miejsce w którym można dobrze zjeść i zrelaksować się.
Jeśli ktoś, tak jak ja, jest miłośnikiem lemoniady, to zachęcam do kupienia dużego dzbanka,
ponieważ lemoniada w ,,Zielonym Piecu” to prawdziwy Nektar Bogów;). Do jedzenia z menu
polecam najbardziej: pieczony kozi ser z konfiturą z gruszki, pęczotto wegetariańskie, fondant
czekoladowy.

Mam nadzieję, że odwiedzicie niebawem ,,Zielony Piec”. Z pewnością polubicie to miejsce!:)   
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                          Nela kl. VI

http://restauracja-zielonypiec.pl/galeria/?gid=3

http://restauracja-zielonypiec.pl/galeria/?gid=3
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Podróże małe i duże... ;) Ciąg dalszy...
Journeys  big and small...

We also went to the church which, in fact  was a girls school.
We also learned a lot of Macedonian traditions (but I can’t tell,
it’s a secret). Sometimes we walked on a beach, the most of
them were covered with rocks or stones. On another day we
passed a few kilometers long mountain path in the forest, to
see a beautiful waterfall. We spent the night in the city next to
the river, in which a big church standing (yes, in the river). The
great Monastery of Monks was located few kilometers from us.
We went there one time but first we had to put on long black
skirts. The monks had inside normal houses, gardens, lesson
classes and a library. Later we drove to the capital of
Macedonia, Skopje. Next to it was one of the most beautiful
places in the whole world, Mother Canyon, and there we
arrived. It was a river inside mountains. It looked really
amazing. At first used small boat and rowed to the cave in
which were a lot of bats. Every rock were in different light so
that people can do amazing photos. The cave is 25 kilometers
long and it flows under the whole mountain but half of it is
under water. Later we walked on the long, step way in where
sometimes we had to hold lines not to fall down. I was sad that
it was my last day in Macedonia. Next day we had a plane to
Warsaw. But I think that it was the best vacation(s)� I’ve ever
had with my mom. 

.

.

(...) Odwiedziliśmy też kościół, który tak naprawdę był szkołą dla dziewczyn,
które były w zakonie. Poznaliśmy też wiele tradycji macedońskich. Czasami
chodziliśmy na plażę, większość z nich była kamienista. Innego dnia
przeszliśmy kilka kilometrów górską ścieżką w lesie, żeby zobaczyć piękny
wodospad. Nocowaliśmy tym razem w mieście nad rzeką, w której stał
zatopiony do połowy kościół. Dalej był położony wielki dom mnichów.
Odwiedziliśmy go raz, ale najpierw musieliśmy założyć specjalne czarne
spódnice, bo inaczej byśmy tam nie weszli. Mnisi mieli w środku normalne
mieszkania, ogród, sale lekcyjne i bibliotekę, a reszta była kościołem i
miejscem do modlenia się. Później pojechaliśmy do stolicy Macedonii,
Skopje. Nieco dalej znajdowało się jedno z najpiękniejszych miejsc świata,
Kanion Matka, i tam właśnie pojechaliśmy. Była to rzeka płynąca wśród
wysokich gór. Wyglądało to naprawdę niesamowicie. Na początku
wsiedliśmy do małej łodzi i popłynęliśmy do miejscowej jaskini, w której było
mnóstwo nietoperzy. Wszystkie skały były podświetlone różnymi kolorami
przez co w jaskini można było robić piękne zdjęcia. Podobno sama jaskinia
ma długość 25 kilometrów i ciągnie się prawie przez całe góry, ale jej połowa
jest zanurzona w wodzie. Potem szliśmy długim, dość stromym szlakiem,
gdzie czasami trzeba było się trzymać łańcuchów, żeby nie spaść. Szkoda,
że był to ostatni mój dzień w Macedonii, następnego dnia mieliśmy samolot i
polecieliśmy do Warszawy. Ale myślę, że były to najlepsze wakacje, które
spędziłam z mamą. 

                                                                                          Maja, klasa VIII

nemagreske.com

http://ineedatrip.pl/2017/08/macedonia-kanion-matka/
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Studio Joego Drewa...ciąg dalszy
Joey Drew's Studio

The gang applied their own martial arts skills, that is : going
around and hitting everything that you see with your fists and
finally Barley beat him with the fishing rod. When the gang
were sure that they will be prepared for every monster like that
one, they fell through the floor two levels down, and hit their
heads  with the half-eaten-by-bark-beetles floor.
They woke up tied to chairs, and a human standing in front of
them said, that he would feed the ink demon with them. He
went to a small room and closed the door to start the ritual.
Barley started swinging on the chair and fell on the floor. The
float from the fishing rod rolled 27 centimeters near Edgar. The
spider caught the float with his third hand, and with the sixth,
he caught Charley. These were the Edgar’s only hands that
were loose. They started jumping on the chairs, and suddenly,
a hole opened under Barley and they fell again!
They realized that they were falling to the vent of an ink
machine but it was too late. The gang fell (with the chairs!) to
the machine and got grinded. They came out after a couple of
seconds. They looked quite shredded and rotten.
No on came to the studio for a very long time.

(...) Bohaterowie wykorzystali swój styl walki, czyli tłuczenie
pięściami na oślep, aż w końcu Barley odparł go wędką. Gdy
członkom gangu wydawało się, że są już gotowi na wszystko,
spadli dwa piętra niżej i uderzyli swoimi na wpół pustymi
głowami w drewnianą, na wpół zjedzoną przez korniki podłogę.
Obudzili się przywiązani do krzeseł, a przed nimi stał człowiek
mówiący, że nakarmi nimi demona tego budynku. Wszedł do
małego pokoju na chwilę i zamknął za sobą drzwi. Barley
wiercił się na krześle, aż przewrócił się na podłogę, a spławik
od wędki potoczył się razem z linką dwadzieścia siedem
centymetrów obok Edgara. Pająk swoją zwinną ręką złapał
spławik, a drugą, która ledwo wystawała, złapał Charliego.
Cała trójka zaczęła podskakiwać na krzesłach i powoli się
poruszać. Nagle pod Charley’em otworzył się jakieś dziwny
otwór, do którego po chwili wpadł, ciągnąc za sobą pozostałą
dwójkę.
Przyjaciele spadli prosto do maszyny produkującej atrament
(razem z krzesłem!). Maszyna wydała kilka dziwnych
dźwięków i wyrzuciła trzy istoty, które bardzo przypominały
naszych bohaterów, ale były dziwnie zdeformowane i
przypominały rozkładające się ciało. Gang rozejrzał się
dookoła, ale nic się nie zmieniło. Przewędrowali do ciemnego
kąta, zrobili sobie tam przytulne schronienie. Odtąd nikt już
tam nie wchodził.

   
                                                                                           Jonatan, kl. VII
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	The first class to present their play was grade one. They acted “The Gingerbread Man”. The story was based on different characters, farmer, cow, pig and fox, wanting to eat the Gingerbread Man. In the end, the clever fox devoured the Gingerbread Man.
	Next up was grade two. The play was “Little Red Riding hood”, who was taking treats to her grandma, who was imprisoned by the Big Bad Wolf. Little Red Riding Hood called for the forester, who killed the Bad Wolf and the story ended with a happy end.
	The  following performance was done by the joined effort of grade three, four and five. They acted out „Super Heroes Meet Santa”. Superman and his companions were trying to substitute Saint Nick in his daily responsibilities, since  Nick was too old and overweight. However, none of them were able to bare his burden.
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	1.  Co nakłoniło cię do dołączenia do naszej redakcji? Lubię pisać własne teksty i chciałabym to robić bardziej „na poważnie”.  2.  Masz jakieś pasje? Jeśli tak to jakie? Lubię pływać i rysować.  3.  Czy do tej pory śledziłaś pracę naszej gazetki?  Nie, ale mam zamiar to nadrobić.
	1. Why did you join our editorial office?
	I like writing my own articles and I would like to take it more seriously.  2. Do you have any hobbies? If so, what are they?
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	Not yet, but I am going to make up for it.
	4. What topics are you interested in? What are you going to write about?
	Dziękuję!:)
	I would like to write about Turkey that I lived in for a long time, my hobbies and travels.
	Thank you!
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	Mam nadzieję, że odwiedzicie niebawem ,,Zielony Piec”. Z pewnością polubicie to miejsce!:)
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	I hope you’ll like Zielony Piec!
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	(...) Odwiedziliśmy też kościół, który tak naprawdę był szkołą dla dziewczyn, które były w zakonie. Poznaliśmy też wiele tradycji macedońskich. Czasami chodziliśmy na plażę, większość z nich była kamienista. Innego dnia przeszliśmy kilka kilometrów górską ścieżką w lesie, żeby zobaczyć piękny wodospad. Nocowaliśmy tym razem w mieście nad rzeką, w której stał zatopiony do połowy kościół. Dalej był położony wielki dom mnichów. Odwiedziliśmy go raz, ale najpierw musieliśmy założyć specjalne czarne spódnice, bo inaczej byśmy tam nie weszli. Mnisi mieli w środku normalne mieszkania, ogród, sale lekcyjne i bibliotekę, a reszta była kościołem i miejscem do modlenia się. Później pojechaliśmy do stolicy Macedonii, Skopje. Nieco dalej znajdowało się jedno z najpiękniejszych miejsc świata, Kanion Matka, i tam właśnie pojechaliśmy. Była to rzeka płynąca wśród wysokich gór. Wyglądało to naprawdę niesamowicie. Na początku wsiedliśmy do małej łodzi i popłynęliśmy do miejscowej jaskini, w której było mnóstwo nietoperzy. Wszystkie skały były podświetlone różnymi kolorami przez co w jaskini można było robić piękne zdjęcia. Podobno sama jaskinia ma długość 25 kilometrów i ciągnie się prawie przez całe góry, ale jej połowa jest zanurzona w wodzie. Potem szliśmy długim, dość stromym szlakiem, gdzie czasami trzeba było się trzymać łańcuchów, żeby nie spaść. Szkoda, że był to ostatni mój dzień w Macedonii, następnego dnia mieliśmy samolot i polecieliśmy do Warszawy. Ale myślę, że były to najlepsze wakacje, które spędziłam z mamą.
	We also went to the church which, in fact  was a girls school. We also learned a lot of Macedonian traditions (but I can’t tell, it’s a secret). Sometimes we walked on a beach, the most of them were covered with rocks or stones. On another day we passed a few kilometers long mountain path in the forest, to see a beautiful waterfall. We spent the night in the city next to the river, in which a big church standing (yes, in the river). The great Monastery of Monks was located few kilometers from us. We went there one time but first we had to put on long black skirts. The monks had inside normal houses, gardens, lesson classes and a library. Later we drove to the capital of Macedonia, Skopje. Next to it was one of the most beautiful places in the whole world, Mother Canyon, and there we arrived. It was a river inside mountains. It looked really amazing. At first used small boat and rowed to the cave in which were a lot of bats. Every rock were in different light so that people can do amazing photos. The cave is 25 kilometers long and it flows under the whole mountain but half of it is under water. Later we walked on the long, step way in where sometimes we had to hold lines not to fall down. I was sad that it was my last day in Macedonia. Next day we had a plane to Warsaw. But I think that it was the best vacation(s)😊 I’ve ever had with my mom.

	Studio Joego Drewa...ciąg dalszy Joey Drew's Studio
	(...) Bohaterowie wykorzystali swój styl walki, czyli tłuczenie pięściami na oślep, aż w końcu Barley odparł go wędką. Gdy członkom gangu wydawało się, że są już gotowi na wszystko, spadli dwa piętra niżej i uderzyli swoimi na wpół pustymi głowami w drewnianą, na wpół zjedzoną przez korniki podłogę.
	The gang applied their own martial arts skills, that is : going around and hitting everything that you see with your fists and finally Barley beat him with the fishing rod. When the gang were sure that they will be prepared for every monster like that one, they fell through the floor two levels down, and hit their heads  with the half-eaten-by-bark-beetles floor. They woke up tied to chairs, and a human standing in front of them said, that he would feed the ink demon with them. He went to a small room and closed the door to start the ritual. Barley started swinging on the chair and fell on the floor. The float from the fishing rod rolled 27 centimeters near Edgar. The spider caught the float with his third hand, and with the sixth, he caught Charley. These were the Edgar’s only hands that were loose. They started jumping on the chairs, and suddenly, a hole opened under Barley and they fell again! They realized that they were falling to the vent of an ink machine but it was too late. The gang fell (with the chairs!) to the machine and got grinded. They came out after a couple of seconds. They looked quite shredded and rotten. No on came to the studio for a very long time.
	Obudzili się przywiązani do krzeseł, a przed nimi stał człowiek mówiący, że nakarmi nimi demona tego budynku. Wszedł do małego pokoju na chwilę i zamknął za sobą drzwi. Barley wiercił się na krześle, aż przewrócił się na podłogę, a spławik od wędki potoczył się razem z linką dwadzieścia siedem centymetrów obok Edgara. Pająk swoją zwinną ręką złapał spławik, a drugą, która ledwo wystawała, złapał Charliego. Cała trójka zaczęła podskakiwać na krzesłach i powoli się poruszać. Nagle pod Charley’em otworzył się jakieś dziwny otwór, do którego po chwili wpadł, ciągnąc za sobą pozostałą dwójkę. Przyjaciele spadli prosto do maszyny produkującej atrament (razem z krzesłem!). Maszyna wydała kilka dziwnych dźwięków i wyrzuciła trzy istoty, które bardzo przypominały naszych bohaterów, ale były dziwnie zdeformowane i przypominały rozkładające się ciało. Gang rozejrzał się dookoła, ale nic się nie zmieniło. Przewędrowali do ciemnego kąta, zrobili sobie tam przytulne schronienie. Odtąd nikt już tam nie wchodził.


