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Iście basniowa jesień przywitała nas w tym roku. Ciepła, kolorowa,
przychylna, ale my wiemy, że jesień jak i każda baśń pełna jest
kontrastów. Tam gdzie jest dobro, pewnie zjawi się odrobina zła,
ciepło zamieni się w jesienna szarugę i pluchę. Piękne słońce
zamgli się, zasunie chmurami i zamieni w deszcz. Tak to juz bywa.
Nieco baśniowa będzie też gazetka szolna, którą przywitamy nowy
rok szkolny. Zerknijcie, przeczytajcie. Mamy nadzieję, że
znajdziecie coś dla siebie!                                                                     
                  
  
Julian Tuwim
Wspomnienie

Mimozami jesień się zaczyna,
Złotawa, krucha i miła.
To ty, to ty jesteś ta dziewczyna,
Która do mnie na ulicę wychodziła.

Od twoich listów pachniało w sieni,
Gdym wracał zdyszany ze szkoły,
A po ulicach w lekkiej jesieni
Fruwały za mną jasne anioły.

Mimozami zwiędłość przypomina
Nieśmiertelnik żółty - październik.
To ty, to ty moja jedyna,
Przychodziłaś wieczorem do cukierni.

Z przemodlenia, z przeomdlenia senny,
W parku płakałem szeptanymi słowy.
Młodzik z chmurek prześwitywał jesienny,
Od mimozy złotej - majowy.

Ach, czułymi, przemiłymi snami
Zasypiałem z nim gasnącym o poranku,
W snach dawnymi bawiąc się wiosnami,
Jak tą złotą, jak tą wonną wiązanką...

To zdjęcie wyjątkowo skojarzyło nam się z tematyką pierwszej w
tym roku szkolnym gazetki. To takie symboliczne przejście -
zmiana z czasu wolnego na czas obowiązków, z ciepła w
chłodniejsze dni, z rzeczywistości do krainy marzeń  i baśni. Bo
jesień niesie ze sobą coś nierelanego, pewne zawieszenie i czar.
Te kolory, zapachy i smaki!  Jakbyśmy zostali zaproszeni w sam
środek wszystkich zmysłów! I tego Wam życzymy:
intensywności, kolorów, emocji w każdym odcieniu.

Redakcja
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HANS CHRISTIAN ANDERNSEN
Skoro to wydanie gazetki skąpane zostało w
baśniowej atmosferze, nie może na jej łamach
zabraknąć jedngo z najsłynniejszyc basniisarzy -
Hansa Christiana Andersena. Jego biografię
znajdziecie w wielu źródłach, my sięgnęliśmy po
ciekawostki związane z tym wielkim twórcą.

1. Hans Christian cierpiał na dysleksję, jego
rekopisy roją sie od błędów. Może datego wolał
opowiadac niż pisać?

2. Słynny baśnipisarz nie planował takiej kariery,
początkowo chciał zostać aktorem.

3. Jako pisarz wcale nie chciał pisac baśni,
uważał, że jest wiele godniejszych gatunków
literackich. próbował swych sił jako
dramatopisarz.

4. Autor baśni nie był zbyt przystojni (zobaczcie
sami) niektórzy badacze literatury twierdzą, że
"Brzydkie kaczątko" oparte jest na
doświadczeniach autora z jego młodości.

5. Baśnie Andersena były wielokrotnie
ekranizowane przez wytwórnię Walta Disneya,
jednak należy pamiętać, że nie sa to wierne
ekranizacje. Baśnie Andersena rzadko kończą się
szczęśliwie.

6. Najsłynniejszy pomnik Hansa Christiana można
zobaczyć w Central Parku w Nowym Jorku, został
on ufundowany przez dzieci duńskie i
amerykańskie.
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Bogusława Sochańska

Jedną z największych znawczyń twórczości Hansa
Christiana Andersena w Polsce jest pani
Bogusława Sochańska - tłumaczka, absolwentka
filologii duńskiej (czyli języka duńskiego),
dyrektorka Duńskiego Instytutu Kultury w
Warszawie. Pani Bogusława za swoje tłumaczenia
otrzymała wiele nagród i wyróżnień. Jako pierwsza
przetłumaczyła na język polski z duńskiego
wszystkie baśni i opowieści Hansa Christiana
Andersena.

aWYWIAD   WYWIAD   WYWIAD   WYWIAD

Pani Bogusława Sochańska odwiedziła Cieszyn w
związku z realizacją widowiska muzycznego "Oto
moja baśń..." przygotowanego przez państwa
Mariole i Grzegorza Ptaków. Reporterki naszej
gazetki nie mogły przegapić takiej okazji i
postanowiły porozmawiać ze znaną tłumaczką. 
Emilia Czauderna, Oliwia Gabryś i Kinga Weber
przeprowadziły wywiad, dzięki któremu możemy
się dowiedzieć jakim wyzwaniem jest
przetłumaczenie baśni Hansa Christiana
Andersena.

Redakcja: - Czy była Pani kiedyś w Danii?

Bogusława Sochańska: - Tak, byłam w Danii wiele
razy, mieszkałam też w Danii przez pięć lat w
latach dziewięćdziesiątych, pracowałam wtedy w
polskiej ambasadzie, zajmowałam się  polską
kulturą w Danii.  

B. S.: - Po poworcie do Polski, już dwadzieścia lat temu, zaczęłam pracować w
Duńskim Instytucie Kultury i w związku z tym bywam w Danii kilka razy do roku,
spotykam się z artystami, których potem zapraszamy tutaj do Polski, odwiedzam
różne miejsca, muzea, aby wiedzieć, co się w Danii dzieje.

R. - Który język jest według Pani łatwiejszy: polski czy duński?

B. S. : - To bardzo dobre pytanie!  I polski i duński należą do bardzo trudnych języków.
Na pewno są najtrudniejszymi wśród języków europejskich. Obydwa są trudne
fonetycznie. Kiedy duńczycy uczą się polskiego, to bardzo trudno im wymówić polskie
dźwięki, a Polakom bardzo trudno jest wymówić duńskie. Tak się składa, że to są
rzeczywiście najtrudniesze języki wśród europejskich.

Ciąg dlaszy wywiadu na kolejnej stronie.

Danishculture.com
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WYWIAD   WYWIAD   WYWIAD   WYWIAD   WYWIAD   WYWIAD   WYWIAD   WYWIAD   WYWIAD

Redakcja: - Dlaczego akurat język duński?
Bogusława Sochańska: - Dlatego, że życiem często kieruje przypadek. Ja, kiedy
kończyłam liceum i chciałam iść na studia, to chciałam studiować język angielski, ale
akurat wtedy na uniwersytecie w Poznaniu powstał kierunek: filologia duńska.  Można
było również uczyć się i równolegle studiować język angielski. Wtedy pomyślałam:
dlaczego nie nauczyć sie języka, którego jeszcze nikt w Polsce nie studiował? Bo to
był pierwszy rok, początek dpiero tych studiów w całej Polsce. Teraz wiem, że to był
bardzo dobry wybór, bardzo dobra decyzja.
R.: - W takim razie ile lat uczyła się pani tego języka?
B.S.: - Ja się go już uczę 35 lat!  Pięć lat na studiach  - to, jak sobie pewnie
wyobrażacie była bardzo intensywna nauka, tak jak się uczy człowiek języka w szkole,
ale ponieważ język duński jest bardzo trudny, to wymowy uczyłam się jeszcze wiele lat
po studiach.  Mówię, że uczę się od 35 lat, ponieważ cały czas tłumacząc litearturę
duńską na polski, cały czas spotykam słowa, których nie znałam wcześniej.
R.: - Ile czasu tłumaczyła Pani wszystkie baśnie Andersena?
B.S.: - Pięć lat, ale nie całe pięć lat bez przerwy. Jak wiecie pracuję w Instytucie
Duńskim, zatem 8 godzin dziennie spędzam w pracy, więc te tłumaczenia odbywały
się wieczorami, w weekendy i w czasie urlopów letnich i zimowych. I to trwało pięć lat.
R.: - Która baśń, z tych rzetłumaczonych, jest pani ulubioną?
B.S.: - Bardzo lubię "Dzikie łabędzie", które są baśnią bardzo, bardzo poetycką. Mówię
często o muzyczności języka Andersena, własnie "Dzikie łabędzie należą do takich
najbardziej muzycznych, spiewnych, pieknych opowieści. Ale bardzo też lubię baśnie,
w których jest dużo humoru. We wszystkich baśniach Andersena jest humor, ale w
niektórych jest go więcej, niż gdzie indziej. Taką najbardziej  przeze mnie ulubioną z
tych wesołych jest taka, której tytuł brzmi "To pewna wiadomość". 

R.: - Czy od dziecka chciała pani zostać tłumaczem?
B.S.: - Nie, nie od dziecka, ale kiedy zaczęłam
studiować, to od razu zaczęłam myśleć o tym, że
bardzo chciałabym kiedyś tłumaczyć literaturę
duńską.

R.: - Czy podczas tłumaczenia baśni pojawiły się
duńskie słowa, których dzisiaj się już nie używa?
B.S.: - Tak! Mogę wam opowiedzieć o takim
przykładzie, który był dla mnie wielkim
problemem. Mianowicie w baśni "Śniegowy
bałwan" pojawia się piec i Andersen pisze, że ten
piec miał takie "coś'. To był piec taki żelazny i taka
rura prowadziła do ściany i tam własnie było takie
"coś". I co to jest?! Jest rzeczownik, którego nie
ma w żadnym słowniku! Szukam, szukam, w wielu
starych słownikach i nigdzie nie ma! 

Zaczęłam prosić i pytać przyjaciół w Danii, ale nikt
nie wiedział, bo takich pieców już dzisiaj nie ma.
Tego słowa już dzisiaj w Danii nie używa.
Wreszcie jedna z moich przyjaciółek znalazła
starego kominiarza i on powiedział jej, że to była
taa ozodba tej rury. No ale w polskim języku nie
było takiego słowa w ogóel, bo nie było takich
pieców, więc w poslkim języku to słowo nie
istniało, więc napisałam chyba "brzuszek".Tak
nazwałam tę ozdobę.

R.: Bardzo dziękujemy za tę interesującą
rozmowę.

B.S.: Ja także bardzo wam dziękuję i pozdrawiam
wszystkich uczniów SPTE!
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TYMCZASEM  W SPTE   TYMCZASEM  W  SPTE    TYMCZASEM W SPTE   TYMCZASEM  W SPTE

Wiadomo, że szkoła to nie tylko nauczyciele, ale przede wszystkim uczniowie i to w dużej mierze my
decydujemy o tym, co dzieje się w murach, w których spędzamy większą część dnia. Największy wpływ
na wszelkie wydarzenia kulturalne ma Samorząd Szkolny, którego opiekunem jest pan Piotr Sikora.
Nasz reporter - Aleksander Hansel zebrał informacje na temat składu Samorządu Szkolnego. Wszystkim
życzymy wielu wspaniałych pomysłów i owocnej pracy na rzecz szkoły!

     Kl. 4a    
 1. Lena Pasterny 
 2. Zuzanna
Buszydlik  
 3. Maciej
Kowalczyk  

     Kl. 4b  
1.Beniamin 
Kościuk
2. Remigiusz
Przybyło
3. Hanna Sydorak

     Kl. 5a  
 1.Martyna
Raczek  
 2. Wiktor
Kiełkowski 
 3.Nikola
Górniak 
 4.Tomasz
Korzeń

    kl.5b
1.Iga Krzyżak
2.Wiktor
Gawlikowski
3.Oskar Chłodek

Kl. 6a
1.Jakub
Bogaczyk  
2.Adam Madzia
3.Szymon
Siekierka
4.Paweł
Maciejiczek 

KL. 6b
1.Ola Wajda  
2.Marek Marciniak
 3.Jagoda Bojok-
Klimczak
 4. Maja Urbanek

Kl. 7a
1.Zuzanna
Krzyżanowska 
2. Maja Matuszewska
3. Eliza Brzóska

Kl. 7b
1. Kinga Weber
2.Kinga Fedrizzi
3.Bartosz
Cholewa

Kl. 8a
1. Wojciech
Spandel
2.Julia Markuzel
3. Filip
Gawlikowski
 4.Zuzanna
Zydek 

Kl. 8b
1.Maciej
Borysiewicz
2.Weronika
Stanica
3.Tymoteusz
Pęowski
4. Gabrysia
Czudek
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           Z KĄCIKA PRZYRODNIKA 

Zastanawialiśmy się jakie zwierzę będzie odpowiednie
do naszego jesienno-baśniowego wydania "Kącika
przyrodnika" i wspólnie z redaktorem Piotrem
Bożkiem - naszym nowym redakcyjnym specjalistą
od przyrody, doszliśmy do wniosku, że idealny będzie
kameleon. Stwór nieco baśniowy i jak jesienne liście
kolorowy.  Co prawda Piotr nie poleca kameleonów
dla początkujących hodowców, ale dla chętnych
znalazł interesującą propozycję alternatywną. 
Przeczytajcie sami.

Kameleony to jedne z najbardziej rozpoznawalnych jaszczurek świata. Nic dziwnego,
ponieważ w całkiem szybkim tempie potrafi zmieniać kolory. Ten fenomen zawdzięcza
komórkom, zwanym chromotaforami. Mają one ziarenka barwnika, które albo
rozpuszczają się, dzięki czemu kameleon zmienia barwę, albo skupiają się (barwnik
,,przyciąga" się do siebie), przez co wracają one do pierwotnego koloru. Zmiana
koloru zależy od temperatury, emocji oraz światła (w jakim stopniu światło na niego
świeci).

Kameleon może zmieniać kolory  na żółty, czerwony, brązowy, szary, pomarańczowy,
biały, itd. Co do kolorów występować mogą również inne, wszystko zależy od
gatunku. Oczywiście mogą one mieć różne odcienie. Kameleony posiadają również
niezwykle długi język, który chowają w jamie ustnej. Wysuwa się on zaskakująco
szybko, a wszystko za sprawą mięśni, które go wysuwają. Co do jego występowania,
to żyje on tylko w Afryce, głównie na Madagaskarze. Kameleony chętnie kupowane są
jako pupile. Wbrew pozorom nie jest to jaszczurka dla początkujących, ponieważ
posiada ona specyficzne wymagania, oraz jest bardzo podatna na stres. 

Terrarium dla kameleona powinno mieć co najmniej jeden metr wysokości. Im większe
tym większy komfort kameleona. Jednak kameleon nie jest jedyną jaszczurką, która
umie zmieniać kolor. Inny tego typu gad to anolis zielony (sam posiadam go w
hodowli ). Anolis jest mniejszy i smuklejszy, a może on zmieniać kolor z zielonego na
brązowy (również z różnymi odcieniami). Żyje on w Ameryce Północnej i Środkowej.
Jego hodowla jest bardzo prosta, i w pełni mogę go polecić początkującym. 

P.Bożek Kameleon
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RECENZJA  RECENZJA  RECENZJA  
Chciałbym polecić książke "Felix Net i Nika oraz Gang
Niewidzialnych Ludzi" Rafała Kosika.
Książka opowiada o trójce przyjaciół, którzy mają po
trzynaście lat i przeżywają różne przygody. Jednak
równie ważnym bohaterem książki są wynalazaki,
roboty i sztuczna intelignecja, która nie zawsze służy
człowiekowi... Akcja w głównej mierze rozgrywa się w
Warszawie, a dokładniej w Gimnazjum nr.13 im.prof.
Kuszmińskiego. 

Według mnie najlepszą przygodą jest wyjazd  do
Zakopanego na wycieczkę szkolną.Po paru dniach
Nika- jedna z głównych bohaterek, gubi się w
górach,inni uczniowie próbują jej szukać, lecz nie
mogą jej znaleźć.Następnego dnia znajdują Nikę w
norze z niedzwiedziem.Uważam,że książa jest
naprawdę świetna i czytało się ją jednym tchem.
Książkę poleciłbym osobom, które lubią książki
przygodowe, młodzieżowe oraz science- fiction. 

Paweł Maciejiczek
PS Dodam tylko, że w bibliotece szkolnej znajdziecie
kilkanaście tytułów z serii "Felix, Net i Nika". Milej
lektury!

Felix, Net i Nika

             
           ZE SZKOLNYCH KORYTARZY

Nasz szkolny reporter - Aleksander Hansel trzyma
rękę na szkolnym pulsie. Co w SPTE piszczy? Oto
kilka bieżących informacji:

Klasy ósme wraz z uczniami LOTE brały udział w
strajku klimatycznym. Z własnoręcznie
przygotowanymi transparentami podkreślali, że
lezy im na sercu przyszłość planety. Wojtek, Nela
i Agata wygłosili przemówienia do młodzieży
zebranej na Wzgórzu Zamkowym. Gratulujemy
odwagi i zaangażowania!

Klasy drugie, trzecie i siódme wzięły udział w
warsztatach prowadzonych przez pana
Sebastiana Grzywacza i jego psa-przewodnika
Rollka. Ociemniały bohater warsztatów próbował
nam pokazać świat widziany za pomocą dotyku.
To było niesamowite przeżycie!

Kółko teatralne przygotowało doskonały,
humorystyczny program artystyczny z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. Aktorom gratulujemy
występu, nauczycielom życzymy sił i cierpliwości!

W minionym miesiącu przećwiczyliśmy
ewakuację na wypadek alarmu pożarowego.
Ćwiczenia odbywały się w różnych warunkach i
podczas lekcji, i podczas przerwy. W naszej
ocenie ćwiczenia przebiegły sprawnie, ale wciąż
musimy pracować nad dyscypliną. W pełni
zgadzamy się ze słowami pani Dyrektor - oby te
ewakuacje zawsze były tylko próbnymi!

W wielu klasach odbyły się spotkania integracyjne
- wszystkim organizatorom gratulujemy pomysłu i
świetnej zabawy.

Wybory na Przewodniczącego Szkolnego
Samorządu wygrał Wojciech Spandel -
gratulujemy sukcesu, życzymy wytrwałości w
pracy i umiejętności słuchania głosów wszystkich
uczniów!

***
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Stopka redakcyjna ;)

Kółko teatralne DEN Kółko teatralne DEN

Redakcja:
Jakub Bogaczyk
Piotr Bożek
Emilia Czauderna
Oliwia Gabryś
Aleksander Hansel
Paweł Maciejiczek
Kinga Weber

Całość poskładała, przyprawiła i wymieszała pani
Alicja Czauderna

HUMOR   HUMOR   HUMOR   HUMOR  HUMOR

Co ma łyżka wspólnego z jesienią?
Je-sie-nią

Przybiega dzieciak na stację benzynową z kanistrem:
- Dziesięć litrów benzyny, szybko!
- Co jest? Pali się?
- Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby przygasa.

Na lekcji polskiego:
- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter?
- Kiedy mamy słaby wzrok!

Nauczyciel języka polskiego pyta uczniów:
- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika niedziela?
- Wakacje, proszę pani!

Humor poprawił nam Jakub Bogaczyk :) 

***

A. Czauderna A. Czauderna
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	Bogusława Sochańska: - Tak, byłam w Danii wiele razy, mieszkałam też w Danii przez pięć lat w latach dziewięćdziesiątych, pracowałam wtedy w polskiej ambasadzie, zajmowałam się  polską kulturą w Danii.
	B. S.: - Po poworcie do Polski, już dwadzieścia lat temu, zaczęłam pracować w Duńskim Instytucie Kultury i w związku z tym bywam w Danii kilka razy do roku, spotykam się z artystami, których potem zapraszamy tutaj do Polski, odwiedzam różne miejsca, muzea, aby wiedzieć, co się w Danii dzieje.
	R. - Który język jest według Pani łatwiejszy: polski czy duński?
	B. S. : - To bardzo dobre pytanie!  I polski i duński należą do bardzo trudnych języków. Na pewno są najtrudniejszymi wśród języków europejskich. Obydwa są trudne fonetycznie. Kiedy duńczycy uczą się polskiego, to bardzo trudno im wymówić polskie dźwięki, a Polakom bardzo trudno jest wymówić duńskie. Tak się składa, że to są rzeczywiście najtrudniesze języki wśród europejskich.
	Ciąg dlaszy wywiadu na kolejnej stronie.
	Redakcja: - Dlaczego akurat język duński?
	R.: - W takim razie ile lat uczyła się pani tego języka?
	R.: - Ile czasu tłumaczyła Pani wszystkie baśnie Andersena?
	B.S.: - Pięć lat, ale nie całe pięć lat bez przerwy. Jak wiecie pracuję w Instytucie Duńskim, zatem 8 godzin dziennie spędzam w pracy, więc te tłumaczenia odbywały się wieczorami, w weekendy i w czasie urlopów letnich i zimowych. I to trwało pięć lat.
	R.: - Która baśń, z tych rzetłumaczonych, jest pani ulubioną? B.S.: - Bardzo lubię "Dzikie łabędzie", które są baśnią bardzo, bardzo poetycką. Mówię często o muzyczności języka Andersena, własnie "Dzikie łabędzie należą do takich najbardziej muzycznych, spiewnych, pieknych opowieści. Ale bardzo też lubię baśnie, w których jest dużo humoru. We wszystkich baśniach Andersena jest humor, ale w niektórych jest go więcej, niż gdzie indziej. Taką najbardziej  przeze mnie ulubioną z tych wesołych jest taka, której tytuł brzmi "To pewna wiadomość".
	Wiadomo, że szkoła to nie tylko nauczyciele, ale przede wszystkim uczniowie i to w dużej mierze my decydujemy o tym, co dzieje się w murach, w których spędzamy większą część dnia. Największy wpływ na wszelkie wydarzenia kulturalne ma Samorząd Szkolny, którego opiekunem jest pan Piotr Sikora. Nasz reporter - Aleksander Hansel zebrał informacje na temat składu Samorządu Szkolnego. Wszystkim życzymy wielu wspaniałych pomysłów i owocnej pracy na rzecz szkoły!

	Kameleony to jedne z najbardziej rozpoznawalnych jaszczurek świata. Nic dziwnego, ponieważ w całkiem szybkim tempie potrafi zmieniać kolory. Ten fenomen zawdzięcza komórkom, zwanym chromotaforami. Mają one ziarenka barwnika, które albo rozpuszczają się, dzięki czemu kameleon zmienia barwę, albo skupiają się (barwnik ,,przyciąga" się do siebie), przez co wracają one do pierwotnego koloru. Zmiana koloru zależy od temperatury, emocji oraz światła (w jakim stopniu światło na niego świeci).
	Kameleon może zmieniać kolory  na żółty, czerwony, brązowy, szary, pomarańczowy, biały, itd. Co do kolorów występować mogą również inne, wszystko zależy od gatunku. Oczywiście mogą one mieć różne odcienie. Kameleony posiadają również niezwykle długi język, który chowają w jamie ustnej. Wysuwa się on zaskakująco szybko, a wszystko za sprawą mięśni, które go wysuwają. Co do jego występowania, to żyje on tylko w Afryce, głównie na Madagaskarze. Kameleony chętnie kupowane są jako pupile. Wbrew pozorom nie jest to jaszczurka dla początkujących, ponieważ posiada ona specyficzne wymagania, oraz jest bardzo podatna na stres.
	Terrarium dla kameleona powinno mieć co najmniej jeden metr wysokości. Im większe tym większy komfort kameleona. Jednak kameleon nie jest jedyną jaszczurką, która umie zmieniać kolor. Inny tego typu gad to anolis zielony (sam posiadam go w hodowli 😁). Anolis jest mniejszy i smuklejszy, a może on zmieniać kolor z zielonego na brązowy (również z różnymi odcieniami). Żyje on w Ameryce Północnej i Środkowej. Jego hodowla jest bardzo prosta, i w pełni mogę go polecić początkującym.


