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ODDAJEMY W TWOJE
RĘCE PIERWSZY NUMER

SZKOLNEJ GAZETY

Nasza szkoła
wciąż 

zmienia się
na lepsze...

Redakcja pierwszego numeru - klasa 3C

Kolorowanki

   Kto by pomyślał, że na
szkolnym korytarzu można
będzie grać w koszykówkę. 
   W naszej szkole można.
Od kilku dni, na szkolnym
korytarzu wiszą kosze. Na
przerwach ustawiają się pod
nimi długie kolejki.

   Oprócz kosza, na
korytarzu stanęły też 3 stoły
do gry w piłkarzyki. 
   W jednym czasie grać
może 4 uczniów. Jest to
także alternatywa dla lekcji
WF w deszczowe dni.

   Nie wszystkie ściany są
już wyremontowane. Mimo
to, zdobią je piękne, mądre
i motywujące napisy
umieszczone w ramach.  
  Uczniowie naszej szkoły
powinni wziąć je sobie do
serca.

   Piłkarzyki to inicjatywa Pani Katarzyny Nowińskiej-
Zalewskiej, która wraz z innymi nauczycielami i uczniami
zorganizowała smaczne piątki, podczas których odbywała
się zbiórka funduszy na piłkarzyki i cymbergaja. 
   Tuż obok szatni, szkolny korytarz zdobi gigantyczna
kolorowanka, która jest dziełem kolejnej pomysłowej Pani,
tym razem mowa o Pani Katarzynie Piaskowskiej. To
właśnie Pani Katarzyna, w domowym zaciszu tworzy takie
piękne muzyczne kolorowanki dla naszych uczniów. 
   W szkole nie brakuje amatorów kolorowania, zatem
spośród czarno-białych konturów szybko wyłania się
piękne    i    kolorowe   arcydzieło.   Na    ogromnej    kartce
   z każdym ruchem kredki odkrywamy piękne wzory
florystyczne oraz muzyczne akcenty. 
   Już nie możemy się doczekać, co tym razem wymyślą
obie Panie. 

    Zamknij na chwilę oczy... wsłuchaj się mocno... w oddali słychać dźwięk werbli, tuż nad
Twoją głową przelatuje niesiona przez wiatr delikatna muzyka skrzypiec. Posłuchaj teraz
tego co dobiega z lewej strony, lśniący w słońcu saksofon delikatnie i cichutko gra kolejne
dźwięki, by po chwili wiatr poniósł je ku górze. Twoje policzki coraz mocniej rozgrzewa
muzyka, Twoje serce zaczyna bić w tym samym rytmie co niesiona przez wiatr melodia. 
   Klarnet, flet i wiolonczela próbują się dogadać skacząc po kolejnych dźwiękach
pięciolinii. Wśród traw i kwiatów rosną kolejne nuty, z lewej strony skromnie wychylają
swoje główki ósemki, z prawej widać już dostojne ćwierćnuty, gdzieś w oddali słychać świst
szesnastek, a tuż pod Twoimi nogami wylegują się leniwie całe nuty.
   W powietrzu fruwają różne pauzy, raz po raz przysiadając na pięciolinii, niczym motyl,
który nie umie zdecydować się który kwiat jest ładniejszy. Na pobliskim drzewie
wiolinowym ukrywa się mały flet, który ćwierka jak najpiękniejszy na świecie słowik.
Wyobraź sobie to cudowne miejsce, wypełnione muzyką, jest tu miło, ciepło i bezpiecznie. 

   Witamy Cię w OGRODZIE MUZYCZNYM OSM...

   Będziemy zaskakiwać, relacjonować, zadawać pytania i szukać odpowiedzi. Będziemy
tworzyć OGRÓD MUZYCZNY OSM specjalnie dla Ciebie.fot.

M.G.

fot. MG
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Wywiad 
z dyrektor, Panią
Jolantą Sapiechą
przeprowadziła
Antonina
Zawadzka 
i Wojciech Sieg.

Jak czuje się Pani
w naszej szkole?
Czuję się tu bardzo
dobrze. Naprawdę 
z przyjemnością
przychodzę do pracy.
Mam nadzieję, że
dzieci też lubią chodzić
do naszej szkoły
i też czują się tu
dobrze.  Na tym mi
bardzo zależy. 

Jaki ma Pani plan
na dalszy rozwój
szkoły?
Planów mam bardzo
dużo, ale nie wiem czy
wszystkie zdołam
zrealizować. Jest to
uzależnione od wielu
różnych czynników.
Przede wszystkim
chciałabym, żeby
szkoła się rozwijała,
żeby ładnie wyglądała
i by była przyjazna
wszystkim dzieciom.
Myślę, że wówczas
będziemy osiągać
wiele sukcesów.

Czy gra Pani na
jakimś instrumencie?
Niestety nie.

Jaką lubi Pani muzykę?
Lubię słuchać każdej muzyki, przede wszystkim
muzyki popularnej. Ostatnio coraz bardziej
przekonuję się do muzyki klasycznej.

Czy lubi Pani jakieś zwierzęta i czy ma Pani
jakieś w domu?
Bardzo lubię zwierzęta, lubię koty i psy. Niestety
jestem uczulona na koty i psy, więc nie mogę
mieć zwierząt w domu. 

Czy ma Pani dzieci i czy chodzą do naszej
szkoły?
Mam dwoje dzieci. Jedno dziecko jest na
studiach i śpiewa w chórach.

drugie dziecko jest u nas w szkole i gra na
gitarze.

Kiedy jest szansa na muzyczne dzwonki 
i radiowęzeł?
To jest niespodzianka. (przyp. redakcji: wywiad
został przeprowadzony w dniu, w którym
pierwszy raz zabrzmiał muzyczny dzwonek)

Czy myślała Pani o otwarciu studia
nagraniowego dla uczniów?
Chciałabym bardzo, ale jest to bardzo trudne,
przede wszystkim pod względem finansowym
niestety. Ale myślę, że jest to bardzo dobry
pomysł, jakaś sala na pewno by się na to

znalazła – w piwnicy na przykład. 

Kiedy ruszy remont boiska szkolnego?
Na razie czekamy, aż skończą się prace
zewnętrzne związane z remontem sali
gimnastycznej. Ponieważ pracownicy, którzy
remontują salę gimnastyczną zajmują na razie
część boiska na to, żeby mieć swoje zaplecze 
i dlatego modernizacja boiska na razie odwleka
się w czasie.

Dziękujemy za rozmowę
Ja również Wam dziękuję.
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Z wicedyrektor Panią Katarzyną Wiercińską rozmawiał
Szymon Chrapkowski i Maja Szelągiewicz.

Czy skończyła Pani szkołę muzyczną?
Nie, nie skończyłam szkoły muzycznej.

Czy gra Pani na jakimś instrumencie? 
Nie, nie gram na żadnym instrumencie. Kiedyś, jeszcze w szkole
podstawowej wszyscy graliśmy na fletach, takich prostych i na dzwonkach,
ale nie jest to taka umiejętność, którą chciałabym się chwalić publicznie :)

Jeśli miałaby Pani możliwość nauki gry na instrumencie, jaki by Pani
wybrała? 
Jeśli miałabym wybrać instrument, to chyba byłby to fortepian. Można na
nim zagrać w różnym stylu. Wydaje mi się, że na fortepianie można 
improwizować. Dlatego wybrałabym właśnie ten instrument.

Kim chciała Pani zostać, gdy była Pani mała? 
Jak byłam mała, to chyba jak każda dziewczynka, chciałam być piosenkarką, albo aktorką. Potem trochę mi przeszło. Myślałam o tym by zostać
policjantką. Jednak jak widać, trochę mi nie wyszło. Sporo się pozmieniało w międzyczasie.

Co Pani lubi, a czego Pani się boi? 
Lubię smakować różnych kuchni. Czyli krótko mówiąc lubię dobrze zjeść i poznawać nowe smaki. Lubię podróżować, lubię jeździć na rowerze, bardzo
lubię czytać i oglądać ciekawe filmy, poznawać nowych ludzi. Wiele rzeczy lubię. A czego się boję? Wiecie co, boję się utraty zdrowia. 

Co zmieniłaby Pani w naszej szkole? 
Myślę, że wiele rzeczy wymaga dalszego remontu. Widzicie, że budynek jest stary - prawda? Myślę, że przez ostatnie 1,5 roku - 2 lata zaszło w szkole
wiele zmian, mam nadzieję, że je dostrzegacie. Jest wiele rzeczy, które zmienią się w niedługim czasie. Chciałabym by budynek  naszej szkoły z zewnątrz,
wyglądał podobnie jak remontowana sala gimnastyczna. Chciałabym też by w klasach było mniej dzieci, żeby lepiej się pracowało zarówno dzieciom jak 
i nauczycielom. Nie zależy to jednak ode mnie. Chciałabym przede wszystkim, aby wszyscy byli wobec siebie życzliwi i uśmiechnięci. 

My też byśmy tego chcieli. Dziękujemy za rozmowę
Ja również dziękuję, 

Z Panią wicedyrektor Agnieszką Kawęcką rozmawiała
Hanna Stodulna i Helena Wiktorczyk.

Czy skończyła Pani szkołę muzyczną i czy gra Pani na jakimś
instrumencie?
Tak, oczywiście. Skończyłam szkołę podstawową i szkołę średnią
muzyczną. Ponieważ skończyłam wydział dyrygentury chóralnej oraz
rytmiki, gram tylko na fortepianie.

Jaką pani lubi muzykę?
Słucham wielu gatunków muzyki, ale moim ulubionym gatunkiem
muzycznym jest soul. Bardzo istotna  jest dla mnie również muzyka
klasyczna.

Jak czuje się Pani w roli wicedyrektora?
Jest to bardzo trudne pytanie, bo jestem dopiero na początku swojej drogi,
staram się wykonywać swoją pracę najlepiej jak potrafię, ale jest to dla
mnie bardzo duże wyzwanie każdego dnia.

(ciąg dalszy wywiadu na następnej stronie)
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Z Panią Beatą Vykysala – gitarzystką i pedagogiem
rozmawiał Michał Kisiel.

Michał Kisiel: Od ilu lat gra pani na gitarze? 
Beata Vykysala: Dokładnie od 40-tu lat, zaczęłam grać na gitarze od
siódmego roku życia.

M.K.: Jakiego rodzaju muzyki Pani słucha? 
B.V.: Słucham wielu rodzajów muzyki. Od muzyki typowo gitarowej do
muzyki takiej poważnej, granej przez orkiestrę, lubię też na takie koncerty
jeździć. Lubię słuchać muzyki też rozrywkowej, właściwie jak jadę
samochodem to słucham każdego rodzaju muzyki, od disco, do metalu,
po rege i jazz, bardzo lubię przede wszystkim jazz.

M.K.: Czy ma Pani jakieś zwierzę? 
B.V.: Miewałam malusieńkie zwierzę, które się nazywało myszoskoczek,
obecnie nie mam żadnego zwierzaka.

M.K.: Jak często gra pani na gitarze? 
B.V.: Jak pracuje z uczniami to właściwie codziennie gram na gitarze,
w domu zdarza mi się w weekendy czasami siąść i nawet nie patrzę na
zegarek bo czasami to jest kilka godzin jak np. mam jakieś nuty do zebrania
dla uczniów to po prostu przerzucam te nuty i gram bardzo dużo, nigdy nie
patrzę na zegarek.

M.K.: Lubi Pani jeździć na nartach? 
B.V.: Bardzo lubię jeździć na nartach, ale w tym roku narty mi nie wyszły, 
bo nie miałam z kim pojechać na nie i nie widziałam śniegu.

M.K.: Czy Pani uczniowie są zdolni? 
B.V.: Wszyscy uczniowie są zdolni, jedni bardziej, drudzy mniej, ale ta
zdolność przede wszystkim zależy od ich pracy.

M.K.: Dobrze Pani się pracuje w tej szkole? 
B.V.: Tak, bardzo dobrze pracuje mi się w tej szkole.

M.K.: Dziękuję za rozmowę.
B.V.: Dziękuję

Czy lubi Pani zwierzęta, i czy ma Pani jakieś
w domu?
Kocham zwierzęta, nie jem mięsa i oczywiście
mam zwierzątko w domu. Kilka lat temu wzięłam
ze schroniska kotka i mój kot ma oczywiście imię
muzyczne - Nutka.

Czy skomponowała Pani jakiś utwór?
Nigdy nie skomponowałam, nie mam żadnych
zdolności w tym kierunku. Próbowałam kilka razy,
ale nie wyszło.

Czy często chodzi Pani na koncerty, jeśli tak
to jakie?
Oczywiście, bardzo często chodzę na koncerty.
Jednym z moich ulubionych instrumentów jest
gitara, więc bardzo często uczestniczę 
w koncertach gitarowych.

Co zmieniłaby Pani w naszej szkole ?
Jest jeszcze wiele rzeczy do zmienienia w naszej
szkole. 

Dużo już udało nam się zrobić. Bardzo bym
chciała wyremontować budynek naszej szkoły,
ponieważ w środku szkoły już dużo się zmieniło,
ale jest jeszcze wiele miejsc wymagających
remontu i odnowienia.

Dziękujemy za rozmowę.
Również dziękuję.

Muzyczne dzwonki w naszej szkole !

2 marca po raz pierwszy w naszej szkole rozbrzmiały muzyczne dzwonki.
O przerwie informuje nas Vivaldi utworem "Wiosna", natomiast na lekcję
wzywa nas Marsz Imperialny z "Gwiezdnych Wojen".



www.gp24.pl Głos Dziennik Pomorza | Numer 1 03/2020 | Strona 5 

www.juniormedia.pl Ogród muzyczny
OSM

Najpiękniejszy i najciekawszy konkurs recytatorski pt. „Julian Tuwim
przyjacielem dzieci” już za nami!

   W dniu 29 stycznia br. w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski dla klas 2 i 3 poświęcony
twórczości Juliana Tuwima. 
   W konkursie wzięło udział, aż 28 chętnych recytatorów, którzy prezentowali bardzo wysoki poziom
kunsztu recytatorskiego i wszyscy, pod każdym względem perfekcyjnie przygotowani do
przedstawienia swoich zdolności i umiejętności. Strojów i rekwizytów mógł pozazdrościć niejeden
teatr w Szczecinie. Była piękna Pani Słowikowa, chodzące Abecadło, kucharka z Warzywami,
biegający i szukający Pan Hilary, rybka z Rzeczki, Grzesiu z ogromnym listem, Grzesiu z workiem
piasku, Murzynek Bambo, Kotek, prawdziwa Zosia Samosia, kolejarz z Lokomotywy, Grześ i ciocia
w jednej osobie. Pomysły i stroje godne prawdziwych artystów.
   Komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca p. Barbara Osiak, oraz członkowie: Natalia
Krupińska (kl. 7), Zuzia Krzewina (kl. 8) oraz Martynka Sosnowska (absolwentka naszej szkoły) miała
bardzo dużo pracy i nie lada kłopot, by wyłonić zwycięzców konkursu. Po burzliwych naradach
i podliczeniu punktów, przedstawiono następujących zwycięzców i wyróżnionych artystów:

I miejsce: Iga Roman – Różynek kl. 2c, oraz Ewa Szreder kl. 2a
II miejsce: Hania Rękas kl. 2a oraz duet Martyna Bogalecja i Matylda Frankiewicz kl. 3b.
III miejsce: Martyna Macciocu kl. 2b, Marcelina Kubiak kl. 2c, Pola Domin kl. 3b, Marysia Pilarska
kl. 2a, Anna Charkiewicz kl. 2a, Wiktoria Wąskowski kl. 2b, Jaśmina Korzeniewska kl. 2c, Marika
Linke kl. 3b, Estera Michalak kl. 3b, Leon Lewandowski kl. 2b, Małgorzata Rachowska kl. 2c,
Sofia Zika kl. 2a, Hania Stodulna kl. 3c, Marlena Piętak kl. 2c.

   Szczególne wyróżnienie otrzymali: duet Anita Orzechowska i Helena Kalwaryjska z kl. 2c,
Sebastian Marciszak kl. 2b, duet Natalia Gralak i Oliwia Ślusarska z kl. 3a, Adam Ignasiak kl. 2c,
Weronika Dept kl. 2a, Franciszka Burchardt kl. 3c, Cyprian Dulnik kl. 3c.

   Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody w postaci pięknych książek.  
   Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i zwycięzcom, życząc im kolejnych występów
   i zwycięstw.                                                             

tekst: Bogumiła Ananicz red. Cyprian Dulnik

Koncert Kolęd
   21 stycznia w auli Pałacu Młodzieży odbył się
Koncert Kolęd przygotowany przez uczestników
Pracowni Wokalnej pod opieką Pana Dariusza
Chmielewskiego.
  Nasza szkoła również wystąpiła podczas
koncertu. Chór pod dyrygenturą Pani Adrianny
Wyroślak we współpracy z Panią Moniką
Wasilewską zaśpiewał kompilację fragmentów
znanych pastorałek.
  Zespół wokalny i orkiestrę MODERATO
przygotowały     Panie:   Klaudyna   Kaczmarek
i Violetta Wieteska. Dyrygowała Pani Klaudyna
Kaczmarek. 
   Pani Grażyna Wieteska przygotowała również
"Świąteczny kwintecik" w składzie: Antonina
Kamińska, Oliwia Ślusarska, Sara Dąbrowa,
Zofia Kamińska, Nika Kosakivska, który
zaprezentował kolędy „Cicha noc”, „O gwiazdo
betlejemska”, „Lulajże Jezuniu”. 
  Koncert poruszył nie jedno serce na sali.
Od początku do końca był przygotowany
z pełnym profesjonalizmem.  
  Mamy ogromną nadzieję, na kolejne koncerty
we współpracy z Pałacem Młodzieży.
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Ilość stron: 200
Autor: Cezary
Harasimowicz
Wydawnictwo: Zielona
Sowa

    Mirabelka to książka opowiedziana
z perspektywy drzewa. Opowiada o świecie,
który znali nasi dziadkowie, pradziadkowie. Jest
bardzo szczegółowa i dużo się w niej dzieje,
zarówno rzeczy dobrych jak i złych. 
    Bardzo podobało mi się to, że mogłam
zobaczyć świat tak jak widzi go drzewo.
Polubiłam też ludzi, o których Mirabelka
opowiadała, w szczególności Dorkę i Chaime. 
   Niestety nie można wypożyczyć jej w szkolnej
bibliotece.

Książka dla dzieci w wieku: 9-11 lat

Poleca: Helena Wiktorczyk

Zapraszamy do współpracy!
Jeśli chcecie współtworzyć z nami gazetę, lub po prostu chcecie byśmy na
łamach gazety napisali o Was i Waszych osiągnięciach, zgłoście się do nas.
Mailowo na adres ogrodmuzycznyosm@gmail.com lub osobiście do klasy
3C. 

Kącik rozrywki - recenzje, sudoku, krzyżówki.    
                            

                                                                                                                                 Autor krzyżówki: Antonina Zawadzka

ilość stron: 272
autor:Paweł
Beręsewicz
Wydawnictwo:
Literatura 

Więcej niż klub to pozycja dla prawdziwych
fanów piłki nożnej. Opowiada o dwóch
chłopcach, którzy nazywali się Messi i Ronaldo.
W książce można znaleźć dużo przygód tych
dwóch chłopców. Historie te czasami są bardzo
zabawne, ale także i edukacyjne. Wkradają się
tam również opowiadania o dziewczynce
imieniem Ewa, która była dla bohaterów książki
bardzo pomocna oraz o tajemniczym
cudzoziemcu, ale o tym kim był i dlaczego był
tajemniczy dowiecie się gdzieś miedzy pierwszą
a ostatnią stroną książki.Książkę można
wypożyczyć w szkolnej bibliotece.

Książka dla dzieci w wieku: 10 lat

Poleca: Wojtek Sieg
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