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     WIOSNA, WIOSNA, WIOSNA! CIEPLEJSZY WIEJE WIATR...

EGZAMIN GIMNAZJALNY

  28 kwietnia w gościnnych progach Centrum Kultury
zaprezentowały się wszystkie klasy gimnazjalne,
przypominając baśnie, które znamy od dzieciństwa. Na
scenie zaroiło się od królów, królewiczów, dam dworu,
krasnoludków i innych barwnych postaci. 
   Trzeba przyznać, że wszystkie klasy bardzo się postarały,
aby ich spektakle były atrakcyjne - nie zabrakło więc
muzyki, śpiewu, tańca, pięknej scenografii i kostiumów.
Mimo że impreza trwała kilka godzin, nie można było się
nudzić.
 Więcej o Wiośnie Teatralnej na stronie 3 !

          WIOSNA TEATRALNA 2017
           Powróćmy do świata baśni

"Kopciuszek" (II b)

 W środę 19 kwietnia
trzecioklasiści przystąpili do
pisania egzaminu
gimnazjalnego. Trzydniowy
"maraton" sprawdza wiedzę
zarówno z  przedmiotów
humanistycznych, jak też
ścisłych oraz z języka
obcego. Trzeba być
naprawdę omnibusem, aby
uzyskać wysokie wyniki z
każdej dziedziny. Wg opinii
piszących język polski

był dość łatwy (oczywiście
była rozprawka!),
najtrudniejsze okazały się
przedmioty przyrodnicze i -
tradycyjnie - matematyka,
będąca piętą achillesową
wielu uczniów. 
Wyniki poznamy w
czerwcu. 

Ania Jesionek fot. Ania Jesionek
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                                          ZWIASTUNY WIOSNY 
                                   W OBIEKTYWNIE ANI JESIONEK
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                                KRÓLEWNĄ BYĆ, CZYLI ...              
                                              WIOSNA TEATRALNA 2017

    Co roku w naszym gimnazjum odbywa się Wiosna Teatralna
organizowana przez grupę projektową z klas drugich. Ten rok oczywiście nie
mógł być gorszy. 
   Tematem przewodnim były baśnie. Wydawało się, że będzie to bardzo
proste… lecz wymagało od nas więcej pracy i zaangażowania niż
przewidywaliśmy. Trzeba było dobrać stroje, muzykę i dekoracje, co wcale
nie było takie łatwe. A najważniejszym zadaniem było przedstawienie baśni
w taki sposób, żeby spodobała się i uczniom, i nauczycielom. 
   Jako że klasy trzecie przygotowywały się do egzaminów, to nie miały
czasu na próby. W ekspresowym tempie, w zaledwie tydzień przygotowały
przedstawienia wcale nie gorsze od pozostałych.
   Najfajniejsze w tych występach jest to, że cała klasa się w nie angażuje i
wszyscy pomagają, bez wyjątku! A ponadto ujawniają się nowe talenty.
Duża grupa uczniów miała swój debiut podczas Wiosny Teatralnej. Miło
zobaczyć nowe twarze, które chcą występować i robią to  całym sercem. 
Była też odrobina rywalizacji, takiej zdrowej. To nasza motywacja, żeby
pokazać się z jak najlepszej strony.  
  Zobaczyliśmy mnóstwo świetnych występów i nieraz uśmialiśmy się do
łez.
 I miejsce oraz nagrodę publiczności zdobył spektakl klasy III a "Królewna
Śnieżka", II miejsce - klasa II b ("Kopciuszek"), III miejsce - klasa I b
("Książę szuka żony"), klasa I a oraz II a zdobyły wyróżnienia, zaś klasa I c
otrzymała nagrodę za scenografię. Nagrody dla najlepszych aktorów
powędrowały do Kuby Szczepańskiego (kl. III b) i Julii Jamrowskiej (kl. II b).
     Miło było przeżyć tak udany dzień. Oby było ich jeszcze więcej!

        Joanna Ziółkowska

Arek i Adrian (:Śpiąca krolewna")

"Kot w butach" 1 a

"Jaś i Małgosia" 1 c

Nagrody...Lusia i Miecio
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KATYŃ- PAMIĘTAMY!    SZKOLNE KOŁO CARITAS
POMAGA

  6 kwietnia 2017 r. upamiętnialiśmy ofiary bestialskiego mordu dokonanego
w Katyniu na polskich oficerach. Nasze gimnazjum corocznie przypomina o
tej tragedii. Na placu przy szkole posadziliśmy Dęby Katyńskie
poświęconego oficerom pochodzącym z Ostrowa Lubelskiego i okolic. 
  Podczas specjalnego apelu przypomniane zostały sylwetki tych bohaterów,
usłyszeliśmy również okolicznościowe wiersze i wzruszające piosenki.
Szczególnie zapadły nam w pamięci utwory: "Historia Roja" - ballada w
wykonaniu Kuby Powałki oraz przejmująca pieśń pt. "Cisza katyńska" w
wykonaniu Oli Gruszczyk. 

 Szkolne Kolo Caritas od lat prowadzi szereg działań, mających na celu
pomoc ludziom potrzebującym. Dlatego, jak co roku, tuż przed Wielkanocą
zorganizowało kiermasz ciast, z którego dochód został przeznaczony na
zakup artykułów żywnościowych do paczek świątecznych. Uzyskaliśmy
kwotę 148, 60 zł. Tuż przed świętami do pięciu rodzin z różnych
miejscowości naszej gminy trafiły paczki z artykułami uzbieranymi podczas
akcji "Tak, pomagam!" oraz zakupionymi ze środków SKC.
   Innego rodzaju akcją jest "Jałmużna Wielkopostna", podczas której
zbieramy datki (indywidualnie i klasowo) do specjalnych skarbonek. Ogółem
w tym roku uzbieraliśmy 181, 12 zł. Kwota ta została wpłacona na konto
Caritas Siedlce i będzie przeznaczona na wsparcie dla chorych i starszych
ludzi.
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Por@dy wyłowione z Sieci                     "Zdolny uczeń" S. Kinga
  DO   POCZYTANIA

  „Zdolny Uczeń” to jedno z czterech opowiadań, a właściwie mini powieści
wchodzących w skład zbioru „Cztery Pory Roku” autorstwa Stephena
Kinga.   
  Głównym bohaterem książki „Zdolny Uczeń” jest Todd Bowden – zdolny,
nastoletni chłopiec, wzorowy uczeń oraz oczko w głowie rodziców. Nikt nie
wie jednak, jak bardzo chłopak zafascynowany jest tematyką drugiej wojny
światowej, a szczególnie hitlerowskimi obozami koncentracyjnymi.   
  Gdy pewnego dnia Todd odkrywa, że w jego pobliżu mieszka były
zbrodniarz wojenny, zaczyna śledzić rzekomego Pana Denkera, próbując
ustalić jak najwięcej faktów związanych z jego udziałem w II wojnie
światowej. Wszystko wskazuje na to, że poczciwy staruszek Denker to tak
naprawdę Kurt Dussander, były SS-man i hitlerowiec.  Chłopiec odwiedza
Dussandera niemal każdego dnia i z uwagą wsłuchuje się w opowieści o
obozach, komorach gazowych oraz eksperymentach medycznych
wykonywanych na jeńcach. Fascynacja Todda z czasem przeradza się w
chorą obsesję. Todd opuszcza się w nauce, zaczyna miewać koszmary i
staje się bardzo nerwowy. To nie koniec problemów chłopaka – Dussander,
w którym chłopiec przywrócił do życia demony przeszłości, chcąc odpłacić
się chłopcu  za jego bezczelność, szykuje chytry plan zemsty. Starzec
wciąga początkowo nieświadomego Todda w niebezpieczną grę, z której
obaj nie mają wyjścia. 
  „Zdolny Uczeń” to niesamowita i mrożąca krew w żyłach opowieść. Nie ma
w niej typowych dla autora ciągnących się opisów, a akcja zaczyna się i
płynie wartko już od pierwszych stron. Książka porywa czytelnika w
mroczny świat, w którym wszyscy bohaterowie zdają się coś przed nami
ukrywać. 
  Powieść polecić mogę nie tylko fanom twórczości Kinga, ale również
osobom lubiącym mocne thrillery. Odradzam jednak oglądanie adaptacji
filmowej pt. Uczeń Szatana. Film okrojony jest z wielu wątków pobocznych
oraz tych najbardziej mrożących krew w żyłach scen, przez co może
nudzić. Czytając książkę, dużo lepiej można wczuć się w klimat powieści i
gwarantuję Wam, nie będziecie się nudzić. 

                                                                                    A. G.
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