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DZIEŃ JĘZYKÓW
SŁAWNA POSTAĆ
NA PLAKACIE
Tym razem nie ograniczyliśmy się
do
Europy,
bo
przecież
interesujemy się całym światem.
Wyjeżdżamy do Egiptu, Chin czy
Japonii. Dlatego w tym roku
szkolnym jednym z konkursów dla
całych klas było wykonanie plakatu
przedstawiającego
najciekawszą
postać wylosowanego kraju.
Ponieważ uczniowie klas IV
pierwszy raz brali udział w takim
konkursie,
na
zdjęciach
przedstawiamy ich prace. Niestety,
nie wszystkich, bo klas IV jest aż
sześć.
Dla IV d i e najsławniejszymi
postaciami Portugalii i Włoch są
piłkarze: Ronaldo i Buffon.
Ania
BOHATEROWIE
NA PODIUM
W konkursie na najlepszy plakat I
miejsce dostała klasa 5c. Według
nich
najciekawszymi
reprezentantami Irlandii jest zespół
U2. Na II miejscu znaleźli się
uczniowie 8c, których faworytem
ze Stanów Zjednoczonych jest
Elvis
Presley.
W
czołówce
uplasowała się też argentyńska
tenisistka - Gabriela Sabatini, którą
zaprezentowała na plakacie 6 c.
Jury nie miało łatwego wyboru, bo
uczniowie zaangażowali się bardzo.
Oczywiście liczyła się też strona
artystyczna i estetyczna plakatu,
ale sposób przedstawienia postaci
był najważniejszy.
Klaudia

uczniowie kl.4 d

SZKOLNI POLIGLOCI
Najlepsi uczniowie z klas IV - VIII oraz III gimnazjum sprawdzali też swoje
umiejętności językowe w konkursach, quizach i krzyżówkach. Oczywiście
stopień trudności dostosowany był do wieku.
My też mamy dla was konkurs. Dwa aforyzmy zapisaliśmy
po angielsku i dwa przysłowia po niemiecku.
Learning another language is like becoming another person.
Haruki Murakami
Language is the road map of a culture. It tells you where its people come
from and where they are going.
Rita Mae Brown
Irren ist menschlich.
Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.

dziewczynki z 4 e
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TEATR POWRACA
ZEMSTA W TEATRZE NOWYM W ZABRZU
Znowu rozpoczęliśmy spotkania z teatrem w ramach projektu Nie tylko
teatr, który w naszej szkole realizowany jest czwarty rok. Już we
wrześniu polonistka zabrała dwie ósme klasy do Teatru Nowego w Zabrzu
n a Zemstę. Lektury obowiązkowe trzeba przed egzaminem znać, więc
ucieszyliśmy się z wyjazdowej powtórki, tym bardziej, że nie musieliśmy
siedzieć na lekcjach. Potem, na spotkaniu redakcji, nikomu nie chciało się
pisać recenzji, ale każdy coś miał do powiedzenia, więc spisaliśmy swoje
słowa, jakże twórcze.
Maks: Cały spektakl wyszedł bardzo dobrze i ani trochę się nie nudziłem.
Mam nadzieję, że będę mógł zobaczyć jeszcze tych aktorów.
Basia: Wszystko było dopracowane i każdy, kto
przyczynił się do powstania tego przedstawienia,
zasłużył na oklaski publiczności.
Matylda: Scenografia była naprawdę ciekawa i
zrobiono nawet platformę, gdzie odegrana została
scena o budowaniu muru. Świetny pomysł na te
ruchome ściany. Inaczej nie starczyłoby miejsca.
Wiktoria: Aktor grający Papkina był najbardziej
charyzmatyczny, jego postać strasznie mnie rozbawiła
i bardzo go polubiłam.
Karol: Oglądaliśmy spektakl, aby utrwalić sobie treść
lektury, która najprawdopodobniej będzie na egzaminie
po 8 klasie.

utożsamiają się z bohaterami...

recenzja
ZEMSTA FREDRY W XXI WIEKU

Reżyserem, tego, zagranego na deskach teatru
dramatu, jest Zbigniew Stryj, który również zagrał
postać Cześnika. Ładną w swej prostocie scenografię
przygotował Bartłomiej Latoszek. Kostiumy dla
aktorów zaprojektowała Joanna Puk. Były one dobrze
przemyślane i oddawały modę charakterystyczną dla
epoki. Choć komedia trwała ponad półtorej godziny, bo
1 godzinę i 40 minut, to muzyki w niej dużo nie było, a
można powiedzieć, że więcej było pojedynczych
dźwięków.
Wystąpiło dwunastu aktorów, jednakże niektórzy
pojawili się zaledwie kilka razy podczas całego
spektaklu. Głównymi postaciami byli Cześnik oraz
Rejent i to wokół nich toczyła się akcja przedstawienia.
Oczywiście nie można umniejszać roli innych
bohaterów. Śmiesznymi postaciami byli: Papkin,
Dyndalski oraz Wacław. Dramat nie mógłby się obejść
bez kobiet, więc występowały w nim i one (m. in.
Klara).
Aktorzy dobrze odegrali swe role, a reżyser nie odbiegł
od pierwowzoru. Według mnie warto iść na ten
spektakl, nie tylko dlatego, że „Zemsta” to lektura
szkolna, ale czasem warto odbiec od rzeczywistości.
Kacper

8 a i b przed teatrem
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NIEPODLEGŁA
O projekcie MEN „Godność, wolność, niepodległość”,
w którym uczestniczy nasza szkoła, pisaliśmy już w dwóch numerach naszej
gazetki, gdyż redaktorzy aktywnie włączyli się w jego realizację.
Buszując po materiałach archiwalnych, odkryliśmy Mariana Kantora – Mirskiego.
Marian Kantor-Mirski (1884 – 1942) to również
postać
związana
z
wystawą Opowiedzcie
wiatry…Droga do niepodległości. W czasie I wojny
światowej wstąpił do Brygady Karpackiej Legionów
Polskich. Wtedy miał pseudonimem Mirski. Trafił do
niewoli, ale uciekł z transportu jenieckiego i przedostał
się do Polskiej Organizacji Wojskowej. Ostatecznie z
wojska wystąpił w 1922r. Został odznaczony Krzyżem
Walecznych i francuskim orderem De La Victoire.
Przed wojną, od 1904, był nauczycielem w
Małopolsce, gdyż ukończył seminarium nauczycielskie
w Tarnowie.
Wiktoria
W 1934 wydał
wspomnienia
legionowe Od
Rarańczy do
Kaniowa.
ciekawostka:
Mało kto wie,
że
Marian
Kantor Mirski
był ojcem
Tadeusza późniejszego
artysty malarza
i reżysera
teatralnego.
Brał też udział w powstaniach śląskich. W trzecim
powstaniu blisko związał się z Michałem Grażyńskim,
który był szefem sztabu grupy „Wschód”.
Potem Mirski był bardzo zaangażowany w walkę o
polskość naszego regionu. W latach 1923-28
organizował na Śląsku polskie szkolnictwo i oświatę.

W latach 1928 – 38 mieszkał w Sosnowcu.
Tak pokochał Zagłębie Dąbrowskie, że został
badaczem oraz kronikarzem jego dziejów. Jest też
autorem pracy: Sławetny cech szewski królewskiego
i wolnego miasta Będzina w. XVI – XVIII. W Zagłębiu
zadebiutował 1928r. na łamach sosnowieckiego
Kuriera Zachodniego artykułem Na ruinach Mstowa.
W latach 19311932
opublikował
cykl zeszytów
Z przeszłości
Zagłębia
Dąbrowskiego
i okolicy.
Wśród nich są
te, które
dotyczą historii
Będzina.

Pod koniec lat 30 przeniósł się do Tarnowa. Tam
został aresztowany i wywieziony do obozu
koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, gdzie zginął w
1942 r.

NOWI PATRONI
BĘDZIŃSKICH ULIC

W minionym roku szkolnym
pisaliśmy o nowych patronach
będzińskich ulic. Jednym z nich
jest też Marian Kantor – Mirski.
Przed 13 czerwca 2017 r. była to
ulica Małgorzaty Fornalskiej.
Azjatka
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Z ŻYCIA SZKOŁY
NAUCZYCIELE POTRAFIĄ ODMIENIĆ ŻYCIE ZA POMOCĄ
ODPOWIEDNIEJ MIESZANKI KREDY I PROWOKACJI

Joyce A. Myers

DZIEŃ NAUCZYCIELA
Była super akademia - na wesoło. Były kwiaty,
życzenia i podziękowania. Jak co roku
uroczyście.
Dzięki Wam szkoła jest miejscem, w którym
można przeżyć coś ciekawego.
Początki wielkich karier można często odnaleźć w
oddziaływaniu jednego nauczyciela.
Dobry nauczyciel wie, że słowo pochwały może
wnieść blask słońca w najchmurniejszy dzień.
Pam Brown
Od wielu lat działa w naszej szkole koło CARITAS.
Kilka razy pisaliśmy w gazetce o akcjach, w których
biorą udział uczniowie i nauczyciele. Tym razem
włączyliśmy się w akcję: Kromka chleba dla sąsiada.
Kampania ta w tym roku odbyła się po raz 16! I my nie
pierwszy raz byliśmy w Biedronce. I choć do świąt
jeszcze
daleko,
zbieraliśmy
żywność
dla
potrzebujących osób. Tym razem pomagaliśmy
ludziom starszym, którzy są samotni i chorzy.
Ania
Realizując projekt MEN, uczniowie naszej szkoły
przynosili pamiątki związane z odzyskaniem
niepodległości. Nie było łatwo, gdyż eksponaty mają
dotyczyć najpóźniej roku 1938. Tytuł wystawy to:
OPOWIEDZCIE WIATRY...
DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI
Najmłodsi redaktorzy naszej gazetki aktywnie
włączyli się w jej przygotowanie. Wszystkie oryginały
zostały umieszczone w salce regionalnej. Teraz
czekają na opisy, bo już na początku listopada
będzie uroczyste otwarcie wystawy.
Ania
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Z ŻYCIA SZKOŁY
Wycieczka do czasów przodków

OD ZIARENKA DO BOCHENKA

Uczniowie z klas III a i II d wzięli udział w warsztatach Od ziarna do chleba. Warsztaty odbywały się w Kuźniczce
Nowej.
Rozpoczęli od młócenia zboża cepami, a następnie mielili ziarna w na mąkę. Z tej maki przygotowali ciasto
chlebowe, które wypiekali w tradycyjnym piecu. Oczywiście pod czujnym okiem fachowców, którzy pomagali
uczniom.
Gdy chleb został włożony do specjalnego pieca, dzieci obejrzały pokaz orania oraz bronowania.
Mieli również okazję nauki jazdy konnej, gdzie poznali zasady bezpieczeństwa, wsiadania i zsiadania z konia. Po
przejażdżce konnej wrócili do chaty, a tam czekał już pachnący i gorący chleb, który wspólnie zjedli. Pomimo
zimna wycieczka była bardzo udana.
Ania

HISTORIA NIEZWYKŁEGO PSA
Byliśmy z naszą klasą, czyli 4 d w kinie Helios na animowanym filmie
Biały Kieł. Opowiada on o życiu wilka, który walczył z psami. Film był
ciekawy, ale trochę smutny. Biały Kieł gubi się, gdy jeszcze jest
szczeniakiem. Pomaga mu wódz indiański, ale potem znów nasz bohater
trafia do innej rodziny.
Nie polecamy tego filmu osobom wrażliwym.
Biały Kieł to nowy film, bo w Polsce pojawił się w
kinach we wrześniu.
Po filmie poszliśmy do McDonald. Zjedliśmy smaczne
rzeczy i ruszyliśmy tramwajem do szkoły.
Emilka i Maciek

Z OSTATNIEJ CHWILI
O ubiegłorocznym sukcesie
naszej redakcji przeczytaliśmy
w październikowym numerze
Aktualności Będzińskich.
AB to samorządowa gazeta
Będzina. Ukazuje się raz w
miesiącu.
Jesteśmy
dumni,
że
zaistnieliśmy
w
miejskich
mediach. Tytuł artykułu też
super:
Sukces młodych dziennikarzy
z SP 13

