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Mateusz jako książę elfów w "Calineczce"

Mateusz Chomicz
 o przygodzie z teatrem  
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 Z bazyliszkiem na scenie 

 4 października mieliśmy przyjemność gościć na przeglądzie integracyjno-
kulturalnym Scena Zbliża 2018 zorganizowanym przez Warsztaty Terapii
Zajęciowej w Ostrowie Lubelskim.
Swoje umiejętności taneczne i wokalne zaprezentowały grupy z sześciu
placówek Powiatu Lubartowskiego: SOSW w Firleju, WTZ w Kocku, ŚDS w
Lubartowie, ŚDS w Jamach, DPS w Ostrowie Lubelskim, WTZ w Ostrowie
Lubelskim. Gościnnie wystąpiła także grupa teatralna "Przecinek" z Centrum
Kultury w Ostrowie Lubelskim.
    Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy V B, którzy wystąpili z
fragmentem Legendy o warszawskim bazyliszku.  Okazało się, że publiczny
występ przed tak licznym gremium to ogromne przeżycie, wiele emocji i
stresu. Życzliwa atmosfera i gromkie brawa pomagały młodym aktorom,
którzy  świetnie się bawili, oglądając występy kolejnych grup.        A warto
dodać, że wszystkie zaprezentowały wysoki i bardzo wyrównany poziom
artystyczny, ciekawe układy taneczne, umiejętności wokalne i teatralne. 
 Na zakończenie była dyskoteka,poczęstunek i loteria z nagrodami :)
Takie spotkanie to świetna okazja do integracji, nauki tolerancji, szacunku i
życzliwości. Cieszymy się,że mogliśmy tam być :)

  Samorząd Uczniowski postanowił uczcić to święto w nietypowy sposób.
Było sympatycznie i zabawnie, bowiem na scenie wystąpiły sobowtóry
nauczycieli i pracowników szkoły. Ekscytacja też była: Kto podobny
bardziej? Kto niepodobny? Trzeba powiedzieć,że kilka charakteryzacji było
naprawdę udanych - wypisz, wymaluj - pierwowzór! A pomogły w tym
stroje,akcesoria (torebki,parasolka) oraz charakterystyczne powiedzonka:) 

Straszny bazyliszek

Kamienie... wszędzie kamienie...

Pani Beata

Pani Dorotka :)

Wypisz, wymaluj - pan Witold!

Pan Jacek i jego sobowtór Wiktor

     PARADA SOBOWTÓRÓW,
CZYLI DZIEŃ EDUKACJI
NARODOWEJ

Jak bliźniaczki:) Ernest Hemingway. Nie -Taco! (Teraz polski:)
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            ŚLADAMI PATRONA

  Z okazji Dnia Chłopaka dziewczyny przygotowały mnóstwo niespodzianek:
były specjalne koszulki, inne  drobne upominki albo coś na ząb, czyli pizza! 
  A wieczorem na dyskotece bawiliśmy się wszyscy: i mali,i duzi :)

1 października 2018 r. uczniowie klas VIII i III gimnazjalnych uczestniczyli w
XVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Szkół im. Jana Pawła II w Częstochowie
na Jasnej Górze. W tym roku zorganizowaliśmy wyjazd wraz ze Szkołą
Podstawową im. Św. Jana Pawła II w Rozkopaczewie.
  Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem: „Jan Paweł II –
Promieniowanie ojcostwa”.  Pielgrzymce przewodniczył, jak co roku, bp
Henryk Tomasik z Radomia, krajowy duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana
Pawła II, który zauważył, że „tegoroczne spotkanie jest wyjątkowe, ponieważ
jest włączone w dziękczynienie z racji 40. rocznicy wyboru kard. Karola
Wojtyły na Stolicę Piotrową”. We mszy świętej, która rozpoczęła się o godz.
11  uczestniczyło ok. 14 tys. dzieci i młodzieży z 300 szkół z całej Polski i
Białorusi. Przybyli uczniowie, nauczyciele, katecheci, kapłani, rodzice
uczniów. Abp Mieczysław Mokrzycki ze Lwowa, świadek życia papieża z
Polski, podkreślał w homilii, że Jan Paweł II był ojcem zwłaszcza dla
młodych ludzi, o których bardzo się troszczył, ale którym stawiał trudne
zadania. Uczył życia w odpowiedzialności za siebie i za innych. Następnego
dnia, 12 października odwiedziliśmy również Wadowice, rodzinne miasto
Karola Wojtyły i Kalwarię Zebrzydowską, gdzie często pielgrzymował Jan
Paweł II.

Pod skrzydłami Patrona

Zwiedzamy i podziwiamy

               DZIEŃ CHŁOPAKA
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 RAZ, DWA, TRZY... TERAZ MY!

  25 października w naszej szkole o godzinie 12 odbyło się ślubowanie klas
pierwszych. Podekscytowane maluchy pokazały nam, na co je stać!
Wychowawczyni, Pani Beata Bójko, wspaniale przygotowała dzieci, które
mówiły piękne wierszyki, śpiewały wesołe piosenki, a nawet nauczyły się
tańczyć poloneza.
   Oprócz rodziców i nauczycieli uroczystość zaszczyciły swą obecnością 
również świeckie i duchowne władze Ostrowa Lubelskiego, m.in. Pan
burmistrz, Pani sekretarz oraz ksiądz proboszcz, który udzielił dzieciom
błogosławieństwa. 
   Pierwszoklasiści dostali również upominki od kolegów i koleżanek z klasy
2 i 3 oraz od zaproszonych gości. Po części artystycznej udali się na
poczęstunek, jakim był  tort, ciasta i czekoladowa fontanna, a czas umilali im
animatorzy. 

Wiktoria

Po ślubowaniu można się było wyszaleć na dyskotece...

 Bierzemy udział w konkursie empiku "1000 powodów, by czytać". Nagrodą
jest 1000 książek do biblioteki szkolnej. Klasy V przygotowały plakaty
promujące czytelnictwo. Teraz głosujemy codziennie przez internet na nasz
plakat zgłoszony do konkursu (ten żółty). Uaktywniamy rodziny, przyjaciół,
znajomych - kogo tylko możemy.

 25 X zostanie
ogłoszona lista 10
zwycięskich szkół, do
których trafią
ciężarówki pełne
nowiutkich książek. 
  Aby znaleźć się na tej
liście, trzeba zebrać jak
najwięcej głosów.
Codziennie możemy
zagłosować jeden raz.
  Czekamy na Waszą
pomoc!

              Głosuj i pomóż wygrać
           1000 książek do biblioteki!
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Jak to się stało, ze zostałeś artystą Teatru Muzycznego w Lublinie?

Najpierw usłyszałem w TVP 3 Lublin, że w Teatrze Muzycznym w Lublinie
poszukują dzieci do głównej roli. Wtedy pomyślałem: " Czemu by nie
spróbować wziąć udział w castingu?" Na castingu było ponad 300 osób.
Miałem trochę tremę, ale niewielką. Najpierw zatańczyłem układ
choreograficzny, który pokazał mi jeden z jurorów. Później zaśpiewałem
skalę głosową  przy fortepianie, a na końcu miałem wyrecytować wiersz.  Na
drugi dzień zadzwonił telefon z wiadomością, że zostałem zaangażowany do
roli. W ten sposób trafiłem do Teatru Muzycznego w Lublinie.

W jakich przedstawieniach brałeś udział?

Biorę udział w przedstawieniach: "Calineczka" i "Legenda o Czarciej Łapie".

Opowiedz co nieco o swojej najnowszej roli. W jakim spektaklu
będziemy mogli Cię zobaczyć?

Moją najnowszą rolą jest książę elfów Emanuel w przedstawieniu pt.
"Calineczka".

Jak wyglądają  próby? Czy poświęcasz im dużo czasu?

Próby trwają czasem bardzo długo.  To zależy, jak nam  idzie. Są one
bardzo męczące. Do domu wracam często w godzinach nocnych.

Czy dorośli artyści pomagają Wam - młodym? Jaka atmosfera panuje
wśród członków zespołu?

Starsi artyści udzielają mi wielu   cennych wskazówek. Atmosfera jest
bardzo miła, każdy jest życzliwy, pomocny, a czasami bywają zabawne
sytuacje podczas prób.

W jaki sposób godzisz naukę z obowiązkami w teatrze?

Jest mi bardzo trudno pogodzić naukę z graniem w Teatrze Muzycznym,
ale  mam nadzieję, że daję radę to połączyć. Staram się nadrabiać zaległości
i dużo się uczę.

Czy aktorstwo to Twoje jedyne hobby? Czym jeszcze się interesujesz?

Aktorstwo nie jest moim jedynym hobby, interesuję się także piłką nożną.
Uczęszczam do Akademii Teatralno-Wokalnej Jerzego Turowicza, gdzie
rozwijam swój  talent poprzez elementarne zadania aktorskie, zajęcia wokalu
i emisji głosu, ruch sceniczny i taniec.

Zdradź nam swoje plany na przyszłość...
Chciałbym dostać się do bardzo dobrej szkoły i móc dalej rozwijać swój
talent aktorski. Może zostanę kiedyś bardziej znanym aktorem.

wszystkie fotografie ze strony Teatru Muzycznego w Lublinie

Mateusz jako Smółka w "Legendzie o Czarciej Łapie"

       Czemu by nie spróbować? 
  Rozmowa z Mateuszem Chomiczem
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              MODA NA CZASIE

fot. ze strony Teatru Muzycznego w Lublinie

fot. ze strony Teatru Muzycznego w Lublinie

 
bluzka z Reserved 
za 20 zł, 

bluza z Pepco 
za 50 zł, 

spodnie z targu 
za 40 zł, 

bransoletka i joker
z Chińczyka 
za 10 zł.

 Jak się ubrać, aby było modnie i wygodnie i nie wydać przy
tym fortuny?
  Zobaczcie,co poleca nasza redakcyjna stylistka...

bluzka z Reserved 
za 10 zł,

spodnie z Kika 
za 30 zł, 

buty ze Świata Butów
za 30 zł,  

joker z Chińczyka
za 10 zł,  
bransoletka za 5 zł
(kupiona na straganie
podczas dożynek)

bluza z Pepco za 50 zł,
bluzka z lumpeksu za
10 zł, spodnie z targu
za 30 zł, buty z
lumpeksu za 20 zł,
zegarek od jubilera za
150 zł, torebka z
Reserved za 40 zł.

bluzka z Pepco za 15
zł, spodenki z targu
za 25 zł, joker z
Chińczyka za 10 zł

fot. ze strony Teatru Muzycznego w Lublinie

Daria

Daria

DariaDaria
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Nie bójcie się mnie

Każdy ma swoje zwierzątka.Kotki,pieski,papużki, itp.Istnieją
też dzikie zwierzęta.Opowiemy Wam o jednym z nich.
Wilki to  przykład opiekuńczego stworzenia, nigdy nie zostawią
jednego ze swoich.

PRZECZYTAJCIE DALEJ, TO SIĘ DOWIECIE WIĘCEJ !!!

Wilki zazwyczaj polują w stadzie (wilcze stado to inaczej wataha). 

Terytorium zajmowane przez watahę to zwykle 100-300 km. 

Watahy wilków mają ściśle określoną hierarchię.
 
Żywią się głównie średniej i dużej wielkości ssakami kopytnymi (jelenie, 
dziki, sarny), nie gardząc mniejszymi zwierzętami i padliną. 

W poszukiwaniu samicy, wilk potrafi w ciągu 2 tygodni przebyć               
ponad 600 km

Największą ostoją wilków są Karpaty i Pogórze Karpackie
 (194-214osobników).

Dorosły wilk ma 42 zęby, których długość dochodzi do 27 mm. 

W jednym miocie wilczyca rodzi 3-7 młodych.

Autor:Paulina Domańczyk (https://paczka-wiedzy.pl/wilki-ciekawostki/)

 ZWIERZAKI - SŁODZIAKI
             Wilki i ich zwyczaje

Wilki od początku były i są nadal obecne w ludzkiej kulturze.
Wilki jako drapieżnicy, zabójcy lub wcielone zło, wzbudzają powszechny
lęk,z drugiej strony, podziwiana jest wilcza niezależność, siła i wytrwałość. 
                                                           Fragment tekstu :ENCYKLOPEDIA

Nie tylko mięso
Czy wiesz, że wilki uwielbiają jeść różne rośliny i owoce? Często skubią
trawy i zioła oraz zjadają leśne owoce, jak czarne jagody, dzikie jabłka.  

Porzekadła o wilkach
Ciągnie wilka do lasu - oznacza tyle, że ktoś bardzo garnie się do czegoś.
W podtekście chodzi o coś negatywnego, przysłowie to najczęściej
wypowiadamy z pogardą. 
Chcesz mięso jeść, idź za wilkiem ogon nosić - oznacza mniej więcej tyle:
chcesz mieć korzyści, musisz się przysłużyć. 
Dla wilka las, dla gołębia strzecha - to skrót myślowy wyrażający, że
wszystko na świecie ma swoje miejsce. 
Drze koza łozę, wilk zaś drze kozę - to porzekadło przypomina, że nad
każdym jest ktoś silniejszy.
                                           ( http://wilki.pl/wilcze-ciekawostki.php)

 Czemu wilki wyją?
Wilki wyją, by oznajmić innym swoje położenie, kończą w ten sposób udane
polowanie lub odstraszają intruza.

Jak długo żyją wilki?
Wilk maksymalnie może dożyć nawet 16 lat, ale średnio żyje 6-8 lat.

Jak nazywa się dorosłe wilki?
Samiec wilka to basior, a samica wilka to wadera.

                                                                        Zuzia&Wiktoria

pixabay
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      DZIŚ  PIECZEMY Z POMYSŁEM ANANASOWCA.
 JEŚLI LUBICIE ANANASY, TO ZACHĘCAM DO PIECZENIA.   

Grunt, to dobrze zaparkować...

 TAKA SYTUACJA... 

                                         Gotowanie z pomysłem
                                            "ANANASOWIEC"

  BISZKOPT
jajka - 4 szt.
mąka ziemniaczana -1 szkl.
proszek do pieczenia -1,5 łyżeczki
cukier kryształ 0,5 szkl.
sól

Żółtka oddzielić od białek. Do białek dodać szczyptę soli,ubić pianę na
sztywno. Do ubitej piany stopniowo dodawać żółtka i cukier,dalej ubijając.
Mąkę ziemniaczaną wymieszać z proszkiem do pieczenia,delikatnie
wmieszać do piany. Ciasto wylać do wysmarowanej tłuszczem blachy        o
wymiarach  24x42 cm. Blaszkę z ciastem wstawić do piekarnika,
piec 25 minut w 175 stopni.

  BEZA WIÓRKOWA
cukier puder -3/4 szkl.
wiórki kokosowe -100g
białka jaj -3 szt.

   Białka ubić z cukrem na sztywną pianę. Do ubitej piany wsypać wiórki
kokosowe,wymieszać. Wylać pianę do wysmarowanej tłuszczem blachy
o takich samych wymiarach, jak ta, w której piekł się biszkopt. Włożyć bezę
do piekarnika,piec 25 minut w 175 stopni.

KREM ANANASOWY:
margaryna  -250 g
żółtka jaj -3 szt.
cukier puder -0,5 szkl.
ananasy -2 puszki
budyń waniliowy -1 opakowanie

Ananasy odlać z syropu,osączyć. Pokroić ananasy w kosteczkę. Na soku
ananasowym z 2 puszek ugotować budyń waniliowy,ostudzić. Margarynę
rozetrzeć,dodając stopniowo żółtka i cukier puder,utrzeć na gładki krem. Do
utartej margaryny dodawać po łyżce zimnego budyniu,cały czas ucierając na
puszysty krem. Do kremu włożyć połowę pokrojonych ananasów,dokładnie
wymieszać.

 WIERZCH DO POSYPANIA
wiórki kokosowe -2 łyżki
cukier kryształ -2 łyżeczki

Na suchą patelnię wsypać cukier kryształ i wiórki kokosowe,mieszając
doprowadzić do zrumienienia wiórków,ostudzić. 
SKŁADANIE CIASTA:
1.biszkopt 2.połowa kremu 3.beza kokosowa 4.reszta kremu 5.reszta
pokrojonych ananasów 6.ananasy na wierzchu,posypać zrumienionymi
wiórkami kokosowymi. Gotowe ciasto wstawić do lodówki.

@wikimatyjaszczyk
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DOBRA KSIĄŻKA
               Lois Lowry "Dawca"

DOBRY FILM
               "Blask tęczy"

  W społeczności, w której żyje Jonasz, wszystko jest idealne. Specjalnie
dobrane kobiety rodzą dzieci, które trafiają potem do odpowiednich jednostek
zwanych komórkami rodzinnymi. Każdy ma przypisanych rodziców i pracę.
Nikomu nawet nie przyjdzie do głowy, by zadawać pytania. Wszyscy są
posłuszni. Nie ma konfliktów, nierówności, rozwodów, bezrobocia,
niesprawiedliwości… ani możliwości wyboru. Wszyscy są tacy sami. Z
wyjątkiem Jonasza.
  Podczas ceremonii dwunastolatków dzieci z dumą przyjmują przydzielone
im życiowe role. Ale dla Jonasza wybrano coś specjalnego. Ma rozpocząć
szkolenie u tajemniczego starca zwanego Dawcą Pamięci. Jonasz
stopniowo uczy się, że moc tkwi w uczuciach. Ale kiedy jego własna siła
zostaje wystawiona na próbę – kiedy musi uratować kogoś, kogo kocha –
może nie być gotowy. Czy jest za wcześnie? Czy za późno?
  Książka jest bardzo dobra! Ukazuje szare, pozbawione barw
społeczeństwo, w którym nie ma miejsca na uczucia, a człowiek żyje
według z góry zaplanowanego schematu, nie wiedząc nawet, co oznacza
słowo "wybór". Ukazana tu wizja jest przygnębiająca, ale nie jest wcale
nierealna, jeśli spojrzymy na ilość osiedli strzeżonych, jakie są teraz
wszędzie budowane i sposób pracy w korporacjach. Czy nasz świat do tego
właśnie zmierza?
   Książkę czyta się szybko,opisy są krótkie, jest sporo dialogów.Język jest
prosty,zrozumiały. Polecamy ją czytelnikom w każdym wieku :) 

  Tomas to wrażliwy i nieśmiały ośmiolatek. Mieszka w sierocińcu – smutny,
samotny i bez przyjaciół. Zostaje adoptowany przez Maire O’Donnell, piękną,
pełną życia kobietę. Jej pogoda ducha potrafi rozświetlić największy mrok, a
także serce Tomasa. 
   Maire przywozi chłopca na rodzinną Corrie – malowniczą wyspę u
wybrzeży Irlandii. Tam przedstawia go swemu mężowi, który nie ukrywa
rozczarowania chłopcem. Maire się nie poddaje i pokazuje Tomasowi cuda
jego nowego świata. Kiedy wkrótce zdarzy się tragedia, Tomas stanie przed
wielkim wyzwaniem. 
  Magiczna opowieść o potędze miłości, o poszukiwaniu akceptacji,
odkrywaniu magii oraz uświadamianiu sobie, że tęcze są wokół nas – a
także w nas samych
„Blask tęczy” to piękna, wzruszająca historia. Za każdym razem przeżywam
tę opowieść, zwłaszcza pierwsze słowo „mamo”. Film o poszukiwaniu
akceptacji, miłości…  Jeśli nie boicie się uronić łez – polecam gorąco.
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