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NAUCZYCIEL W PODSTAWÓWCE
konkurs - kto na zdjęciu
W numerze 149 ogłosiliśmy wesoły konkurs – NAUCZYCIEL W PODSTAWÓWCE.
Waszym zadaniem było rozpoznanie na zdjęciach naszych nauczycieli, z czasów, gdy
chodzili do szkoły podstawowej.
Laureaci - str. 3

Wesoło było na kolegium redakcyjnym, gdy czytaliśmy odpowiedzi. Na przykład, na zdjęciu pana wicedyrektora
(jedynego mężczyzny w grupie 10 nauczycieli) kilkoro uczniów rozpoznało panią Annę Samsonowicz.
Niestety, nikomu nie udało się podpisać wszystkich fotek prawidłowo. Wniosek – nauczyciele chyba trochę się
zmienili.

NAUCZYCIELE NA ZDJĘCIACH Z PODSTAWÓWKI
Spójrzcie jeszcze raz na twarze tych, którzy kiedyś tak jak my siedzieli w ławkach, a teraz za biurkami.

Kto jest na zdjęciach?
Najwięcej uczniów rozpoznało panią Anię Jaworską.
Kto kryje się pod kolejnymi numerkami i dlaczego?
Kolejność zdjęć to miejsca, które zajęli nauczyciele
dzięki Wam.
1. Anna Jaworska – nauczyciel angielskiego
Najwięcej, bo 25 uczniów, którzy włączyli się do
zabawy, rozpoznało właśnie panią Anię.
2. Małgorzata Gajdka – dyrektor, nauczyciel
matematyki
Panią dyrektor zajęła II miejsce, tracąc trzy punkty.
3. Ewa Sowa – nauczyciel muzyki i plastyki
Pani Ewa też jest na podium, ale różnica między III i II
miejscem to już sześć punktów.
4. Sebastian Klata – wicedyrektor, nauczyciel
wychowania fizycznego
Tylko jednym punktem przegrał z panią Ewą.

5. Elżbieta Gwiazda – nauczyciel języka polskiego
Panią Elę rozpoznało też wielu uczniów, ale jeden
mniej niż pana Sebastiana.
6. Barbara Żółkiewicz – nauczyciel historii
Różnica do miejsca V to też tylko jeden punkt.
7. Jolanta Nowak – nauczyciel języka niemieckiego
Jeszcze tylko pani Jola otrzymała ponad dziesięć
punktów.

8. Barbara Marchelak – nauczyciel nauczania
zintegrowanego
Taka malutka jest na tej fotce, że zaskoczeni byliśmy
wynikiem.
9. Anna Samsonowicz – nauczyciel języka
polskiego, opiekun naszej gazetki
Nie wiemy, czy zmylił uczniów telefon, czy te kucyki.
10. Agnieszka Tokarska – nauczyciel geografii
Najmniej uczniów rozpoznało panią Agnieszkę. Chyba
przez tę koronę.
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NAUCZYCIEL W PODSTAWÓWCE
laureaci konkursu
Wszystkim nauczycielom bardzo dziękujemy za udział w naszym konkursie. Chociaż
nie jesteście zwycięzcami, ale dostarczyliście nam i wielu uczniom
niezapomnianych przeżyć i pozytywnych emocji. Żaden numer gazetki nie był tak
często czytany jak 149, w którym opublikowaliśmy Wasze zdjęcia. W dniu publikacji
tego numeru miał 406 odsłon.
Redakcja

NAUCZYCIELE W PODSTAWÓWCE

LAUREACI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
Pierwszego
miejsca
nie
przyznaliśmy, bo nikt nie odgadł
prawidłowo
wszystkich
nauczycieli na fotkach.

Czy, gdybyśmy dali te zdjęcia
pań, które rozpoznało najmniej
uczniów, byłoby łatwiej?
Cyganeczka i prawie Aniołek to
oczywiście...
Ania S. i Agnieszka T.

II miejsce
Aleksander Brandys, 7 c
Laura Wykokińska, 8 d

III miejsce
Ania Piotrowska, 7 a

Dziękujemy uczniom kl. 3 b:
Lenie Czarnik, Paulinie Rauk,
Wiktorii Majcherkiewicz,
Alister Gwieździe, Wiktorii
Pyciak, Lenie S. i pani
wychowawczyni Aleksandrze
Majorczyk za udział w naszej
zabawie.

Paulina Wachowicz, 2 a
wyróżnienia
Magda Wachowicz, 4 a

Joanna Bilnik, 2 a
Wojciech Mitka, 4 b
Hanna Sznajder, 6 a
Magda Grzywnowicz, 7 a
Emilia kwiecień, 5 a
Zuzia Skóra, 3 a

Dziękujemy wszystkim uczniom,
którzy włączyli się do naszego
konkursu. Potraﬁcie się bawić i to
jest najważniejsze.
Gratulujemy
zwycięzcom
i
zapraszamy
do
następnych
konkursów
na
łamach
WagnerPress II.
Redakcja
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W TEATRZE
lektura na scenie
CIEMNO WSZĘDZIE, GŁUCHO WSZĘDZIE...

DZIADY CZ. II na scenie Teatru Nowego w Zabrzu
Dobę po Zaduszkach byliśmy na spektaklu o wywoływaniu duchów. Super przeżycie.

Udało nam się obejrzeć na scenie naszą lekturę Dziady cz. II A. Mickiewicza, bo obawialiśmy się, że
znowu teatry zostaną zamknięte.

LEKTURA NA SCENIE

NA PIERWSZYM PLANIE... DUCHY NAUCZYCIELI

Na spektaklu w Teatrze Nowym w Zabrzu, 3 listopada,
były klasy: 7 e i f oraz 8 c.
Przedstawienie reżyserowała Irena Jun. Premiera
Dziadów na deskach tego teatru była w 2000 roku.
Spektakl został uhonorowany Złotą Maską za
scenografię. Zdjęcie z zabrzański Dziadów jest w
naszym podręczniku do polskiego.
Maciek

Po wyjściu z teatru byliśmy pod wrażeniem. Poprosiliśmy więc
uczniów z kl. 7 f i 8 c, by nam coś powiedzieli na temat ich przeżyć
związanych z przedstawieniem. Obie klasy już omówiły Dziady cz. II
na polskim, więc mieli porównanie: książka a spektakl.
Filip i Szymon
Myślę, że jeśli przeczytałeś książkę ze zrozumieniem, to świetną opcją
jest wybranie się na taki spektakl. Na początku myślałam, że będzie
nudno, ale wszystko było cudowne: stroje, efekty dźwiękowe, gra
aktorska. Scenograﬁa obłędnie też mi się podobała. To przedłużenie
sceny i nasze miejsca - świetnie się oglądało. Polecam wszystkim
uczniom, bo to przecież lektura. Ja zapamiętam na długo.
Zuzia L., 7 f

Byłam pod wielkim wrażeniem zarówno gry aktorskiej jak i scenografii.
Przez większość spektaklu czułam tajemniczość i podekscytowanie.
Świetnym pomysłem było przedłużenie sceny do widowni, przez co
widzowie byli bliżej aktorów. Niektórzy z nich wychodzili bocznymi
drzwiami lub rozdawali widzom ziarna, przez co publiczność była
bardziej zaangażowana w spektakl.
Gra aktorów była pełna emocji i zaangażowania, mogę bez obawy
polecić każdemu ten wspaniały spektakl.
Maja, 8 c

Widz mógł się poczuć, jakby
uczestniczył
w
obrzędzie
dziadów. Liście chaotycznie
porozrzucane na podłodze,
ciemne obiekty i dym, na który
skierowane jest oświetlenie.
Mateusz G., 8 c
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HALLOWEEN
Halloween obchodzimy 31 października. W tym roku trochę cicho było u nas. W szkole
ani słowa, w mieście spokojnie, ale dynie się pojawiły.
Zuzia Zębala jednak o tym święcie do gazetki napisała.

Mimo że dzień nie jest świętem urzędowym, cieszy
się niesamowitą popularnością

TAJEMNICZE ŚWIĘTO
POPULARNOŚĆ
Halloween najhuczniej jest obchodzony w Stanach
Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii.
Mimo że dzień nie jest świętem urzędowym, cieszy
się po Bożym Narodzeniu największą popularnością.
W Polsce pojawiło się w latach 90. XX w.

SYMBOLE
Głównym symbolem Halloween jest wydrążona i
podświetlona od środka dynia z wyszczerbionymi
zębami. Ale są też inne motywy: duchy, demony,
zombie, wampiry, czarownice, trupie czaszki,
nietoperze, pajęczyny, czarne koty.

grafika

Filip

HISTORIA

W USA na obchody Halloween wydaje się średnio 6,9
miliarda dolarów, co odpowiada 6 titanicom.
Przeciętny Amerykanin podczas Halloween zjada ok.
1,6 kilogramów cukierków, tyle co waży chihuahua w
kostiumie Halloween.

To święto ma swoje korzenie w Irlandii, a zaczęło się
jeszcze przed Chrystusem. Halloween obchodzili też
starożytni Celtowie w czasie dożynek zwanych
Samhain. Wierzyli, że 31 października granica między
światem żywych a umarłych nieco się zaciera. Umarli
wracają na Ziemię i sieją spustoszenie pośród
żyjących. Jedyny sposób na odstraszenie złych
duchów to przyodzianie strojów i założenie masek.

KOLORY

CUKIEREK

Kolory Halloween to:
czarny, który symbolizuje śmierć, czerwony - krew,
pomarańczowy -płomienie i fioletowy - magię.

Chyba każdy z was zna najpopularniejsza tradycja
związana z Halloweenem, czyli cukierek albo psikus.
Polega na tym, że poprzebierane dzieci chodzą po
domach prosząc o słodycze, a w przypadku odmowy
robią psikusa.

WYDATKI
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DZIEŃ POSTACI Z BAJEK
5 listopada
WSPOMNIENIA SIÓDMOKLASISTY
Postacie z bajek to piękne wspomnienia z
dzieciństwa, które nas bawiły oraz rozwijały. Czasami
bajka potrafiła podnieść na duchu czy pokazywać jak
działać w trudnych sytuacjach. Jedną z moich
ulubionych bajek jest Kubuś Puchatek. Kreskówka o
misiu z małym rozumkiem zawsze potrafiła mnie
rozbawić. Według mnie każdy z bajek nauczył się
czegoś potrzebnego, np. dzielenia się czy mówienia:
„Proszę” czy „Przepraszam”, więc proszę włączyć w
ten dzień ulubioną kreskówkę i powspominać dawne
czasy.
Jakub Szypuła

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK
W NASZEJ SZKOLE

Świetlica również nie zapomniała o
Dniu Postaci z Bajek.
Każdy uczeń opowiadał o swojej
ulubionej postaci. Były też zagadki,
rozpoznawanie
bohatera
po
rekwizycie.
A my mieliśmy normalne lekcje,
wcale nie bajkowe.
Martyna

Uczniowie klas I – III bardzo fajnie
obchodzili Międzynarodowy Dzień
Postaci z Bajek.
Gdy nagrywaliśmy ﬁlm z okazji
Święta
Niepodległości,
dziewczynka z klasy 2 pojawiła się
w sukience księżniczki. Trochę nas
to zdziwiło, więc spytaliśmy ją,
dlaczego
jest
tak
ubrana.
Odpowiedziała, że jest przecież
Dzień Postaci z Bajek.
Na lekcjach nauczyciele czytali im
ulubione bajki.
Nam nie czytają nawet nudnych
lektur.
Dzieci oglądały też prezentację na
temat tego święta. Rysowały też
swoje ulubione postacie z bajek.
Kacper

