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DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ
21 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, dzień dobrych
uczynków i pozytywnych emocji.
Przesłanie akcji jest proste bądźmy życzliwi codziennie, a nie tylko od święta.

Obchodzony w ponad 180 krajach Dzień Życzliwości i Pozdrowień zawitał też do najmłodszych uczniów naszej
szkoły.

TYDZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI W KLASACH I - III
Samorząd Uczniowski klas I – III wpadł na super pomysł. Przez tydzień na parterze w segmencie C stało
pudełko z napisem Poczta Życzliwości. Każdy mógł włożyć do niego kartki z pozdrowieniami i życzeniami dla
kolegów oraz pracowników szkoły.
A potem... Na pewno miło było tym, którzy otrzymali takie własnoręcznie zrobione życzenia czy pozdrowienia.
To nie koniec. W świetlicy dzieci oglądały filmiki o życzliwości, szukały jej oznak w szkole i codziennym życiu.
Układały też hasła związane z życzliwością.
Martyna

Czy tak trudno być życzliwym?
Chyba niektórzy nie mają w sobie pokładów dobra. A może się wstydzą
okazać komuś życzliwość.
Może powinni posłuchać naukowców, którzy twierdzą, że bycie miłym,
okazywanie dobra, rozbudzanie u siebie życzliwości wobec innych ma
moc uszczęśliwiania – obie strony. Bo przecież karma wraca.
Martyna i Magda

Jak okazać życzliwość?
Wystarczy uśmiech, miłe słowo, ciepłe spojrzenie, malutki gest, dobry
uczynek.
Święto wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Oryginalna nazwa brzmi:
Hallo World Day. Symboliczne znaczenie tego dnia to mówienie hallo,
czyli cześć do przynajmniej dziesięciu osób dziennie.
Magda i Martyna

Życzliwe słowa na co dzień
· Cześć! Jak się masz?
· Wszystkiego dobrego!
· Baw się dobrze!
· Jesteś super!
· Lubię Cię!
· Dziękuję!
· Chętnie Ci pomogę!
· Twoje pomysły są świetne!

Czy wiecie, ilu uczniów w
starszych klasach zapomina o
życzliwych słowach? Wystarczy
popatrzyć...

www.dziennikzachodni.pl
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MIĘDZYSZKOLNY KONKURS NORWIDOWSKI

Wśród wydarzeń związanych z obchodami 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila
Norwida w Roku Norwidowskim nie mogło zabraknąć naszej szkoły. Po szkolnym
konkursie na prezentację multimedialną o Norwidzie zorganizowaliśmy międzyszkolny
konkurs literacko – plastyczno - muzyczny.
Honorowy patronat nad turniejem objął Prezydent Miasta Będzina, a współorganizatorem była
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie.
Konkurs przygotowały p. E. Sowa i A. Samsonowicz pod czujnym okiem p. dyrektor M. Gajdki.

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS W 200. ROCZNICĘ URODZIN C. K. NORWIDA
Ponieważ C. K. Norwid był nie tylko poetą, prozaikiem, dramatopisarzem i eseistą, ale również grafikiem,
rzeźbiarzem i malarzem, a jego wiersze zainspirowały wielu piosenkarzy, konkurs składał się aż z pięciu
kategorii.
1. Życie i twórczość Norwida, na bazie przedstawionej prezentacji multimedialnej wykonanej przez M.
Jęczmyka z 7 f. 2. Recytacja wiersza „Ogólniki”, z którego cytat – „Odpowiednie dać rzeczy słowo”, był mottem
konkursu. 3. Wokalno – muzyczne przedstawienie fragmentu utworu „Marzenie”.4. Rozpoznawanie tytułów
poezji wieszcza po wysłuchaniu piosenek. 5. Praca plastyczna wiersza „Moja piosnka II”.
Kacper

Oliwia Garbień i Julia Kubat z
8 d w muzycznej interpretacji
fragmentu wiersza Norwida
Marzenie.

Dzieło plastyczne Zuzi Delong
z 7 f inspirowane wierszem
Norwida Moja piosnka II.

SZYMON ZA KONSOLĄ
Bardzo ważną funkcję w konkursie
miał też nasz redakcyjny kolega Szymon Pawlik.
Obsługiwał sprzęt nagłaśniający,
czyli mikrofony, dźwięk,
prezentację multimedialną.
laureatki z naszej szkoły

Marta Czech z 8 c (nasza
redakcyjna koleżanka) recytuje
wiersz Norwida Ogólniki.

W konkursie wzięło udział sześć
będzińskich podstawówek.
Laureaci:
I miejsce – SP 13
II miejsce – SP 9
III miejsce – SP nr 11
Gratulujemy zwycięzcom, a
przede wszystkim
naszym koleżankom.
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PARK W PSZCZYNIE
fotoreportaż 3
W poprzednim numerze byliśmy w pszczyńskim zamku. Gdy wyszliśmy z niego,
spacerkiem poszliśmy pięknym jesiennym parkiem do Zagrody Żubrów.
Autorzy zdjęć: Szymon i Filip

ZAMKOWY
PSZCZYŃSKI
PARK
w kolorach
złotej polskiej
jesieni

Fajnie pobawiliśmy się z liśćmi...
Widzieliśmy zabytkową lodownię,
w której przechowywano lód dla
pałacowej kuchni. W herbaciarni
mieliśmy zrobić postój na posiłek,
ale była zamknięta, więc zjedliśmy
kanapki na ławeczkach.
Maciek Grochowina
Artystyczne,
romantyczne
zdjęcie
Łukasza w
drzewie.

kapliczka

Na pewno park
jest ciekawy o
każdej porze
roku.
Rośnie tu
bardzo dużo
rododendronów,
które pięknie
kwitną wiosną i
latem.
Ale jesienią też
ma super
klimat. Oczka
wodne, altanki,
mostki są takie
romantyczne.
Zuzia M.

Z tą kapliczką związana jest
legenda o królu Henryku
Walezym, który wzgradził
polskim tronem i uciekł z
Krakowa. Dopiero w Pszczynie
zsiadł z konia. Dogonił go
kasztelan Tęczyński i próbował
przekonać go do powrotu na tron.
Gdy nie dał rady, miał rzec: Bądź
wola Twoja. I stąd tu kapliczka.
Kacper

www.dziennikzachodni.pl
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SŁOŃ AFRYKAŃSKI
W numerze 155 pisaliśmy o polowaniach księcia z zamku w Pszczynie. Gdy zobaczyłam
w pokoju myśliwskim cios słonia afrykańskiego, który został przywieziony z polowania,
postanowiłam napisać artykuł.
Patrycja Kondas

SŁOŃ AFRYKAŃSKI
Słoń afrykański jest największym żyjącym ssakiem lądowym. Nie jest samotnikiem. Żyje w stadzie. Mieszka w
afrykańskiej sawannie, w lasach i na stepach, Żyje około 70 lat. Jest wega, bo jego główne pożywienie to
rośliny.
Długość ciała (z trąbą i ogonem) to około 700-900cm, maksymalna wysokość samic to 3m a samców 4m. Masa
ciała samic to 2800-4600kg, a samców 6000-10000kg.
Patrycja

USZY TRĄBA ZĘBY
Piękne uszy słonia mogą mieć
nawet
1,5
m
długości.
Wykorzystuje je do chłodzenia
swojego ciała. Trąba służy mu do
oddychania, wąchania, picia, jak
również do zbierania pożywienia i
zrywania gałęzi z wyższych drzew.
Zęby
tworzą
cztery
łuki
trzonowców, po jednym z każdej
strony szczęki. Mają długość
30cm. Wraz ze ścieraniem się
przednich zębów wyrastają od tyłu
kolejne, które zastąpią zużyte.
Mogą odrastać nawet sześć razy.
Patrycja

Mężczyźni trzymają ciosy
słonia (Dar es Salaam, ok. 1900)

TRĄBA W GÓRĘ
CZY W DÓŁ

CIOSY SŁONIA
Kość słoniowa błędnie nazywana
kłami, używana była już w
starożytności do robienia ozdób i
drobnych przedmiotów. Najwyżej
cenione
są
ciosy
słoni
afrykańskich.
Światowy rynek kości słoniowej
warty jest ok. 10 mld dolarów
rocznie. Popyt na kość słoniową
spowodował duży spadek tych
zwierząt. Niestety, ograniczenia w
sprzedaży ciosów wprowadzono
późno, bo dopiero w 2017.
Patrycja

Słoń jest symbolem szczęścia,
radości i powodzenia w życiu.
Mówi się, że szczęście przynoszą
tylko te słonie, których trąba
uniesiona jest w górę. Być może ta
wiara wzięła się z podobnego
przekonania, że podkowa, aby
przynosić szczęście, powinna być
zwrócona końcami do góry.
W Maroku słoń z trąbą uniesioną
do góry symbolizuje gniew, a
natomiast z trąbą opuszczoną –
bogactwo i dobrobyt.
Patrycja

Najbardziej znany nam słoń to
King z W pustyni i w puszczy. Ten
na zdjęciu z filmu nie ma ciosów.
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RECENZJA
Balladyna to tragedia, która zaskakuje, intryguje i na pewno należy ją przeczytać.
Niewiele jest w kanonie lektur utworów ukazujących tak bardzo negatywnego bohatera.
A przecież do dziś ludzie potrafią zrobić niewyobrażalne rzeczy, by coś osiągnąć.

Balladyna to tragedia Juliusza Słowackiego w pięciu aktach napisana w 1834 roku,
lecz wydany został pięć lat później, bo w 1839 roku.

BALLADYNA NA DESKACH TEATRÓW
Pierwszą inscenizację dramatu wystawiono we Lwowie w Teatrze im. Skarbka, 7 marca 1862 r., choć
najsłynniejsze przedstawienie było zaprezentowane w 1974 roku wyreżyserowane przez Adama
Hanuszkiewicza w Teatrze Narodowym w Warszawie z Anną Chodakowską w roli głównej jako tytułowa
Balladyna. Był to bardzo nietypowy i dość śmieszny spektakl, gdyż postacie (Skierka, Chochlik i Goplana)
jeździły na motocyklach a podczas bitwy użyto mechanicznych zabawek dla dzieci.

GDZIE KIEDY KTO
Tematem tejże lektury jest chęć i
droga dążenia do władzy przez
tytułową bohaterkę, symbolizującą
ludzką chciwość.
Akcja dramatu dzieje się za
czasów króla Popiela IV i rozgrywa
się w lesie koło jeziora Gopło,
chacie wdowy, zamku Kirkora i
chacie pustelnika.
Tragedia opowiada o Goplanie,
która kochała się w Grabcu, lecz
ten wolał Balladynę, która także
szczerze kochała go.

OD MIŁOŚCI
DO MORDERSTWA
Goplana uknuła podstęp i kazała
jednemu z jej sług zaczarować
hrabiego Kirkora, aby zakochał się
w Balladynie, lecz wskutek pomyłki
zakochał się w obydwóch córkach
wdowy.
MALINOWY KONKURS
Jednak nie mógł się zdecydować,
którą wziąć za żonę, więc
wymyślono konkurs – która
pierwsza z dziewcząt przyniesie
pełny dzban malin, ta wyjdzie za
mąż za Kirkora.

Podczas gdy Alina zbierała maliny, jej siostra w tym czasie spotkała się z Grabcem. Gdy Balladyna dowiedziała
się, że siostra ma pełny dzban malin, wpadła w furię i zabiła ją. To był pierwszy jej samodzielny krok w dążeniu
do władzy.
Z mojego punktu widzenia Balladyna zasługuje na to, by być lekturą szkolną, ponieważ pokazuje, co człowiek
może zrobić, by dojść do władzy. Akcja rozwija się bardzo ciekawie, np. otrucie Kostryna przez Balladynę.
Fabuła jest intrygująca, a morał tragedii - mądry i pożyteczny.
Lektura ta była najciekawsza ze wszystkich dotychczasowo przeczytanych, z którymi miałam okazję się
zapoznać.
Maria Dębowska

