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MIKOŁAJ W SZKOLE

Mikołajki na tym
zdjęciu
zastanawiają
się, czy na
pewno nie będą
pytane, bo dziś
niewiele umieją.

Czyżby
nauczyciel na
tej lekcji
zamienił się w
Mikołaja i
macha do
dzieci.

MIKOŁAJ W SZKOLE
Dokładnie 6 grudnia odwiedził naszą szkołę Mikołaj. Był we wszystkich klasach. W każdej
najpierw pytał: Czy wszyscy byli grzeczni? Oczywiście nie było sprzeciwu. Więc uczniowie i
nauczyciele dostali od niego cukierki. Tak naprawdę Mikołajem była dziewczyna z
samorządu - Karolina, która jest też redaktorką naszej gazetki. Bo to Samorząd Szkolny
przygotował słodką niespodziankę. Pomocnikiem Mikołaja była Zuzia - też nasza redakcyjna
koleżanka i przewodnicząca szkoły. 
Ten dzień był inny, bo na przerwach po korytarzach spacerowali uczniowie w czerwonych
czapkach z białym puchem i pomponem. W klasach również siedzieli w tym nakryciu głowy,
bo kto je miał - nie był w tym dniu pytany. 
W 6 c wszyscy zaopatrzyli się w czapki Mikołaja i spokojnie minął im wtorek. 

Kacper Kuna

PRAWDZIWY MIKOŁAJ W PRZEDSZKOLU

Do przedszkolaków przyszedł prawdziwy Mikołaj. Przyniósł worek z
prezentami dla najgrzeczniejszych dzieci - czyli wszystkich.

Po jego wizycie Panie z oddziału przedszkolnego powiedziały nam:

- Spotkanie z Mikołajem minęło w bardzo miłej
atmosferze i przyniosło dzieciom wiele radości. Święty
Mikołaj obdarował wszystkie dzieci prezentami. 
Cieszymy się, że Mikołaj o nas pamiętał i czekamy na
jego wizytę w przyszłym roku.

Gaca

Na zdjęciu powyżej i tym po lewej stronie widać, jak
dzieciaki przeżywają spotkanie w Mikołajem. On też
jest uśmiechnięty, czyli zadowolony ze spotkania.

Na fotce po prawej szkolny Mikołaj (Karolina) rozdaje
cukierki w jednej z klas. 

Wierzyć czy nie wierzyć w Mikołaja? 
Chyba 6 grudnia niewielka grupa to pesymiści. Przecież z wiary w niego są korzyści.
Prezenty przynosi, lekcje są spokojniejsze, po szkole biegają czerwone czapki, chociaż
nie ma przeciągu.
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DOOKOŁA ŚWIATA W TEATRZE

Teatr był śmieszny, klimatyczny.
Fajny dodatek - zespół, który grał z
tyłu. Postacie ciekawie ubrane.
Tomek, 5 c

Według mnie ten spektakl był
bardziej żywy od drugiej połowy.
Wtedy było więcej akcji.
Igor, 5 c

NA STRONIE TEATRU ŚLĄSKIEGO PRZECZYTALIŚMY:
Zabieramy was w podróż dookoła świata. W podróż pociągiem, statkiem
parowym czy… na grzbiecie słonia. Postanowiliśmy się założyć z
publicznością, że jest to możliwe w teatrze i zajmie nam troszkę ponad
100 minut.

Fileas Fogg dżentelmen z Londynu, przemierzy świat dookoła w 80 dni.
O tej jego podróży możecie przeczytać w powieści Juliusza Verne’a 
80 dni dookoła świata. 
Teatralną adaptację przygotował Robert Górski, współtwórca Kabaretu
Moralnego Niepokoju. Reżyserem jest Robert Talarczyk. Udział bierze
kilkunastu aktorów. Muzykę na żywo i piosenki wykonuje jazzowo-
folkowy zespół Chłopcy Kontra Basia.

Na początku myślałem, że będzie
to nudne, ale okazało się, że było
fajne. Plusy: super postacie,
ciekawa historia. Minusy: za dużo
piosenek a za mało samego
mówienia. 
Dawid, 5 c

Choreografia była bardzo
dokładna, a piosenki
humorystyczne. Przedstawienie
było bardzo ciekawe.
Nina, 5 a 

Musical wpłynął na mnie
pozytywnie. Od jakiegoś czasu
potrzebowałam takiego typu
atrakcji. Było śmiesznie i ciekawie.
Najbardziej spodobał mi się 
Passepartout. Według mnie był
jedną z najśmieszniejszych
postaci. 
Julia, 8 f

Spektakl był bardzo fajny.
Podobała mi się scenografia.
Super była buda z ananasem.
Emilka, 5 a

Przedstawienie bardzo mi się
podobało. Najbardziej rozśmieszył
mnie pan, który był Hindusem.
Śmiesznie wyglądał i przyjechał na
słoniu, takim małym jak z wesołego
miasteczka. na przerwie wypiłem
gorąca czekoladę. Była bardzo
pyszna.
Wiktor, 8 f
Spektakl bardzo mi się podobał.
Był ciekawy i śmieszny. Podobały
mi się stroje aktorów. Była to super
zabawa. 
Laura, 5 c

Jak uczniowie odebrali spektakl? Przeczytajcie ich
wypowiedzi, które zebrali: Kacper i Maciek
Autor zdjęć: Wiktor P. z 8 f

UCZNIOWIE O SPEKTAKLU
strona 4 i 5

7 grudnia uczniowie czterech klas 5 wraz z miłośnikami teatru z 8 f  byli na spektaklu 
"W 80 dni dookoła świata. Tam i z powrotem."
Tę pasjonującą podróż z lekcją historii i geografii w tle przeżyli siedząc bezpiecznie na
widowni w Teatrze Śląskim w Katowicach. 
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DOOKOŁA ŚWIATA W TEATRZE

Ten spektakl był bardzo śmieszny. Poprawił mi humor. Był ciekawy.
Wczułam się w całą opowieść. Było super!
Sandra, 5 c

Najbardziej podobał mi się pan Ananas, który jechał na słoniu oraz pani
Auda/Audi, którą uratowali przed śmiercią. Kapela super grała. Ich
piosenki były fajne.
Alicja, 5 a

Bardzo podobała mi się muzyka,
która była grana na żywo. Głos
śpiewającej pani też był wspaniały.
Przez pewien czas czułam się,
jakby aktorzy nie byli realni,
jakbym oglądała wielki ekran.
Wszystko pozytywne, ale Indianka
była sprzeczna z normą i musiałam
pić gorącą kawę na schodach, aby
wejść na salę.
Amelia, 8 f

Bardzo podobały mi się stroje aktorów oraz ich interakcje z publiką.
Julia, 8 f
Spektakl był ciekawy, było dużo muzyki. Zakończenie - fantastyczne i
zaskakujące. Dobrzy aktorzy. Podobało mi się. 
Magdalena, 5 a
Najbardziej podobało mi się, że było dużo muzyki i pani ładnie śpiewała. I
że na końcu były włączone kolorowe światła. Ogólnie było fajnie.
Lena, 5 c

Podobały mi się piosenki, jak
jechali na słoniu, fajnie Fogg
odgrywał swoją rolę. Ładne mieli
kostiumy.
Nikola, 5 a
Mam bardzo dobre odczucia. Fajny
scenariusz i najważniejsze -
ciekawy. Jedynym minusem dla
mnie jest za dużo muzyki, ale i tak
było super. Miałam fajową ekipę.
Hanna, 5 c

Przedstawienie było świetne,
aktorzy doskonale grali, ale nie
wszystkie postacie odpowiadały
prawdziwym kulturą, np. Indianka
była blondynką. Bardzo podobał mi
się kontakt aktorów z widownią.
Stroje były przepiękne, tak jak
scenografia. Oprócz dziewczynki,
która siedziała przede mną i ciągle
machała głową, wszystko świetne.
Zuzanna, 8 f

Uważam, że spektakl był naprawdę
dobry. Muzyka była wciągająca, a
dialogi ciekawe. Najlepszym
bohaterem był
Passepartout jako osoba
komediowa. Po spektaklu
zabrałem osiem cukierków św.
Mikołajowi.
Mateusz, 8 f

Świetne przeżycie. Poznałam inne
kultury. Śmieszne sytuacje. Jedna
z nich to picie wrzątku (kawy) na
szybko, bo pani nie chciała nas
wpuścić na salę. Niedosyt śmiechu
idealnie dopełnił spektakl. 
Paulina, 8 f
Na początku myślałam, że będzie
nudne, ale okazało się, że musical
był zabawny i ciekawy. Aktorstwo
bohaterów bardzo dobre. Dużo
pozytywnych wrażeń.
Wiktoria, 8 f
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OD PASJI DO PRZYSZŁOŚCI
RODO NA ZDJĘCIACH

1. Sebastian Klata
2. Anna  Świerczek
3. Anna Bartosz
4. Beata Krawczyk
5. Agnieszka Kopa
6. Małgorzata Gajdka
7. Piotr Tchórzewski
8. Katarzyna Sobota

Uczniów - laureatów
konkursu poznacie 

w następnym numerze

 9. Ewa Sowa
10. Joanna Witaszczyk
11. Anna Jaworska
12. Izabela Jaźwińska
13. Monika Masierowska
14. Dorota Korus
15. Anna Samsonowicz
16. Aleksandra Kołodziejak

DZIĘKUJEMY
WSZYSTKIM ZA

ZABAWĘ I UDZIAŁ 
W KONKURSIE

CZTERNASTU Z DWUDZIESTU TRZECH
Nie było łatwo. Tylko 14 pracowników naszej szkoły rozpoznali uczniowie biorący udział w konkursie. Jedni po
zdjęciach, inni po opisie, a bardziej dzięki podpowiedziom. No cóż, trochę wszyscy się zmienili. Poza tym
pracują w oświacie i nie zrealizowali swych zawodowych marzeń, które my im wymyśliliśmy. Ale przecież coś
pozostało z dzieciństwa. 

Redakcja 

Pamiętacie konkurs  Z PASJĄ W PRZYSZŁOŚĆ? 
Poświęciliśmy mu cały numer 190, bo aż 23 pracowników naszej szkoły przyłączyło się do
zabawy. Potem uczniowie mieli rozpoznać, kto jest na zdjęciu. W ubiegłym roku
otrzymaliśmy bardzo dużo odpowiedzi. W tym roku mniej, ale i tak było super. 

17. Agnieszka Merta
18. Agata Opiatowska
19. Magdalena Bień-Pośpiech
20. Monika Kudrys
21. Aleksandra Majorczyk
22. Aleksandra Goczoł
23. Ewa Widlarz

Kto został i nie został
rozpoznany,
przeczytacie

w następnym numerze
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