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MAGIA ŚWIĄT NA SCENIE

Bardzo podobały mi się stroje
aktorów - idealnie wpasowały się w
klimat utworu. Mroczna muzyka
wprowadzała w niepokojący
nastrój. Cała scenografia
podkreślała przekaz utworu.
Klara, 8e 

Spektakl był ciekawy. Aktorzy
odegrali w świetny sposób swoje
role. Fajnie, że grali na
instrumentach, np. skrzypcach.
Aktorami były też dzieci, które
również grały na instrumentach i
śpiewały.
Ciekawy spektakl. Mogłabym
jeszcze raz na niego pójść.
Maja, 7a  

Spektakl bardzo mi się spodobał,
aktorzy zagrali realistycznie.
Spodobała mi się postać Scrooga,
który bardzo fajnie  i trochę
zabawnie występował.
Julia, 7a

To była super powtórka lektury
przed egzaminem.
Mikołaj, 8 f

Spektakl był bardzo ciekawy,
przyjemny do oglądania. Duże
wrażenie zrobiły na mnie efekty
specjalne oraz dobra gra aktorów,
ponieważ wyśmienicie potrafili
odegrać przypisane im role. 
Nie lubię teatru, ale ten występ był
super.
Iga, 8e

Najbardziej podobała mi się scena,
gdy Scrooge zobaczył swój
nagrobek. Efekt był niesamowity.
Zrozumiałem cały spektakl, więc
nie muszę czytać lektury.
Mikołaj, 7 a

SCROOGE NA DESKACH TEATRU W ZABRZU
Było nas dużo, bo pięć klas ósmych i jedna siódma.
Obejrzeliśmy magiczny spektakl, który nie tylko utrwalił naszą wiedzę o
lekturze omawianej na lekcjach polskiego, ale uświadomił, co w życiu jest
najważniejsze. Zebraliśmy kilka wypowiedzi na temat tego fascynującego
widowiska. Poczytajcie.

Kacper

Pandemia przerwała coroczne wyjazdy uczniów klas VII na adaptację obowiązkowej
lektury - Opowieść wigilijna. By nadrobić zaległości, w tym roku szkolnym, jak zwykle tuż
przed świętami uczniowie pojechali do Teatru Nowego w Zabrzu.

Najbardziej podobały mi się w tym
spektaklu efekty specjalne,
scenografia, ostatni duch i muzyka.
Było super.
Weronika, 7a

zebrali: Szymon i Maciek
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MAGIA ŚWIĄT NA SCENIE

Moje wrażenia po spektaklu są
bardzo pozytywne. Aktorzy zagrali
świetnie. Efekty były kosmiczne.
Klimat genialny. Na pewno, gdyby
"Opowieść wigilijna" pojawiła się
na egzaminie, byłbym zadowolony.
Bartłomiej, 8 f

Byłam zachwycona spektaklem.
Bardzo podobała mi się
scenografia. Uważam, że aktorzy
grający biednych mieszkańców
miasta spisali się na medal. Dzieci
też zagrały wspaniale.
Wiktoria, 7a

Spektakl strasznie mi się podobał.
Cały teatr był prześliczny, gra
aktorów zadziwiająco dobra. 
Nie mówiąc już o efektach
specjalnych. Atmosfera była
świetna. Wszystko
doprecyzowane. Bardzo spodobała
mi się również gra dzieci.       
Alicja, 7a

Scenografia zrobiła na mnie duże
wrażenie. Również kostiumy  były
bardzo ładne i dopracowane.
Zaciekawiła mnie bardzo szybka
zmiana scenografii na scenie.
Kacper, 8e

Spektakl był bardzo ciekawy,
aktorzy dobrze odebrali swoje role.
Można nawet powiedzieć, że
wizyta w teatrze jest lepszym
wyborem niż obejrzenie filmu.
Uważam, że jest to ciekawy
sposób powtórzenia sobie
"Opowieść wigilijnej" przed
egzaminem.
Patrycja, 8e

Bardzo podobał mi się spektakl.
Był bardzo ciekawy. Najbardziej
podobało mi się, gdy wujaszek
nalewał wino starzej pani, a
Joanna Konieczna zabierała jej
kieliszek i wypijała. Dałabym
10/10.
Lena, 7a

Spektakl zrobił na mnie duże
wrażenie. Aktorzy świetnie odegrali
swoje role. Moim ulubionym
bohaterem był zdecydowanie
Ebenezer. Ten spektakl był warty
uwagi.
Stanisław, 8e  

To był jeden z najlepszych
spektakli, jaki kiedykolwiek
widziałam. Aktorzy grali pięknie
swoje role,rekwizyty były zrobione
w idealny sposób.  Bardzo
podobały mi się przejścia z sceny
na scenę. Tła były ciekawe. Jeżeli
ktoś lubi świąteczne klimaty jak i
chce poczuć trochę dreszczyku, to
polecam pójść na ten spektakl. :)
Julia, 8f 

zebrał: Azat
W teatrze była piękna scenografia.
Aktorzy bardzo dobrze wcielili się
w swoją role. Najbardziej podobało
mi się, jak miasto Londyn się
podnosiło. Wszystko było
cudownie i bardzo się wczułam w
przestawienie.
Zuzia, 7a 
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WSPOMNIEŃ CZAR

ZDOLNE PLASTYCZKI
W XXI Konkursie Twórczości
Muzycznej i Plastycznej Dzieci i
Młodzieży „Kolęda i Kartka
Bożonarodzeniowa”
Sandra Kowenia z 5c zajęła II
m i e j s c e , a Swietłana
Gasparyan z 7a dostała
wyróżnienie. 
Obie zostały nagrodzone za
prace plastyczne,  które były
wykonywane w jednym czasie.

Maja W konkursie na
najładniej
ozdobione
drzwi wygrały:
  I miejsce 4 b
 II miejsce 4 a
 III miejsce 6 d

Jak co roku wszyscy uczniowie oraz nauczyciele tuż
przed świętami spotkali się na sali gimnastycznej, by
poczuć magię zbliżającego się czasu. 

JASEŁKA I NIE TYLKO 

Akademia z okazji Świąt Bożego Narodzenia była
naprawdę ciekawa. Poznaliśmy albo przypomnieliśmy
sobie tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe, które w
ciekawy sposób przedstawili najmłodsi uczniowie
naszej szkoły. 
Jak zawsze dziewczynki z kółka muzycznego pięknie
śpiewały i nie tylko kolędy. 
Nie zabrakło również życzeń, które złożyła
przewodnicząca szkolnego samorządu i nasza
redakcyjna koleżanka - Zuzia Zębala.  
Atmosferę tego spotkania na pewno oddaje poniższe
zdjęcie.

Zuzia  M.

W poprzednim numerze dużo pisaliśmy na temat tej magicznej atmosfery, która ogarnia
ludzi w okresie przedświątecznym. A ponieważ trochę się jeszcze działo, więc wracamy
do tematu, bo po feriach niewiele zostanie z tych baśniowych, zjawiskowych chwil i
miejsc. 
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DLA SANDRY

KIERMASZ ROZMAITOŚCI
Drodzy Rodzice i Uczniowie. Bardzo dziękujemy za
aktywny udział w Kiermaszu Rozmaitości. Udało się
sprzedać wiele rzeczy i wspomóc zbiórkę na operację.
Dzięki waszym zakupom uzbieraliśmy 4446,83.   
Razem z rodziną Sandry - dziękujemy wszystkim.

Rada Rodziców

KIERMASZ OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH
na cel charytatywny dla Sandry

Dzięki Wam rodzicom i Waszym dzieciom udało się
nazbierać piękną sumę  w Szkole Podstawowej nr 4
na turnieju Mikołajkowym Judo.
Sprzedaż tych ozdób zakończyła się wynikiem ponad
5500 zł. 
Pozostałe ozdoby zostały sprzedane w naszej szkole i
dały sumę ponad 1400 zł.
Pieniążki zostały przekazane rodzicom Sandry.
Jeszcze raz dziękujemy za udział w tej akcji.

Pedagodzy 

BIEGAMY DLA SANDRY
W sobotę, 14 stycznia, na
bulwarach naszego miasta będzie
następna akcja charytatywna dla
Sandry. Na pewno do niej
dołączymy. 
Oczywiście napiszemy o tym biegu
na łamach WagnerPress II. 

Nie ma nic piękniejszego jak bezinteresowna pomoc. 
W naszej gazetce drukujemy teksty, które są na stronie internetowej szkoły i na szkolnym
Facebooku. My też dołączamy się do tych podziękowań.
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RAZEM - РАЗОМ
fotoreportaż 4

KAMIENIEC PODOLSKI 

Кам'янець-Подільський

foto. prywatny album

POLSKIE ZABYTKI
Najważniejsze to:

Brama Polska, Baszta Batorego,
Rynek Polski, Ratusz Polski.

kościół św. Mikołaja czy katedra
świętych Piotra i Pawła 

albo stary cmentarz polski.

Zdjęcia najlepiej oddają polski charakter Kamieńca
Podolskiego. 
Mają one 10 lat, więc na pewno niektóre zabytki
zostały odrestaurowane i wyglądają trochę inaczej. 

Kacper

W 196 numerze poznaliście zamek w Kamieńcu Podolskim. Teraz - miasto.
Długo tereny Kamieńca Podolskiego były pod panowaniem polskich rządów. Nic więc
dziwnego, że jest w tym mieście dużo miejsc przypominających te historyczne czasy.

MURALE W KAMIEŃCU
Zdjęcie obok nie ma nic wspólnego
z polskimi klimatami w Kamieńcu
Podolskim. Co przedstawiają?
Można fantazjować, ale są
ciekawe. W Polsce zaczęły się w
czasach PRL jako reklamy. A
pochodzą z Meksyku z początku
XX wieku.

Filip

A. Samsonowicz
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