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 Nie pisz do szuflady- wiersze uczniów
 Nasza inscenizacja Balladyny

Opiekun - Katarzyna Woś

Wywiad z Panią Ewą Pietrzyk nauczycielką historii



Pani zdaniem internet wygra z książką?
Na pewno przeważy rozsądek. Niektórzy ludzie potrafią korzystać właściwe z
internetu, nie traktują go tylko jako zabawę, mam nadzieję, ze młodzież
zafascynowana internetem będzie wzorem mądrych ludzi traktować sieć, komputer
jako źródło ważnych informacji, niezbędnych w kształceniu i rozwijaniu się.



Czy w dzisiejszym świecie możemy funkcjonować bez internetu?

Na pewno dziś jest to niemożliwe. internet wszedł we wszystkie niemal sfery naszego życia.
Jednak potrzebny jest rozsądek i umiar, by świat wirtualny nie wymieszał się z prawdziwym.


Co Pani sądzi o e-bookach?

Są sporym ułatwieniem, ale ja jednak przedkładam nad cyfrowy zapis- tradycyjną ,
szeleszczącą kartkami papieru książkę.


Pani ulubiona książka z dzieciństwa:

Było ich wiele, trudno wymienić wszystkie. Najmilej wspominam jednak przygody
bohaterów lektur- „Dzieci z Bullerbyn” „ W pustyni i w puszczy” Bardzo przeżywałam
przygody bohatera opowieści „O psie, który jeździł koleją” Polecam !


Która z przeczytanych w dzieciństwie książek nie wzbudziła Pani zachwytu?
Nie lubiłam powieści R. Kiplinga „Księga dżungli”. W utworze jest za dużo
przemocy- szczególnie wobec zwierząt, ale w stosunku do ludzi. To nie jest godne
naśladowania.
Dziękujemy za udzielenie nam wywiadu.

Wywiad i przeprowadzili - Julia Plewik i Franciszek Bujała

Nie pisz do szuflady!
Oto wiersze uczennic z klasy II b i II c gimnazjum
„Ja”
Wyczekana, wymodlona
Późną wiosną urodzona
Przez rodziców ukochana
Przez znajomych uwielbiana.
Przy pierwszym kroku przestraszyłam się własnej odwagi
Ja- dziewczynka z kucykami,
Trzymam się spódnicy mamy.
Różnymi drogami chodzę
Z radości skaczę na jednej nodze.
Jedna łza wystarczy i druga wnet popłynie.
Nie mogę w nim znaleźć siebie.
I ciągle jest uczuć więcej,
Które przepełniają serce!
Raz przy biurku z nosem w książce,
Raz przy lustrze, raz na rolkach
Ciągle nieukształtowana ,,ja’’- nastolatka!

Autor- Amelia Plewik, kl. II b gimnazjum

„Światło nadziei”
Światło jest jak mała gwiazda
Na tle ciemnego nieba.
Daje nadzieję
Na lepszą przyszłość
Której nikt z nas nie zna
Tylko Bóg nam ją planuje.

Dlatego wpatruj się w to światło
Patrz w niebo codziennie
Za każdym razem ujrzysz coś innego.

Zobaczysz piękno, którego inni
Nie dostrzegą nigdy.

Autor- Emilia Zarzycka , kl. II b gimnazjum

***
Drodzy ludzie( prawie wilki)
Skąd w was tyle nienawiści ?

Drodzy udzie( niby sowy)
Gdzie są wasze mądre głowy?

Drodzy ludzie( trochę lisy)
Po cóż tyle wam goryczy?

Drodzy „ludzie” ( ja przepraszam)
Wolę martwa być niż wasza.

Autorka- Oliwia Abramowicz, klasa II c gimnazjum

„Brak czasu”

W życiu jest jakaś tama
Kiedy ucicha śmiech i zabawa
Człowiek się zastanawia –gdzie się podziała
Rodzina, wiara, wielkie idee, plany
Całe życie nagle się chwieje
Problemy, troski nam doskwierają
Matki czasu wiecznie nie mają
Tak jakby szybciej biły zegary

I najważniejszy jest drugi w sieci
I każdy wzdycha- jak ten czas leci!
„Przyjaciel” z portalu nas zbałamuci
Zmarnowanego czasu nic już nie wróci
Odbierze czasem co najpiękniejsze.

Kiedy się wreszcie rodzina zbudzi
I znów do ładu wróci?
I kiedy wreszcie zrozumie
Że tylko w domu więzi zbuduje.

Autor- Julia Plewik, klasa II c gimnazjum

Inscenizacja Balladyny!

W dniu 29 maja odbyła się inscenizacja
„Balladyny”- wybranych fragmentów dramatu
J. Słowackiego. Widzami byli uczniowie
gimnazjum oraz klas VI i VII szkoły podstawowej.
Spektakl przygotowali uczniowie należący do
kółka teatralnego – głównie z klasy 2c i 2b
gimnazjum. Aktorzy sami też zadbali o
przygotowanie strojów. Dekorację sceny
wykonały Panie ze świetlicy. Widowisko ubarwiła
muzyka i utwory śpiewane przez uczennice.
Opiekunem kółka jest K. Woś

