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Terminarz
Konkursów

DZIEŃ
NAUCZYCIELA
Dzień Edukacji Narodowej
zwany Dniem Nauczyciela jest szczególnie ważny dla wszystkich osób pracujących w szkołach. Obchodzą one
wtedy swoje święto. W tym roku w
naszej szkole 13 października odbył
się uroczysty apel, podczas którego
uczniowie w humorystyczny sposób
przedstawili,
na
czym polega praca
nauczyciela, a szkolny chór zaśpiewał
piosenki dedykowane
naszym pedagogom.
cd. str.3

TEATR MUZYCZNY
Co jest w życiu najważniejsze:
miłość czy pieniądze?
„Sknerus”- spektakl muzyczny wystawiony przez Wrocławski Teatr Muzyczny ,,T-art” na podstawie sztuki Moliera ,,Skąpiec” w reżyserii i choreografii Małgorzaty Fijałkowskiej oraz Małgorzaty Szeptyckiej. Mieliśmy możliwość zobaczenia go na małej scenie Miejskim
Domu Kultury w Głubczycach, dnia 23 października br. Spektakl skierowany głównie do
młodzieży, jak i do starszego pokolenia.
Wydarzenie porusza problematykę egoizmu
oraz pokazuje, jak łatwo zatracić się w dążeniu
do bogactwa i sławy. Mimo iż komedia Moliera
wystawiona została na deskach teatru po raz
pierwszy 9 września 1668 roku, to nadal pozostaje aktualna, gdyż współczesne społeczeństwo
boryka się z takimi samymi problemami.
„Sknerus”, podobnie jak ,,Skąpiec”, opowiada
o Harpagonie, który kocha jedynie swoje pieniądze, mimo że ma on dwoje dzieci - Elizę i Kleanta. Rodzeństwo w
pewnym stopniu boi się ojca. Pewnego dnia okazuje się, że dwójka
bohaterów znalazła dla siebie partnerów na całe życie – Walerego i
Mariannę. Postanawiają poinformować o tym swojego rodziciela. Jednak stary Harpagon ma co do nich inne plany. Eliza ma wyjść za starego miliardera Anzelma, natomiast on sam pragnie ożenić się z Marianną, wybranką Kleanta. Lecz wersja „T-artu” została odrobinę
uwspółcześniona. Sam spektakl rozpoczyna się od momentu, w którym Walery wyznaje Elizie swoją miłość.
Wspaniała obsada aktorska nadaje sztuce niepowtarzalny charakter.
W
główne
role
wcielili
się:
Marek Komarnicki jako postać tytułowa, czyli Harpagon
Emilia
Paja
jako
Eliza
oraz
Marianna
Piotr
Gajda-Sus
jako
Kleant
oraz
Walery,
Klementyna Jabłońska - Frozyna
Reakcja publiczności nie była zaskoczeniem, na końcu spektaklu
zagrzmiały
zasłużony,
gromkie
brawa.
Przedstawienie bardzo mi się podobało, choć nie ukrywam, że na początku sceptycznie podchodziłam do tego spektaklu.
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ETAP SZKOLNY
LP.

NAZWA KONKURSU

DATA

1.

POLONISTYCZNY

17.11.2014r.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

B.KonopnickaSarota
2.

MATEMATYCZNY

3.

FIZYCZNY

18.11.2014r.

E.Dąbrowa

JĘZYKA ANGIELSKIEGO

A.Krawiec
13.11.2014r.

5.

JĘZYKA NIEMIECKIEGO

S.Klein-Kiszczyk
23.10.2014r.

6.

HISTORYCZNY

Katarzyna Rzym 3c

G. Skowron

04.11.2014r.
4.

Niewątpliwie jest on wart obejrzenia. Aranżacja muzyczna stworzona przez Marcelego Foltana i Tomasza Czekalskiego, który również
jest autorem tekstów piosenek, była tak dobrze dobrana, że trudno było
oddzielić podkład muzyczny od kwestii mówionych. Scenografia wykonana również przez Tomasza Czekalskiego, także mnie nie zwiodła.
Gra aktorów połączona ze wspaniałą choreografią zrobiła na mnie
wrażenie. Zastrzeżenia mam tylko co do kostiumów i charakteryzacji.
Było to przedstawienie uwspółcześnione, a kostiumy i peruki aktorów
były zupełnie nie w stylu, który panuje w obecnych czasach. Największym zaskoczeniem była dla mnie postać Marianny, ponieważ została
przedstawiona jako Gotka, co różni się zupełnie od tego, jak przestawił
ją Molier w swojej komedii.

E.Lorek-Junka
07.11.2014r.

7.

BIOLOGICZNY

14.11.2014r.

L.Bac

8.

GEOGRAFICZNY

14.11.2014r.

A.Neminarz

9.

CHEMICZNY

12.11.2014r.

E.Majcher

10.

WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ

03.11.2014r.

S. Skibiński

DZIEŃ NAUCZYCIEA

Każdy z nich otrzymał kawałek ciasta, aby w ten sposób mógł
osłodzić sobie życie i zanurzyć się w błogiej rozkoszy. Na koniec samorząd uczniowski wybrał kilku nauczycieli, którzy wzięli udział w
quizie naukowym. Odpowiadali oni na pytania z różnych dziedzin.
Wszyscy wygrali. Trzeba przyznać, ze mamy bardzo mądrych pedagogów.
Myślę, że Dzień Nauczyciela jest ważnym
świętem, o którym zwłaszcza my - uczniowie powinniśmy pamiętać,
gdyż to dzięki trudowi nauczycieli w przyszłości będziemy osiągać
sukcesy. Dlatego dziękujemy
Wam kochani nauczyciele za
waszą cierpliwość i poświęcenie oraz przepraszamy, że czasem jesteśmy niesforni i rozbrykani.
Natalia Kozłowska kl.3d

Opiekun: Mar zena Stadnik
email redakcji: g1.gazetka@op.pl
Strona internetowa szkoły: www.wodip.opole.pl/~g1glubczyce/
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