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Już dwa miesiące minęły od premiery
naszego przedstawienia. Odbyło się
21 października w Domu Kultury TRISIA.
Wzięli w nim udział prawie wszyscy
uczniowie naszej szkoły.
... super ...
wspaniale ... takiego
przedstawienia
jeszcze w Trzyńcu
nie było ... taka była
... migawki
odezwa w naszej
prasie zaolziańskiej. A
co o przedstawieniu
myślą sami uczestnicy?
Kogo grałeś/aś w przedstawieniu?

Najbardziej podobała mi się scena...
Adam W.:...z fikołajkiem, bałem się , że go nie
zrobię, ale udało mi się.
Janka B.:... kiedy Pasibrzuch kłócił się z leśnym
dziadkem, było to bardzo śmieszne, świetne.
Zawsze się wtedy śmiałam.
Marysia T.:...taniec
wodnych panien.
Podziwiam koleżanki i
panią Jeż , która z nimi
to wyćwiczyła.

Za siedmioma
górami

Marysia T.: Grałam Dusigrosza, chciwego i
skąpego brata Jaśka chwata.
Adam W.: Chorego króla.
Jola D.: Starą matkę. Mamę Dusigrosza,
Pasibrzucha i Jaśka chwata.
Tańczyłam też jako panna wodna.
Janka B.: Echo wraz z Anią,
później tańczyłam w tańcu wodnych panien.
Ewa M.: Skrzata.

z jubileuszu
popatrzeć?

Ilu Twoich
znajomych przyszło
się na Ciebie

Adam W.: Miał przyjść mój tata i starszy brat.
W końcu przyszła tylko moja mama. Reszta
rodziny zobaczy mnie na DVD.
Ewa M.: Przyszli się na mnie popatrzeć mama z
tatą, ciocia i kuzyn.
Jola D.: Cała rodzina angażowała się w
przedstawieniu, był to główny temat naszych
rozmów w domu.
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Kim chciałbyś być, gdybyś nie grał
swojej roli?

A jaką obsadę aktorską z grona
pedagogicznego wybralibyśmy my,
uczniowie?!

Adam W.: Gdybyśmy grali to przedstawienie
jeszcze raz, z radością zagrałbym leśnego
dziadka.
Jola D.: Podobałoby mi się być smokiem, bo
kiedy Mateusza nie było, zastępowałam go.
Marysia T.: Pasibrzuchem, bo podobają mi się
role negatywne. Myślę, że dają się lepiej zagrać.
Janka B.: : Leśnym dziadkiem. Kiedy Kuba był
nad Bałtykiem, nawet go grałam .Była to
najlepsza rola w całym przedstawieniu.

Jasiek chwat – Roman Grycz
Dusigrosz – Maria Drobisz
Pasibrzuch – Jana Cienciała
Król – Andrea Legierska
staruszka matka – Maria Neżerka
zaklęta żaba – Grażyna Roszka
leśny dziadek – Tadeusz Szkucik
śpiewające drzewo – Bogumiła
Czernek
• skrzaty – Irena Walczysko,Alicja
Niemiec,Danuta Zawada
• smok – Halina Cymorek
• echo –Anna Jeż, Halina
Motyka,Agnieszka Kulig
•
•
•
•
•
•
•
•

Kiedy lepiej się Ci grało: rano czy
popołudniu?

Jola D.: Popołudniu, ponieważ (choć nie wiem
dlaczego) opadła ze mnie trema.
Janka B.: Popołudniu, podobała mi się wypełniona
do ostatniego miejsca widownia. I było ogólnie
mniej niedociągnięć.

Jakie były reakcje widzów?

Ewa M.: Stali i klaskali
Janka B.: Nie wiem. Dużo ludzi z mojej rodziny
grało w przedstawieniu w swych latach
szkolnych. Byłoby ciekawe porównać nasz
wyczyn a ich.

Pytania dla pana reżysera Romana Grycza:
Jak długo przygotowywał się Pan do

przedstawienia?
Całe życie. Od dziecka wujek Rudek uczył mnie
scenariusza.
Chciał Pan być reżyserem dobrowolnie czy
było to polecenie pana dyrektora?
To była moja decyzja. Chciałem to zrobić.
Kogo chciałby Pan grać, gdyby mógł być
aktorem?
Nie zagrałbym lepiej niż wy, ale bardzo chciałem
zagrać w kapeli muzycznej.
Kiedy możemy cieszyć się na dalsze
przedstawienie w Pana reżyserii?
A cieszycie się?
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Od A do Z………
czyli spowiedź Tobiasza Zalisza

A auto,które sobie kupię – Audi
B boję się – burzy
C cieszę się, gdy – się mi coś uda
D danie, które lubię – gofry
E e-mail mam –nie mam
F film – Przygoda na Antarktydzie
G gram na – akordeonie (gitarze i pianinie)
H histerycznie krzyczę, gdy – widzę
węża
I icecream - jagodowe
J jestem osobą - happy jak dwa grepy
K książka – Ród Indian Algoników
L lubię - majsterkować
M mama powtarza mi – „idź się uczyć“
N nieciekawa lekcja– WPL
O osoba,którą kocham najbardziej –
rodzice
P przyjaciółka – nie mam
R rower mam – górski leader fox
S słodycze- toffife
T trocha humoru – nie zaszkodzi
U ulubiona lekcja– gimnastyka
W w przyszłości chciałbym być –
architektem domów
X „X” faktor mam do – mówią, że do
śpiewu i recytacji
Y yeti istnieje? – nie
Z zwierzę,które mam w domu – pies

Nie wie mama ani tata
o czym myśli małolata….
… tym razem na temat przedstawienia szkonego
rozmawialiśmy z uczniami pierwszej aż trzeciej
klasy.
1. Co Marysia Taska grała w przedstawieniu?
Gabka Sobek kl.1 :… Dusigrosza
Honza Potěšil kl.1:.....kuchcika
Monika Adamiec kl.2:...Pasibrzucha
2. O czym było przedstawienie ?
Dorotka Konderla kl.1:….o zaczarowanym lesie
Ania Mencner kl.3:… o Jaśkowi i królewnie
Stella Švania kl.3:… o zdrowej wodzie
3. Jaką rolę w przedstawieniu miał Pan Grycz ?
Klara kl.1 ... uczył
Monika Adamiec kl.2:.. fotografował
Iza Maślanka kl 3:… był reżyserem
4. Jak się nazywa to miejsce, gdzie poruszają się
aktorzy?
Gabka Sobek kl.1 :…scena
Monika Adamiec kl.2:.. podium
5.Co robi w przedstawieniu sufler?
Iza Zielina kl.2:...sprząta
Kasia Supik kl.3:...podpowiada
Iza Maślanka kl 3:…jest aktorem

…ale heca…
Przedszkolak pyta kolegę:
- Co dostałeś na gwiazdkę?
- Trąbkę.
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze
prezenty!
- To super prezent! Dzięki niej zarabiam
codziennie złotówkę!
- W jaki sposób?
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić!
Burek mówi do Azora:
- Już nie mogę się doczekać tych świąt!
- Dlaczego?
- Nie dość, że dostanę dwa worki
świeżuteńkich kości, to jeszcze ludzkim
głosem będę mógł powiedzieć swojemu
panu, co o nim myślę!

Tym razem
przeprowadziliśmy ankietę z kolegą
z szóstej klasy- Tobiaszem Zaliszem,
zwycięzcą konkursu w śpiewie ludowym w
Międzynarodowym Konkursie im. S.
Hadyny w Wiśle oraz odtwórcą głównej roli
Jaśka chata w przedstawieniu.
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możesz nas zdradzić! – rozkazała
Carmen myjąc sobie łapki.
− Tak, już idę, będę się starała –
odpowiedziała Elen i zaraz zaczęła
szukać informacji. Po chwili coś
znalazła.
− Carmen, mam coś! – wykrzyknęła Elen.
− No to czytaj! – rozkazała Carmen
siadając na krzesło.

…rusz głową…
1. Imię postaci, którą grał Tobiasz Zalisz.
2. Jeden z trzech braci, chciwy i skąpy ...
3. Noemi, Mery i Maja to ............ naszej szkoły.
4. Miejsce, gdzie odbyło się przedstawienie.
5. Nazwisko przedstawicielki żaby.
6. Miejsce, na którym grają aktorzy.
7. Jasiek uwolnił tym żabkę od złego zaklęcia.
8. Imię przedstawiciela Pasibrzucha.
9. Leszek Chraścina stworzył .....

Jeśli znasz rozwiązanie krzyżówki,
napisz na kartce wraz z imieniem i klasą,
wrzuć do skrzynki zaufania. Może
wygrasz słodkie „co nieco“?!

Firma Professional znajduje się w San
Francisco. Kierownikiem tej firmy jest
Johnson, bardzo znany kot, który jest
zł odziejem. Firma ma siedzibę na ulicy
Folkworld 4563. Johnson chce umieć kierować
czasem. Jest bardzo niebezpieczny. Kto go
zł apie przy kradzieży, otrzyma 20 000! Kot
Johnson ma parę kompanów, niestety nie
wiemy, jak się nazywają i jak wyglądają. Kto
zł apie i Johnsona, i jego kompanów, otrzyma
30 000!
Dziękujemy za pomoc!

Ewa Mencner z klasy piątej interesuje się
pisaniem wierszy oraz opowiadań. Jej twórczość
została oceniona w trzechkonkursach
literackich. Pisze w języku czeskim oraz polskim.
Żebyśmy wszyscy mogli zaznajomić się z jedną z
jej prac, będziemy w tym roku szkolnym drukować
jej opowiadanie Koty kierują czasem.

− Meen, chodź tutaj, mam tu coś dla
ciebie! – powiedziała Carmen z wielką
radością.
− Już idę Carmen, co dla mnie masz? –
zapytał Meen.
− No, mam takie niełatwe zadanie, musimy
śledzić firmę „Professional”. Nie będzie
to łatwe, ale musimy. Ty to
poprowadzisz – powiedziała Carmen
bardzo cichym i tajemniczym głosem.

Rozdział I

−

nie pisz do szuflady …

Koty w przyszłości

− Meen, wyłącz ten komputer! – krzyknęła
Perceel.
− Tak, już wyłączam – wymamrotał Meen.
− Elen, chodź tutaj, mam tu dla ciebie
zadanie – powiedziała Carmen z
szerokim uśmiechem.
− Tak, już idę, Carmen, poczekaj!”–
wykrzyknęła Elen tak radośnie, że to
słyszały wszystkie koty w firmie, która
nazywała się „Koty w przyszłości”.
Carmen była kierownikiem tej firmy.
− Elen, musisz w Internecie znaleźć, gdzie
znajduje się firma „Professional“ Nie

Kto chciałby wiedzieć, co dalej stanie się z firmą
„Koty w przyszłości“, niech zakupi dalszy numer
naszej gazetki.
Polecamy!!!!!!
Redakcja w składzie: Jola, Janka, Aga, Ewa,
Jola jr
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