NR 2 (marzec-kwiecień)

Tomasz Szwed u nas !
13 marca odwiedził
naszą szkołę pewien
znany człowiek –
pan Tomasz Szwed.
Ten kompozytor,
piosenkarz,
psychoterapeuta,
„twórca
nastrojowych
piosenek
opowiadających o codzienności, ludzkim doświadczeniu,
widzeniu świata z perspektywy zwykłego człowieka” - jest
także autorem książek dla dzieci.
Pan Tomasz opowiadał nam o zwierzątkach
w Leśnej Górce, o których tyle
można się dowiedzieć
czytając jego książki.

Było niezwykle ciekawie.
Dziękujemy za
odwiedziny!

KALENDARZ IMPREZ I
UROCZYSTOŚCI
na miesiąc kwiecień i maj na rok szkolny 2012/2013

23 kwietnia – Dzień świętego Wojciecha
2323-25 kwietnia – nasza Krzysia będzie
zmagać się z egzaminem gimnazjalnym –
POWODZENIA!

Nota redakcyjna

Chciałoby się powiedzieć:
„Wiosna, wiosna ech, że Ty!”
Długo nie było jej w ogóle widać,
ale przez kilka ostatnich dni,
trzeba przyznać chyba jednak
przypomniała sobie o nas ☺
My chcemy być bardzo wiosenni
dlatego „Oczko” jest jak
najbardziej z wiosenną nutą.
Relacja z rekolekcji, ze spotkania
z kompozytorem, piosenkarzem
Tomaszem Szwedem,
przemyślenia na temat naszego
pobytu w Operze oraz
wypowiedzi po kabarecie
z okazji Dnia Służby Zdrowia,
to tylko kilka artykułów, które
znajdziecie w tym wydaniu
szkolnej gazetki.
Jak zwykle mamy nadzieję, że
przypadną Wam do gustu nasze
recenzje i przemyślenia.
Jeżeli chcielibyście się i Wy
z czymś z nami podzielić,
zapraszamy!
W imieniu redacji – Duszek
Bonifacy!

W maju - Majówka dla mam ☺
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Z serii Duszek przedstawia...

Rekolekcje wielkopostne
Tegoroczne
Szkolne
Rekolekcje
odbyły się jak zwykle w pierwsze trzy
dni Wielkiego Tygodnia. Tematem
przewodnim
była
„Przyjaźń
z Jezusem”. Rekolekcje prowadziły
Karmelitanki od Dzieciątka Jezus,
siostra Tadea i Johana. Oczywiście
rekolekcje
mają
za
zadanie
przypomnieć nam najważniejsze prawdy wiary, co udało się doskonale.
Było dużo chwil kiedy wsłuchiwaliśmy się w opowiadania sióstr wtedy
w zadumie i ciszy zastanawialiśmy się
nad naszym życiem. Była droga
krzyżowa, wyznanie wiary, Spowiedź
święta, której wysłuchali ks. Proboszcz
Henryk i ks. Mateusz. Było również
mnóstwo śpiewu i zabawy, malowania
i rysowania. W radosnej atmosferze
przeżyliśmy trzeci dzień rekolekcji, na
Mszy Świętej i śniadaniu wielkanocnym
z naszymi bliskimi, nauczycielami i pracownikami Ośrodka
Rehabilitacyjnego w salkach
katechetycznych miejscowej
parafii.
Za
udostępnienie
pomieszczeń
Księdzu
Proboszczowi
ogromnie
dziękujemy. Dziękujemy także
z całego serca Siostrom
z Sosnowca i wszystkim,
którzy pomogli nam przeżyć
owocnie ten ważny i święty
czas.
Eryk Mordal

Dzień Służby Zdrowia
8.04.13 odbył się kabaret e-WUŚ z okazji
Dnia Służby Zdrowia.
Pani Ewa Lisiak prowadziła całe
przedstawienie. Uczniowie i nauczyciele
brali udział
w
kabarecie np. ja i pan Sławek
mieliśmy scenkę u lekarza,
a Krzysia i pani Ewa o diecie.
Potem śpiewaliśmy piosenkę
pt.„bo ja się boję utyć”, wszyscy
śmiali się, bo im się podobało.
Mi osobiście bardzo się podobało. Uważam, że dzień był
fajnie zorganizowany.

Duszek postanowił kontynuować temat
kącika ciekawostek i przedstawić kilka
powiedzeń wiosennych. Oto one:

•A po lutym marzec spieszy, koniec
zimy wszystkich cieszy.
•Gdy dzika gęś w marcu przybywa,
ciepła wiosna bywa.
•Kto w marcu zasieje, ten się na
wiosnę śmieje.
•Na marzec narzeka każdy starzec.
•W marcu jak w garncu.
•Choć już w kwietniu słonko grzeje,
nieraz pole śnieg zawieje.
•Gdy w kwietniu słonko na dworze, nie
będzie pustek w komorze.
•Jak przygrzeje słonko, przyjdzie
kwiecień łąką.
•Jeśli w kwietniu pszczoły nie latają, to
długie chłody się zapowiadają.
•Kwiecień plecień, bo przeplata trochę
zimy, trochę lata.
•Kwiecień gdy deszczem plecie, to
maj wystroi w kwiecie.
•Na świętego Wojciecha pierwsza
wiosny pociecha.
•Pogody kwietniowe - słoty majowe.
•W kwietniu gdy pszczoła jeszcze
nieruchliwa, mokra wiosna zwykle
bywa.
•Grzmot w maju nie szkodzi, sad
dobrze obrodzi.
•Maj zieleni łąki, drzewa, już i ptaszek
w polu śpiewa.
•Witaj nam maiczku, ze słowiczkiem
w gaiczku.
•Wody w maju stojące szkodę
przynoszą łące.
•Jedna jaskółka wiosny nie czyni.
•Jaskółka i pszczółka lata, znakiem to
wiosny dla świata.

http://przyslowia.wieszjak.pl/wszystko
-o-przyslowiach/225717,Przyslowiawiosenne.html

Paweł Marczak
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Teatr Wielki – Piotruś i Wilki
9 kwietnia byliśmy w Operze na
przedstawieniu pod tytułem „Piotruś i wilki”.
Było bardzo fajnie, przedstawienie prowadziło
dwóch aktorów ubranych elegancko.
Opowiadali nam o instrumentach muzycznych.
Reszta aktorów była ubrana kolorowo, była
kaczka i były ptaki, był kot i wilki. Było
śmiesznie, było miło! Chciałabym znowu
pojechać do tej samej opery.
Zuzanna Danił

9 kwietnia byliśmy w Operze na spektaklu
pod tytułem „Piotruś i wilki”.
Występ był bardzo ciekawy oraz
interesujący.
Aktorzy opowiadali o różnych instrumentach
muzycznych.
Przy każdym wejściu innej postaci grały
inne instrumenty.
Historia opowiadała o tym że warto pomagać
przyjaciołom i że działając w grupie
łatwiej jest pokonać przeciwności losu.
Spektakl bardzo się wszystkim podobał
wszyscy byli pod wrażeniem odwagi
Piotrusia.
Natalia Rutkowska

9 kwietnia byliśmy w Operze, oglądaliśmy
przedstawienie pod tytułem „Piotruś i wilki”.
Najpierw przyszła orkiestra, a potem przyszli
aktorzy, którzy zaczęli nam opowiadać
o instrumentach muzycznych. Były tam jeszcze ptaki
i kaczka, wilki, kot, ludzie z ZOO i dziadek Piotrusia.
I było odjazdowo.
Kasia Gałązka i Julia Staniewska
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Kącik ciekawostek,
czyli czy wiesz, że…

ŁAMIGŁÓWKI
DLA MĄDREJ GŁÓWKI
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ptaszek z przysłowia : „jedna … wiosny nie czyni”
ptaszek, który pięknie śpiewa
ptaszek, który nazywa się jak mały jeż, ale przez inne ż
ptaszek, który kuka
ptaszek, który klekocze

Rafał Adamczak

Projekt Kasia
-Naszym drugim zadaniem,
powiedziała Zosia, jest zbudowanie
łodzi.
-Z czego ją zbudować?-zapytał
Zamyślony
-Potrzebne będzie drewno, liny,
żagle i narzędzia-zauważył Kajetan
-Skąd my to weźmiemy? zapytała Zosia.
-Wiem! Wykrzyknął Zamyślony. Tu niedaleko jest stara chatka.
Tam na pewno
wszystko znajdziemy.
Ruszyli w drogę. Weszli do chatki.
-O jaki tu bałagan!- zawołali. Ile tu leży desek. Wszystkie nam
się przydadzą. Trzeba znaleźć jeszcze liny.
-Mam! - to Kajetan.
Mamy materiały i bierzmy się do roboty! Cała czwórka z ochotą
zabrała się do pracy. Zamyślony ułożył deski, po czym każdą
z nich dokładnie oczyścił. W tym samym czasie Bogdan
z Kajetanem pracowali nad planem konstrukcji łodzi. Zosia,
natomiast, starannie przygotowała potrzebne narzędzia
i gwoździe.
Plan gotowy! Kajetan i Bogdan wytłumaczyli pozostałym, jak ma
wyglądać łódź. Dokładnie pozbijali deski gwoździami i kiedy
wszystko było gotowe, postawili wysoki maszt. W tym samym
czasie Zosia uszyła żagiel a Zamyślony przygotował liny. Teraz
można było wciągnąć żagiel na maszt! Udało się nam! Jest piękna
i gotowa do podróży!
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Przysłów i powiedzeń jest
w polszczyźnie bez liku.
Przysłowia są mądrością narodu uważa 90 proc. Ankietowanych.
Najpopularniejsze to "Mądry Polak
po szkodzie". Kolejne miejsca
w rankingu najchętniej cytowanych
przysłów zajmują "Gdyby kózka
nie skakała, to by nóżki nie złamała"
i "Bez pracy nie ma kołaczy".
Najpopularniejszym bohaterem
przysłów jest koń, następnie głowa,
baba, ksiądz, nos i dziad. Dużą grupę
przysłów stanowią te, które odnoszą
się do miast. - W XVII w. rozwijał się
folklor miejski. Ośrodki, które
odgrywały decydującą rolę w rozwoju
cywilizacji, pojawiały się
w przysłowiach. Powstało natomiast
mniej przysłów związanych z realiami
wiejskimi.
"Pisz do mnie na Berdyczów". A gdzie
on leży? Jest znanym od XIV w.
miastem na Ukrainie. Na dawnych
kresach polskich poczta bardzo źle
funkcjonowała. "Pisz do mnie
na Berdyczów" znaczy więc tyle, co
bywaj zdrów, odczep się ode mnie.
Z obiegowych powiedzeń znany jest
np. Pacanów. "Kozy kują
w Pacanowie" - wie o tym nie tylko
ten, kto czytał książki Kornela
Makuszyńskiego o Koziołku Matołku.
Ale gdzie to miasto się znajduje? Otóż
na ziemi sandomierskiej, niedaleko
Wisły. Ale dlaczego właśnie tam mają
kuć kozy, czy raczej tam mieli je kuć?
Jak pisze Tomasz Jurasz w miasteczku
Pacanów mieszkała podobno rodzina
Kozów, której wszyscy członkowie
byli kowalami. Potężne uderzenia
budziły okolicznych mieszkańców.
"O, Kozy kują w Pacanowie" mówiono.
cd. info o przysłowiach w następnym
nr „Oczka
http://www.wprost.pl/ar/1842/Przysl
owiowa-Polska
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