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DZIEŃ  BEZ PLECAKA

21 marca, w pierwszy Dzień Wiosny, można było
wykazać się dużą kreatywnością. W tym dniu
Samorząd Uczniowski zaproponował "Dzień bez
Plecaka". Uczniowie mieli różne pomysły na
zapakowanie swoich podręczników oraz zeszytów. W
szkole pojawiły się wózki dla lalek, deskorolki, koszyki,
walizki, szuflady, a nawet bęben od pralki oraz
skrzynka energetyczna. Popatrzcie sami.

Samorząd Uczniowski

POMAGAMY DZIECIOM Z UKRAINY

Aktywny udział w akcji charytatywnej UNICEF pt.
"Wszystkie Kolory Świata" to tradycja naszej szkoły.
Uczestniczymy w niej już po raz czwarty. Akcja ta
polega na uszyciu szmacianych laleczek wg
określonego szablonu, a następnie sprzedanie ich.
Kwotę uzyskaną ze sprzedaży zawsze przekazujemy
potrzebującym dzieciom. W tym roku szkolnego ze
względu na obecną sytuację pomożemy dzieciom z
Ukrainy. Laleczki są uszyte przez naszych uczniów,
każda z nich ma imię nadane przez osobę, która ją
uszyła. Laleczki można obejrzeć w czytelni szkolnej.

Koordynator szkolny akcji: Monika Kubica



PASOWANIE  NA  CZYTELNIKA  KLAS  PIERWSZYCH

Uroczyste „Pasowanie na Czytelnika”
odbyło się dnia 24 marca 2022 r. w
bibliotece szkolnej. Na przedstawienie
przygotowane przez uczennice z klasy 7a:
Dorotę Bobik, Hannę Taracińską, Weronikę
Krawczuk i Hannę Witkowską, przybyły
dzieci z klas pierwszych z wychowawcami.
Honorowym gościem była pani dyrektor
Magdalena Umińska. Starsze koleżanki
sprawdziły znajomość tytułów bajek i ich
bohaterów zadając pierwszoklasistom
zagadki. Hania W. wcieliła się w rolę książki i
wskazała jakich zachowań książki nie lubią i
jak należy o nie dbać. Uczniowie złożyli
uroczystą przysięgę i zostali pasowani na
czytelników. Dziewczęta nauczyły dzieci
piosenki o książkach. Dzieci nie tylko
zaśpiewały piosenkę, ale bawiły się
wspaniale naśladując gesty. Na pamiątkę
otrzymały dyplomy i zostały poczęstowane
cukierkami.

Organizator: Renata Kunisz

WYWIAD Z AMELIĄ KOŻUSZEK

W jaki sposób dokonujesz wyboru
tekstu do recytacji?

Tekst do recytacji wybieram wspólnie z
moją mamą spośród przeczytanych
przeze mnie książek. Bardzo lubię książki
obyczajowe, raczej o poważnej tematyce.
Nie lubię dokonywać wyboru prozy
spośród tekstów fantasy. Tekst prozy musi
opowiadać jakąś historię. Nie wybieram
danego fragmentu „od A do Z”. Wyszukuję
jedynie fragmenty, które tworzą jakąś
krótką opowieść. Wzbudzają moje emocje
oraz emocje słuchającego mnie jury.
Często fragmenty te nie mają
zakończenia, a więc powodują chwilę



zastanowienia u słuchaczy. Testem prozy
lubię wywołać smutek, przerażenie,
strach. Lubię, kiedy słuchający mnie
zastanawiają się nad sensem życia, nad
przemijaniem. W tym roku wybrałam test
prozy z powieści Marka Zusaka
„Złodziejka książek”, opowiadający o
przyjaźni, miłości, cierpieniu w czasach
holokaustu. Szukając zaś odpowiedniego
wiersza do recytacji, często oglądam
wystąpienia uczestników ogólnopolskich
konkursów recytatorskich na you tube.
Próbuję „siebie wyobrazić” w wierszu,
który słyszę. Wiersz musi być trudny pod
względem zawiłości naszego pięknego
języka ojczystego. Wybieram takie
wiersze, w których jest wiele wyrazów
dźwiękonaśladowczych oraz dialogów.
Lubię wesołe wiersze, przy których
wygłaszaniu robię śmieszne miny. W tym
roku wybrałam wiersz „Ptasie radio”
Juliana Tuwima. Wiersz niby dziecinny, ale
bardzo trudny. Każdy wyraz w tym wierszu
musiał być odpowiednio wyrecytowany.

Jak długo trwa ten proces?

Proces wyboru tekstu do recytacji jest
szybki. Trwa zaledwie jeden-dwa dni.

Jak długo uczysz się tekstu?

Tekstu prozy i wiersza uczę się bardzo
szybko. Zajmuje mi to jedno popołudnie.
Już od pierwszej klasy biorę udział w
konkursach recytatorskich. Moją pamięć
wyćwiczyłam podczas nauki piosenek na
konkursy wokalne. Bardzo lubię recytować
i uczyć się tekstów na pamięć. Czasami
zastanawiam się, dlaczego nauka tak
szybko nie wchodzi do głowy.

Jakie metody stosujesz

Uczę się na głos. Wiersz muszę nauczyć
się dokładnie. Nie można pomijać
fragmentów wiersza, ponieważ testy
wierszy są zwykle powszechnie znane.
Test prozy uczę się w dość nietypowy

sposób – wyobrażam sobie, jakbym
mówiła przemowę w sądzie albo jakbym
zeznawała coś, czego się wyuczyłam.
Kiedy opanuję wszystko na pamięć, uczę
się recytacji. Wielokrotnie zmieniam coś w
recytacji i ulepszam. Emocje mają brać
górę!

Jakich rad udzieliłabyś swoim
rówieśnikom biorącym udział w
konkursie?

Nie wiem, czy powinnam zdradzać swoje
tajne rady. Rady wypiszę w punktach:

1. Twoja mimika twarzy musi być
widoczna. Jeśli jesteś dziewczyną
– zwiąż  włosy.

2. Możesz gestykulować, ale
gestykulacja nie może skupiać
wyłącznej uwagi słuchaczy..

3. Znaki interpunkcyjne w wierszu nie
są ważne. Należy stosować tzw.
pauzy intuicyjne. Dobrze jest
„zawieszać” głos.

4. Należy wyraziście wyrecytować
puentę, tzn. pod koniec tekstu
wyrecytować jeden czy dwa
znaczące wyrazy, robiąc przed
nimi trzy sekundową pauzę.

5. Przed recytacją danego fragmentu
nigdy nie należy mówić jego autora
oraz tytułu tekstu.

6. Nogi stoją nieruchomo „wbite w
podłogę’, jedynie gestykuluję
rękami.

7. Po zakończonym występie nie
mów „Dziękuję”.

Co odczuwasz przed występem i po
nim?

Przed występem odczuwam lekki stres.
Po występie zwykle jestem bardzo głodna.

Czy masz plany na przyszłość związane
z recytowaniem/ występowaniem?

Na ferie byliśmy z rodzicami i bratem w
Warszawie. Zafascynowałam się



budynkiem Teatru Dramatycznego w tym
mieście. Chciałabym spróbować swoich sił
w teatrze. Mam już niewielkie
doświadczenie. Brałam udział w
przedstawieniu mieszkańców Dębna pt.:
„Obrazki patriotyczne” z okazji 1000-lecia
niepodległości, w musicalu Filharmonii
Gorzowskiej „Przygoda w Krainie Oz”, w
plenerowym Misterium Męki Pańskiej oraz
w dębnowskim musicalu „Będziesz święty”
o dzieciństwie i dorastaniu Jana Pawła II.

Co chciałabyś robić w życiu dorosłym?

Jeszcze do niedawna chciałam być
prawnikiem, ale historia nie jest moją
najlepszą stroną. Mam kilka planów, ale
jeszcze nie chcę ich zdradzać.

Proza czy poezja?- który tekst trudniej
opanować i dlaczego?

Trudniej opanować jest poezję. Tak jak już
wspomniałam, często testy poezji są
powszechnie znane i nie można ich
zmieniać. Muszą zgadzać się też rymy w
wierszu. Proza jest łatwiejsza do
opanowania, gdyż jak zapomnisz tekstu,
możesz go pominąć lub dodać swój.

Jaki jest Twój największy sukces?

Mam wiele sukcesów, szczególnie w
konkursach wokalnych. Nie lubię się
chwalić. Moim sukcesem jest moja
szczęśliwa rodzina.

Czy zmienił on coś w Twoim życiu?

Każdy sukces zmienia nieco myślenie i
poczucie wartości. Jest dla mnie bardzo
budujący.

Rozmawiała: Wioletta Rafałowicz
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