XI Szkolny Przegląd Małych
Form Scenicznych Miasta
Olsztyn

I miejsce – SP 15
Przegląd został zorganizowany przez
Gimnazjum nr 5 oraz wydział edukacji
Urzędu Miasta Olsztyn, we współpracy z
Olsztyńskim Teatrem Lalek. Honorowy
Patronat nad imprezą sprawował
prezydent Olsztyna.

Uczennica klasy V a SP 15
Ida Ertmańska uzyskała tytuł
laureata w Wojewódzkim
Konkursie Języka Angielskiego
dla Uczniów Szkoły
Podstawowej.

W VIII Wojewódzkim Konkursie
Gazetek Szkolnych
w kategorii klas IV-VI
Goniec „15”
zajął III miejsce

Bezpłatny dwumiesięcznik dla uczniów i nauczycieli
Szkoły Podstawowej nr 15 w Olsztynie
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Z życia szkoły
Zabawa karnawałowa
17.01.2011 r. odbył się bal karnawałowy dla
uczniów klas IV - VI. DJ puszczał kawałki,
przy których łatwo się tańczyło. Przy
porywającej do tańca muzyce wszyscy
bawili się świetnie. Tańce w kółku, parami,
indywidualnie … każdy tańczył jak lubi i
umie. Atrakcyjność imprezy podkreślała
różnorodność strojów karnawałowych
uczestników. Tego dnia nikt nie był
smutny.

Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy
9.01.2011 r. odbył się XIX finał WOŚP.
Tego jeszcze nie było …w naszej szkole
zorganizowany był sztab. Akcji towarzyszył
bogaty program artystyczny, trwający od
godz. 9:00 aż do późnych godzin
wieczornych. Uczniowie wraz z rodzicami
mieli możliwość wzięcia udziału w atrakcjach:
turnieju sportowym, kiermaszu książek,
potyczkach językowych, dyktandzie… . Były
także popisy uczniów naszej szkoły,
grających na różnych instrumentach. Sporo
emocji przyniosła licytacja. Wolontariusze
zebrali kwotę 13.227,07 zł. Brawo!!!. Finał
Wielkiej Orkiestry zakończył się
wystrzeleniem Światełka Do Nieba. Do
zobaczenia za rok!!!
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Wyjście do Teatru Lalek
12.01.2011 r. uczniowie klas: Vc, VIa, VIb,
VId obejrzeli spektakl pt. Opowieść
wigilijna.. Przedstawienie zostało
przygotowane na podstawie utworu Ch.
Dickensa.. Sztuka opowiada o skąpym
bankierze Scrooge’u, którego w noc
wigilijną odwiedzają duchy ...
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Z życia szkoły

Sportowe sukcesy:
Klasy V:
Mistrzostwa I Rejonu w Piłce Siatkowej
„3” Dziewcząt – XII 2010 - Aleksandra
Zacharz kl. V b, Paulina Wiśniewska kl. V
b, Monika Skarbek kl. V a, Ida Ermańska
kl. V a, Dominika Rząp kl. V b, Łucja
Grzesiak kl. V b, Joanna Borowska - kl. V
b, Dominika Gorczyńska - kl. V a –
III miejsce
Mistrzostwa Olsztyna w Piłce Siatkowej
„3” Dziewcząt – X-XII 2010 –
Aleksandra Zacharz kl. V b, Paulina
Wiśniewska kl. V b, Monika Skarbek kl. V
a, Ida Ermańska kl. V a, Dominika Rząp
kl. V b, Łucja Grzesiak kl. V b, Joanna
Borowska - kl. V b, Dominika Gorczyńska
- kl. V a – II miejsce

Klasy VI:
Mistrzostwa I Rejonu w Piłce Siatkowej
„4” Dziewcząt - XII 2010 – Katarzyna
Deptuła – kl.VIa, Anna Czaplińska – kl.
VIa, Weronika Skiba – kl.VId, Aleksandra
Antos – kl.VIb, Klaudia Kuczyńska –
kl.VIb, Iza Kowalska – kl.VIc, Milena
Buchaj – kl.VIa, Paulina Wiatrowska – kl.
VIc, Paulina Wiśniewska – kl.Vb,
Aleksandra Zacharz – kl. Va, Roksana
Samul – kl.VIa - IV miejsce
Mistrzostwa Olsztyna w Piłce Siatkowej
„4” Dziewcząt – X-XI 2010 – Katarzyna
Deptuła – kl.VIa, Anna Czaplińska – kl.
VIa, Weronika Skiba – kl.VId, Aleksandra
Antos – kl.VIb, Klaudia Kuczyńska –
kl.VIb,Iza Kowalska – kl.VIc, Milena
Buchaj – kl.VIa, Paulina Wiatrowska – kl.
VIc, Paulina Wiśniewska – kl.Vb,
Aleksandra Zacharz – kl. Va, Roksana
Samul – kl.VIa – II miejsce

Bartek T., Przemek G.,VI d
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Wywiad z …

Wywiad z Dariuszem Poleszakiem, aktorem Teatru im. Stefana Jaracza w
Olsztynie i wykładowcą w Policealnym Studium Aktorskim im. Aleksandra Sewruka
w Olsztynie na temat Dnia św, Walentego
1.Skąd się wzięła tradycja walentynek?
Walentynki, czyli Święto Zakochanych w zachodniej części Europy obchodzone są od
średniowiecza. Do Polski przywędrowały pod tą nazwą dopiero w latach
dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Zanim pojawiły się w naszym kraju, mieliśmy
swojego odpowiednika – Noc Kupały, obchodzoną w nocy z 21 na 22 czerwca. Było to
typowe słowiańskie święto, pozbawione marketingowej otoczki. Walentynki na tyle
zakorzeniły się w naszej kulturze, że traktujemy je, jakby były znane nam od zawsze.
Polacy to naród, który przywiązuje dużą wagę do symboli oraz lubi przemycać
zagraniczne trendy (we wszelakich dziedzinach życia). Dzień Świętego Walentego
największą popularnością cieszy się w Stanach Zjednoczonych, ale to wcale nie one są
jej ojczyzną. Genezy należy szukać na Starym Kontynencie, czyli w Europie. Tak
naprawdę, historia walentynek nie jest do końca znana, ale pierwszą wzmiankę na ich
temat zanotowano w 1382 roku.
2. A czy mógłby Pan przybliżyć postać św. Walentego.?
Święty Walenty faktycznie istniał. Urodził się w 175 roku we włoskim mieście Terni,
około 100 km od Rzymu. Z wykształcenia był lekarzem, ale później również był
kapłanem. Legenda mówi, że posiadał on niezwykłe uzdrowicielskie moce przywracania
wzroku niewidomym oraz leczenia padaczki (stąd 14 lutego to również Dzień Chorych na
Padaczkę).
Okres jego życia przypadł na czas rządów cesarza Klaudiusza II, który wprowadził
surowe uregulowania dotyczące zawierania związków małżeńskich wśród legionistów.
Dlatego, udzielanie ślubów odbywało się potajemnie, czego dokonywał biskup Walenty.
Wkrótce, jego samego również „dopadła strzała Amora” i zakochał się w niewidomej
córce strażnika więzienia, do którego został wtrącony za nielegalne łączenie par.
Podobno jego uczucie było tak silne, że dziewczyna dzięki temu odzyskała wzrok.
Niestety, o wszystkim dowiedział się okrutny cesarz i nakazał zgładzenie Walentego.
Egzekucja miała miejsce w 269 roku, dnia 14 lutego.
Inna wersja mówi o młodym mężczyźnie, który za pomoc prześladowanym chrześcijanom
został skazany na śmierć. Miał ją ponieść razem z nimi, podczas walki z lwami na arenie.
Według legendy, na dzień przed widowiskiem, wysłał kartkę do swojej ukochanej z
podpisem "Twoja Walentynka". Stąd właśnie wzięła się tradycja podpisywania w ten
sposób walentynkowych listów.
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3. W jaki sposób powinniśmy przeżywać ten dzień?
Współczesne walentynki to przede wszystkim zwyczaj, podczas którego nasze serca
biją szybciej i stajemy się bardziej wylewni w stosunku do swoich partnerów. Tym,
którzy po prostu są zakochani, nie będąc jeszcze w związku – okazja ta daje więcej
odwagi, by wyznać uczucie obiektowi swoich westchnień. Wysyłamy wtedy kolorowe
kartki – klasyczne lub o wymyślnych kształtach serduszek czy gołąbków. Obdarowujemy
się również prezentami – mniej lub bardziej skromnymi – mogą to być symboliczne
czekoladki i kwiaty lub jakiś większy podarek. Tego dnia powinniśmy po prostu być z
osoba ukochaną w sposób szczególny, ale należy pamiętać, że jeśli kochamy to kochamy
zawsze i wszędzie, nie tylko w tym dniu i nie tylko wtedy kiedy jesteśmy blisko
ukochanej osoby, dlatego takie okazywanie uczuć jak ciepłe słowa i podarunki powinno
zdarzać się nie tylko w Dniu św. Walentego. Uważajmy, żeby w gorączce poszukiwań
idealnego podarunku dla swojego partnera – nie zapomnieć o głównej idei.
Najważniejsza jest druga osoba – okazujcie więc jej uczucia i to nie tylko w tym
jednym dniu...
4. Czym ludzie najczęściej się obdarowują w walentynki?
Dzisiaj walentynki to przede wszystkim komercyjne święto, podczas którego
obdarowujemy ukochane osoby prezentami, wyznając im miłość. W Ameryce dzień ten
nabrał na tyle wysokiej rangi, że ludzie wysyłają kartki (około miliarda) nie tylko do
„swojej drugiej połowy”, ale również do rodziny, przyjaciół i znajomych. Bardzo
popularny jest też tzw. sms, którego wysyłamy w tym dniu do wielu bliskich nam osób.
Ponieważ od pewnego czasu święto to stało się świętem typowo komercyjnym, ludzie
obdarowują się często podarunkami raczej mało związanymi z jego główną ideą –
okazanie, wyznanie i potwierdzenie swoich szczerych i trwałych uczuć wobec osoby nam
bliskiej, niezależnie od tego, czy jest to nasz mąż, żona, córka, syn, brat, czy po prostu
przyjaciel, a może koleżanka. Na rynku w okresie zbliżających się walentynek pojawiają
się różnego rodzaju produkty, tylko w swojej symbolice i kształcie nawiązujące do
uczuć, miłości. Są to różnego rodzaju produkty w kształcie serca. Ale czy można
obdarować osobę kochaną popielniczką czy zapalniczką w kształcie serca? Czy taki
podarunek rzeczywiście będzie wtedy wyznaniem naszego uczucia do tej osoby? Chyba
raczej nie, bo przecież jeśli kogoś kochamy, to dbamy też o jego zdrowie, a
obdarowując go takim prezentem na pewno tym szczerym uczuciom zaprzeczymy.
Dlatego pamiętajmy, że nie ważny jest w tym dniu podarunek, największym prezentem
dla osoby przez nas kochanej będzie wspólnie spędzony czas.
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5. Jakie są symbole walentynkowe?
Walentynkowy wieczór to czas, w którym pragniemy wyrazić to, co ukryte jest głęboko w naszych
sercach. Święto zakochanych posiada wiele charakterystycznych symboli, które oddają klimat
walentynek. Każdy z tych symboli pomaga wyrazić nasze uczucia do drugiej osoby. Do
najpopularniejszych alegorii walentynkowych należą: serce, róże, amorek, dwa gołąbki, kolor
czerwony, itp.
6. Jak Pan spędza to święto?
Staram się już od rana okazywać osobie mi bliskiej jak największe zainteresowanie, od śniadanie
poczynając, a kończąc na dobrej kolacji przy lampce dobrego wina i w blasku świec, aby ten dzień
był dniem wyjątkowym w swoich charakterze. Zawsze jest jakiś wspólny spacer, kino, dobra
kolacja, kolorowa kartka z sercem i wyznaniem na niej swego uczucia. Staram się nie ulegać
komercjalizacji tego święta, omijam witryny sklepów, a staram się skupić w tym dniu na osobie mi
bliskiej. Jestem typem romantyka, więc podczas, kolacji którą sam przygotowuję, jest zawsze dużo
świec i dobra nastrojowa muzyka.
7. Czy Teatr Jaracza przygotowuje jakiś specjalny repertuar na ten dzień?
W tym roku walentynki przypada w poniedziałek, a więc dzień w teatrze wolny od pracy. Mój teatr
zawsze miał jakąś ciekawa propozycję repertuarową dla zakochanych w tym pięknym dniu, ale tak
się złożyło, że w tym roku to święto przypadło w dniu dla wszystkich aktorów teatru dniem wolnym
od pracy (to jedyny dzień wolny w tygodniu od pracy). Nie zapominamy jednak o zakochanych i w
naszym repertuarze można znaleźć spektakle, na które warto zaprosić swego chłopaka lub
dziewczynę.
Dziękuję za rozmowę i życzę samych sukcesów

Julia R., Ola R., Anna K., VI d
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Kącik literacki

Serduszka

Walentynki

Czternastego lutego sypią się serduszka,
szepczą zakochanym od uszka do uszka.
Bo każdy chociaż najmniejsze serduszko ma
i kochanej osobie z pewnością je da.
Niektóre serca podążają miłosną alejka,,
gdzie lecą, nie odgadniesz sam.

Kiedy jeszcze śnieżek prószy,
widnym już i wczesnym rankiem,
Siedzą sobie dwa gołębie,
delektując się śniadankiem .
Dziś świętego Walentego ! –
mówi jeden do drugiego.
- Walentynki spadną z nieba,
rozpatrywać niebo trzeba.
Zobaczyły małe kartki,
jak fruwają pod chmurkami.
Gołębie pocztowe zawołały:
Chodźcie, fruńcie z nami !
Dwa gołębie im pomogły,
walentynki wszystkim dały.
Gdy skończyły swoją pracę,
kartki również otrzymały.
Justyna G., VI d
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Kącik poligloty
Poznajemy języki narodowe naszych partnerów
w projekcie Comenius
Miesiące

8

język hiszpański
styczeń - enero
luty - febrero
marzec - marzo
kwiecień - abril
maj - mayo
czerwiec - junio
lipiec - julio
sierpień - agosto
wrzesień - septiembre
październik - octubre
listopad - noviembre
grudzień - diciembre

język rumuński
styczeń - ianuarie
luty - februarie
marzec - martie
kwiecień - aprilie
maj - mai
czerwiec - iunie
lipiec - lulie
sierpień - august
wrzesień - septembrie
październik - octombrie
listopad - noiembrie
grudzień - decembrie

język turecki
styczeń - ocak
luty - subat
marzec - mart
kwiecień - nisan
maj - mayıs
czerwiec - haziran
lipiec - temmuz
sierpień - ağustos
wrzesień - eylül
październik - ekim
listopad – kasım
grudzień – aralık

język włoski
styczeń - anuare
luty - febraio
marzec - marzo
kwiecień - aprile
maj - maggio
czerwiec - gugno
lipiec - luglio
sierpień - agusto
wrzesień - settembre
październik - ottobre
listopad - novembre
grudzień - dicembe
Justyna G, VI d
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Muzyka

POPLISTA „15”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Justin Bieber – Somebody to love
Snoop Doog – New Years Eve
Shakira – Loca
Ewa Farna – Ewakuacja
Black Eyed Peas – The Time
Star Guard Muffin – 1,2 W górę ręce
Shakira – Waka Waka
Afromental – Rock’ n Rollin’ Love
Kamil Bednarek – Dancehall Queen
Katty Perry – Teenage Dream
Miley Cyrus – Who Owns My Heart
Lady Gaga - Alejandro
Robert M – All Day, All night
Caro Emerald – Back It Up
Rihanna – Only Girl (In the world)

Krystian E., VI d
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Muzyka

- SWEET NOSIE –
Jest to zespół grający muzykę industrialno – metalową. Został założony w
1990 roku niedaleko Poznania i od samego początku jego liderem był wokalista –
Glaca (Piotr Mohamed). Do tej pory zespół wydał 5 płyt polskojęzycznych i 3
anglojęzyczne.
Ich pierwszy album został zatytułowany „Respekt”. Był on promowany
utworem „Godność”, do którego powstał także teledysk. W 1993 roku zespól dał
koncert we Francji poprzedzając m.in. Megadeth i Machine Head. Sweet Nosie
otrzymał także nominacje na festiwal Yeah Films w kategorii teledysk roku.
W 1997 roku płyta „Getto” zajęła 1 miejsce w kategorii płyty
heavymetalowej w magazynie „Gitara i Bas”. W 1999 roku Glaca wraz ze swoją
córką wzięli udział w kampanii antynarkotykowej „Narkotyki – nie biorę”. W
tekstach, Glaca śpiewa o otaczającej nas brutalnej rzeczywistości: o wojnach,
głodzie, okrucieństwie. Namawia także do buntu przeciw złu na świecie.
Sweet Noise w swej karierze współpracował z wieloma artystami np.
Anja Ortodox, Anna Maria Jopek, zespół Vader, Nergal, Docent i inni.

Jasiek G., VI d
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Czas na humor i rozrywkę

Siedzą dwaj uczniowie:
- Wiesz, czasem ogarnia mnie
wielka ochota, żeby się pouczyć.
- I co wtedy robisz?
- Czekam, aż mi przejdzie.

Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło.
1. Imię patrona święta zakochanych.
2. Może być wodna, zakochanych …
3. Prywatny, oficjalny, miłosny …
4. Symbol zakochanych.
5. Barwa podstawowa; kolor zakochanych.
6. Miesiąc, w którym przypadają walentynki.
7. Walentynkowy liścik …
8. Romantyczne spotkanie chłopaka z dziewczyną.
9. Bożek miłości.
10. Przyjaźń, miłość.
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Czas na humor i rozrywkę

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Rozwiąż rebus:

ogi = w

+

Rozwiąż zagadkę:

fa

ś

+

k=ł

Ania K., Zuzia C., VI d

Dziwaczny napis?
Grupa harcerzy przebywająca na wycieczce w pewnej chwili zauważyła
jakiś dziwaczny napis. Przez długą chwilę druhowie zastanawiali się, jaki tekst może
ukrywać ów napis...
–Już wiem! - krzyknął jeden z harcerzy - przecież to takie łatwe. Spójrzcie, ten tekst
brzmi... Co głosi ów zagadkowy napis?

Rozwiązanie zagadek w następnym numerze!!!
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