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Echo pleneru

MOKRY  TUNEL PRZETRWANIA

Echo pleneru
Edycja “Kociaków”

AFRYKAŃSKIE BRZMIENIA
Wieczorem, 9 września w świetlicy odbył się spontaniczny pokaz gry na 
"hekelfonie" czyli drewniano-metalowym afrykańskim instrumencie, na 
którym, po poruszeniu metalowych płytek wydobywa się dźwięk. Mini 
koncert wykonał pan Patryk Zakrocki z Andrzejem Gutem z klasy VI.
Jak się okazało niezwykły instrument został skonstruowany przez pana 
Patryka Zakrockiego. - Serio, to Mbira - tłumaczy zapytany o jego 
nazwę pan Patryk. - Jest to instrument mojej konstrukcji na bazie 
obrzędowego instrumentu z Zimbabwe. Lud Szona używa mbiry do 
ceremonii pogrzebowych. Obecnie gra na niej ciekawy zespół Konono 
nr 1. Znajdźcie sobie na youtube - zachęca pan Patryk Zakrocki. 
Pan Patryk i uczeń naszej szkoły, Jędrek Gut-Mostowy odkryli nowy 
sposób  gry na mbirze - za pomocą różnych przedmiotów np. piłeczki 
ping pongowej, nożyczek, reklamówki czy linijki. Poruszali nimi po 
drewnianej podstawie mbiry lub  po jej metalowych płytkach I 
wydobywali bardzo interesujący dźwięk. Całość trwałą kilkanaście 
minut.

Bronek

) Wieczorem, 8 września w Rowach odbył się 
chrzest świeżo przyjętych uczniów POSA, którzy 
pierwszy raz przyjechali na plener. Wszystko 
przeprowadzono w nieco zmienionej formie niż 
dotychczas.
Jak wiadomo, chrzest jest coroczną tradycją pleneru. 
Z początku był organizowany w taki sposób, że nowo 
przyjęci uczniowie przechodzili pod nogami 
wszystkich klas, a po drodze wpadali w wykopane 
doły i inne przeszkody. Jednak z roku na rok chrzest 
zaczął przypominać coraz bardziej znęcanie się nad 
młodszymi uczniami. Starsze klasy zaczęły wrzucać 
piasek młodszym do oczu, albo za ubrania. Nie 

podobało się to nauczycielom i dlatego postanowili 
oni zmienić przebieg chrztu. Teraz nowi uczniowie 
przechodzą przez prowadzący do morza, oświetlony 
tunel złożony z ustawionych w dwuszeregu uczniów 
całej szkoły. Na końcu tunelu stoi Pani Justyna 
Jasiorkowska, która oblewa uczniów wodą. 
Niektórzy uczniowie byli zawiedzeni zmianą, 
ponieważ uważają, że ich chrzest był trudniejszy.
W tym roku oprócz drugoklasistów I świeżo 
przyjętych gimnazjalistów “ochrzczony” został także 
pan Patryk Zakrocki, który prowadził na plenerze 
warsztaty muzyczne.

Iśka i Gabi

BAJKOWY ŚWIAT ZWIERZĄT
8.09 klasa druga i trzecia podstawówki pojechały na wycieczkę do mini 
zoo w Dolinie Charlotty. 
Dzieci zobaczyły różne zwierzęta, a nawet bajkowe postacie, które były 
umieszczone w drewnianych domkach. 
Płynąc po sztucznym jeziorze zobaczyły też lemury. Jeden z nich  
broniąc się przed krzykiem Karola z klasy trzeciej obsiusiał jego 
koszulkę. Uczniowie zobaczyli także żubry oraz groźne małpy Makaki. 
Wszyscy byli zachwyceni wycieczką i miło ją wspominają!

Kasia i Alicja

DISCO
Kilka dni temu 7.09 odbyła się 
plenerowa dyskoteka. Wszyscy 
bardzo dobrze się bawili, nawet 
nauczyciele. W szczególności 
pani Ewa Czerwieniec i pan 
Tomasz Paluch.
Dla podstawówki dyskoteka 
skończyła się o godzinie 22.00, a 
dla gimnazjum o 23.00.

Kasia 

ZAŁAMANIE
W czwartek, podczas wieczornej 
matematyki nasz nauczyciel się 
załamał. Przed filmem chciał 
zająć sobie miejsce obok swojej 
uczennicy, która siedziała na 
jednym z krzeseł. Kiedy znalazł 
s ię  k i l ka centymetrów nad 
s i e d z i s k i e m z u śm i e c h e m 
powiedział ,,Witam”. Uczennica 
nie odpowiedziała. Tymczasem 
niczego nie podejrzewający 
nauczyciel usiadł na krześle i kilka 
sekund później znalazł się na 
podłodze, ponieważ siedzenie nie 
wytrzymało jego ciężaru. Bardzo 
się przy tym potłukł I przez chwilę 
był załamany.
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