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Echo Pleneru
Toster czajnik - nowe trendy pleneru 

Od  pewnego  czasu  na  plenerach 
coraz częściej zaczyna pojawiać się 
moda  na  przywożenie  ze  sobą, 
przez  uczniów  tosterów  i 
czajników.  W  tym  roku  też  nie 
mogło  tego  zabraknąć.  Jednak 
ilość  osób  praktykujących  tę 
czynność  gwałtownie  się 
zwiększyła . 
Coraz  częściej  można  skorzystać  u 
kogoś z czajnika lub samemu zrobić 
sobie  tosta.  Niewątpliwie  jest  to 
spowodowane  niechęcią  z 
korzystania  ze  stołówkowego 
jedzenia,  jednak  często  także  z 
przyzwyczajenia. Jest to praktyczny, 
jak  też  funkcjonalny,  sposób  na 
samodzielny  obiad,  śniadanie  czy 
kolację. Może jest jednak jakiś inny 
powód  przywożenia  tych  urządzeń 
na plener ?
-Przywiozłam  to  w  pewnym  sensie 
dla  komfortu,  aby  nie  pożyczać  od 
nikogo  czajnika.  Jest  to  duża 
wygoda, dzięki której  o każdej porze 
dnia  mogę  sobie  zrobić  zupkę  czy 
herbatę  -  powiedziała  Marysia 
Michniewska.
-  Wzięłam  toster,  ponieważ   z 
dziewczynami  umówiłyśmy  się,  że 
każdy coś ma zabrać. Mnie przypadł 
toster.- zdradziła Zuza Lebda. 

-Sądzę,  że  toster  jest  na  plenerach 
podstawowym  środkiem  na 
zaspokojenie   głodu, 
można  dzięki  niemu  zaoszczędzić 
troszkę  kieszonkowego od mamusi  i 
tatusia   -  odpowiedział  Jasiek 
Trebunia - Tutka. 

Są jednak osoby, którym ta moda się 
nie podoba .
-  Zajmuje  to  miejsce  w  walizce,  a 
można przecież poprosić kucharkę o 
zagotowanie  wody  -  twierdzi  Zuza 
Śliwa.
-  Gdybym  miała  czajnik  nie 
mogłabym  już  wykorzystywać 
Mieszka, żeby zrobił dla nas kawę - 
stwierdziła Klaudia Wiśniowska.
Zdania  są  podzielone.  Naszym 
zdaniem  trzeba  korzystać  ze 
stołówkowego jedzenia, gdyż można 
natrafić na bardzo dobre i specjalnie 
dla  nas  przygotowane  dania. 
Wiadomo  jednak,  że  toster,  czajnik 
itp.  przydadzą  się  w  kryzysowych 
sytuacjach. 

Ola

Nowe twarze na plenerze

Przestrzeń według 
Pani Renaty

rozmowa z panią Renatą Ryś, 
nauczycielką literatury i j. 

polskiego.
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Nasza redakcja ogłasza 
KONKURS na najlepszy prosty 
przepis plenerowy. Zgłoszenia 
przyjmujemy w pokoju nr 40 

budynku B.

-Z którymi klasami pani pracuje?
-Pracuję  z  klasami  4,  5  i  6.  W 
klasach  5  i  6  prowadzę  zajęcia  z 
języka  polskiego  i  literatury,  a  w 
klasie 4 tylko z literatury.
- Jak się pani podoba plener?
-Bardzo mi się podoba. Widzę, że jest 
dużo  warsztatów,  dzieci  są 
zadowolone.  Jest  dużo  czasu 
wolnego...  Można  pospacerować  po 
plaży.  Wszystkie  zajęcia  są  bardzo 
ciekawe,  więc  chyba  wszyscy  są 
zadowoleni.
-Na  czym  polegają  prowadzone 
przez  panią  zajęcia?  Jak  temat 
pleneru się w nich odnajduje?
-Temat pleneru jak najbardziej się w 
nich odnajduje, ponieważ  przestrzeń 
jest  jedną  z  najważniejszych 
kategorii  kompozycji  dzieła 
literackiego.  My  mamy  tutaj  duże 
pole  do  popisu,  ponieważ  możemy 
mówić  o  różnych  przestrzeniach 
obecnych  w  literaturze.  Staram  się 
pokazać  uczniom kontrasty  jakie  są 
przedstawione  w  literaturze  jeśli 
chodzi o miejsca np. opozycja wieś - 
miasto,  opozycja przestrzeń  bliska - 
przestrzeń  daleka,  opozycja 
przestrzeń  sacrum-  przestrzeń 
profanum.  Na  tym  bazujemy.  Na 
kontrastowych  zestawieniach  takich 
popularnych przestrzeni literackich.
- W których warsztatach chciałaby 
pani uczestniczyć?
-Myślę,  że chętnie wzięłabym udział 
w  zajęciach  z  popkultury 
prowadzonych  przez  pana  Macieja 
Maciejewskiego

Rozmawiała
Marysia                                                     
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