VIII Tydzień Kultury Gimnazjalnej za nami! W tym roku szkolnym nasze działania
tematycznie związane były z Warmią i Mazurami. Najpierw pod opieką nauczycieli zdobywaliśmy
wiedzę o historii regionu, legendach z nim związanych, gwarze warmińskiej, mazurskiej,
tradycjach i wierzeniach ludzi zamieszkujących naszą Małą Ojczyznę, uczyliśmy się piosenek,
przyśpiewek mazurskich. Wszystko to po to, by na przełomie maja i czerwca na forum szkoły
zaprezentować efekty swojej pracy- plakaty, prezentacje multimedialne, rysunki, szkice
krajobrazów mazurskich, przedstawienia- i wziąć udział w przygotowanych przy pomocy
nauczycieli turniejach.
Rywalizowaliśmy w międzyklasowych zawodach ,,Warmia i Mazury w liczbach".
Poznawaliśmy i utrwalaliśmy wiedzę na temat najwyższych, najdłuższych, najszerszych miejsc
Ełku i jego okolic, przy czym kształciliśmy umiejętności matematyczne, fizyczne, geograficzne.
Wśród zadań nie zabrakło tych zręcznościowych!
Podczas tegorocznego Tygodnia Kultury po raz pierwszy w historii szkoły mieliśmy okazję gościć
uczniów innych szkół i „doświadczyć kultury” w ich wykonaniu. Młodzież skupiona w Mazurskim
Zespole Pieśni i Tańca Ełk zaprezentowała nam stroje mazurskie, warmińskie, podlaskie. Po
czym przygotowała pokaz tańców z naszego regionu. Uświetniła go mazurskimi przyśpiewkami.
Dostarczyła nam tym samym niesamowitych przeżyć!
Granatową społeczność gimnazjalną zafascynował występ szkolnego zespołu wokalnegonasze koleżanki pięknie zaprezentowały się w piosenkach , „Jedzie, jedzie Mazureczek”, „Hej,
Mazury”. Zaciekawiły przedstawienia w wykonaniu najmłodszych uczniów gimnazjum:
„Wierzenia Warmiaków i Mazurów”, pantomima „Legenda o Smętku”. Zaaktywizowały dawne
zabawy mazurskie takie jak szczur czy pudełko, o których opowiadali nasi rówieśnicy.
Cieszymy się, że drugo i trzecioklasiści tak chętnie brali udział w przygotowanych przez
pierwszaków turniejach: ,,Familiada Mazurska”, ,,Koło Fortuny” czy „Legenda komiksem
opowiedziana”, choć nagrody były tylko symboliczne, a pytania niejednokrotnie wyszukane,
podchwytliwe i …gwarą mazurską pisane! Tak, tak…z językiem Warmiaków i Mazurów też
mieliśmy okazję się zapoznać i to nie tylko korzystając ze słownika. Gimnazjaliści porozwieszali
w szkole plakaty z trudnymi mazurskimi i warmińskimi słowami, wypowiedziami,
przepisami kulinarnymi oraz ich współczesne tłumaczenia. Czytaliśmy je przez cały tydzień, a
mimo to w zawodach na najtrafniej przetłumaczone zdanie nie wszystkim poszło najlepiej! Na
szczęście gorycz porażki translatologicznej mogliśmy zagryźć mazurskim pączusiem- ten
kulinarny przysmak przygotowały nasze koleżanki! Nie było wśród nich znawców osobistości
z Warmii i Mazur. Prezentację multimedialną dotyczącą sławnych ludzi pochodzących z naszego
regionu przygotowali bowiem pierwszacy. Z pomocą nauczycieli- anglistów opracowali też
scenariusz turnieju „Koło Fortuny”. W zabawie brały udział trzyosobowe zespoły klasowe. Miły za
zadanie obejrzeć, wysłuchać prezentacji, wynotować najważniejsze informacje dotyczące
m.in. I. Krasickiego, M. Kajki, J. Małeckiego. Potem odpowiadały na pytania za taką ilość
punktów , jaką „wykręcił” im kolega z klasy kołem fortuny wykonanym przez trzecioklasistów.
Śmiechu było co niemiara, bowiem koła nie wyważono! Niejednokrotnie kręcący był przekonany
o tym, że wskazówka stanęła na 6, po czym ni stąd , ni zowąd koło samoczynnie już okręciło
się, by wskazać 0 ! Emocje sięgały zenitu!
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Niech moc będzie z Wami, a odwaga
w prezentowaniu wytworów swojej kreatywności Was nie opuszcza!
składamy

serdeczne

podziękowania!

