Dzień Języka Ojczystego
,,A niechaj narodowie wżdy postronni znają,
Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają’’
~Mikołaj Rej

Dnia 13 marca odbył się w naszej szkole Dzień Języka Ojczystego, podczas którego każda
z klas miała za zadanie przygotować swoją własną pracę oraz wziąć udział w krótkiej
zabawie, a wszystko to zostało oceniane przez Jury.

A o to jak przygotowały się klasy i co nam zaprezentowały . . .

Klasy pierwsze – miały za zadanie ułożyć wiersz w stylu barkowym „Na… oczy, usta, urodę, twarz….” ukochanej/ ukochanego
zakończony zadziwiającą/szokującą puentą.

Wiersz klasy 1 Tin
zaprezentował Przemysław Mereć:
„Na ukochaną Maszynę Marzeń”
Maszyna marzeń, przebieg minimalny
Stan podwozia i interfejs zawsze optymalny
Piękny lakier lśni połyskliwie
Dodatkowo silnik chodzi na ekopaliwie
I lakier i silnik nie oprą się jednak
Miliardom koni pod maską
A konie nie oprą się temu wydechowi
Co ukrywa się z tyłu.
Jednak ani lakier, ani silnik
Ani nawet wdech nie idą w parze z przygłupem
Dlatego nie poradziły sobie ze słupem.

Wiersz klasy 1 Tod został zaprezentowany przez
Mateusza Korocha :
Twoje włosy tak jasne jak kawałek masła w lodówce
Jednak jak rozgrzane żółtko lśnią Twoje włosy…
Jednak jaśniejsze niczym ciepła margaryna
Która się rozpływa jak meksykański sos serowy z „Żabki”
Jednak błyszczą jak żółty ser rozpływający się w ustach
Jednak Twoje włosy to minuta w mikrofalówce:
Masło, żółtko, margaryna i żółty ser.

Klasa 2 TMU oraz 2 TOE- narysowały plakat n/t "Język polski – mój język ojczysty"

Klasa 3Tin - wykonała plakat z zastosowaniem techniki kolażu również n/t "Język polski – mój język ojczysty".

Choć klasa 3 Tum nie wykonała plakatu, to Jakub Miłosz w sposób zadziwiający przedstawił coś czego nie było :)
Wiersze dadaistyczne, a więc utworzone z wyrazów losowanych na „chybił- trafił” przedstawiły klasy: 3 Toe i 3 Tmt.

A oto wiersz ułożony przez klasę 3 Toe,
zinterpretowany przez Rafała Muszyńskiego:

Fizyczność w odróżnieniu
w onomatopeicznych językach człowieczeństwa
jest wykreowanym fenomenem
posługując się wirtualnym, kreacyjnym,
niemającym charakteru.
Jest zajmujące, że w obszarze oznacza przedmiot.

Wiersz ułożony przez klasę 3 Tmt zaprezentował Marek
Grzybowski:
Kolejne przeczucie
Rychłych i gospodarczych komunii zbrodniczych
przyniosły katastrofę, nowatorstwo, totalitaryzm
i szybko hasła przeciwieństwa
doprowadziły do bezwzględnej Europy.

Obchody Dnia Języka Ojczystego obfitowały również w liczne występy artystyczne naszych uczniów. Uroczystość rozpoczął
Bartek Miszczuk z klasy 2Tin, który zagrał dwa utwory Chopina. Następnie Aleksandra Lewa, również z klasy 2Tin zaśpiewała
utwory Seweryna Krajewskiego przy akompaniamencie koleżanki z klasy 1Tin Zuzanny Rembelińskiej. Całość dopełnił występ
Damiana Gasika z klasy 3Toe, który wspierany przez Jakuba Miłosza z klasy 3Tum zaprezentował swoje własne utwory. Po
rozwiązaniu równie licznych zagadek językowych, na podium zasiadły klasy …

I miejsce - klasa 1 TIN
II miejsce - klasa 3 TUM
III miejsce - klasa 2 TOE
… którym serdecznie gratulujemy!
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