II etap XII Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego
„Z poprawną polszczyzną co dzień…”
klasa piąta,, szkoła podstawowa
Droga Uczennico, Drogi Uczniu,
oj, narozrabiał nam chochlik drukarski. Prosimy Cię o pomoc! Przepisz historyjkę. Popraw
w niej błędy. Pisz czytelnie. Dziękujemy!
Dziękujemy Organizatorzy ☺

O tym, jak przygotowaliśmy
przygot
przedstawienie na temat mitologii
5 styczeń dwutysięcznego szesnastego roku.
roku Tego dnia polski był na stołówce, dlatego
bo przygotowaliśmy przedstawienie klasowe. Na spektakl przyszła pani dyrektor
i wychowawca. Niestety w ostatniej chwili okazało się, że nie będzie odtwórców
głównych ról: Hugo Plichta i Kasi Koman.
Koman Mieliśmy ciężki orzech do zgryzienia. Baliśmy
się, że spektakl spali się na panewce.
panewce A już planowaliśmy wyjechać na gościnne występy
do Szkoły Podstawowej nr 2 imieniem Jana Matejko w Jabłonnej. W każdym bądź razie
nie ma tego dobrego, co by na lepsze nie poszło. Strasznie się ucieszyliśmy, kiedy się
okazało, że nieobecnych aktorów zastąpi pani dyrektor i wychowawca. Dyrektorka
odegrała funkcję matki Herkulesa, która po śmierci męża ożeniła się z Radamantysem.
Nasz wychowawca ubrał złote szaty i udawał Zeusa. Jadł z ozdobnego naczynia kaszę
manną z kiślem, taką niby-ambrozję
mbrozję. Nauczyciele zagrali swoje funkcje przekonywająco.
Dostali grzmiące brawa. Po spektaklu wróciliśmy z powrotem do klasy.
klasy Po tygodniu czasu
wrócili nasi koledzy.. Przez to mogliśmy kontynuować dalej próby na konkurs teatralny.
Za nagrodę w nim jest wycieczka
ieczka do Maroko.
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