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Adam Surus, klasa 5c 

Co tam w szkole, 

czyli Niusy 
 

Wystawa listów Demeter 
 

W naszej szkole prezentowana była wystawa listów Demeter 

napisanych przez uczniów klasy 5c i 5b. Na wystawie znalazły się 

również najciekawsze prace uczniów z poprzednich roczników. 

Wystawę można było oglądać na drugim piętrze, przy sali 215. 

Wystawa powstała dzięki Pani Barbarze Zarembie, która 

omawiając mit grecki „Demeter i Kora” zadaje swoim uczniom 

z klas piątych pracę polegającą na  napisaniu listu w imieniu 

Demeter do wybranego boga. 

Uczniowie na początku piszą listy na kartkach, a po 

sprawdzeniu ich i omówieniu na lekcji przygotowują je w formie 

plastycznej. Dzięki temu powstają wspaniałe prace. Choć Pani 

uważa, że nie można już nic więcej wymyślić, to wciąż zadziwiają 

ją nowe pomysły dzieci.  

Na wystawie można zobaczyć, m. in. kreta z przywiązanym 

listem do pleców, tarczę na której napisany jest list lub list 

włożony do butelki czy do buta Hermesa. Są też listy napisane na 

oryginalnej koziej skórze, płótnie, pergaminie, na skrzydłach ćmy, 

na kwiatowych płatkach, prawdziwych liściach, żaglu łódki czy 

doniczce. Niektórzy z wielkim mozołem wyrzeźbili treść listu na 

desce, w wosku, glinie czy na brzozowej korze. 

Myślę, że wielu uczniów naszej szkoły obejrzało tę wystawę. 

Ciekawy też jestem jak z tym zadaniem poradzą sobie kolejni 

uczniowie. 
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Wystawa listów do Demeter 
Przez ostatni miesiąc mieliśmy okazję oglądać wystawę listów 

inspirowanych mitem „Demeter i Kora”. Na lekcjach języka polskiego 

przeczytaliśmy i przeanalizowaliśmy ten mit, opisywaliśmy uczucia 

bogini ziemi i urodzajów po stracie jedynej córki, a następnie 

przypomnieliśmy sobie zasady pisania listów. Kolejnym etapem 

naszej pracy było napisanie listu Demeter do wybranego boga lub 

listów Zeusa i Hadesa do Demeter. Po sprawdzeniu przez panią 

naszych listów, po poprawieniu ich i uzupełnieniu, przygotowaliśmy 

ich plastyczną wersję. Inspirowały nas również listy naszych 

poprzedników, kolegów, którzy już wcześniej, w latach ubiegłych, 

przygotowywali podobne prace. Staraliśmy się jednak zrealizować 

nasze własne pomysły. Wystawa naszych prac cieszyła się dużym 

zainteresowaniem, ponieważ na każdej przerwie wokół niej 

gromadzili się uczniowie.        
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