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"Bardzo
denerwowałam się, że
coś się nie uda, ale na
szczęście wszystko
przebiegło bez
zbędnych zakłóceń..." 
- mówi p. Basia
Czarny

Akcja Szlachetna Paczka 
zagościła w naszej szkole

Koncert Świąteczny

14 grudnia, tuż przed
Kramikiem Świętego
Mikołaja odbył się w naszej
szkole  koncert muzyczny.
Można było usłyszeć
piosenki znane i mniej
znane, jak choćby Rymy do
zimy, Wigilia, Gwiazda na
wietrze, czy Dobranoc
Miśku w wykonaniu solistów
i chóru szkolnego. cd.str.3

Jak powstają koncerty takie,
jak ten poniedziałkowy?
Skąd biorą się ci wszyscy
wykonawcy?
Żyjemy obok siebie, a
często nawet nie wiemy, ilu
ciekawych ludzi spotykamy
na co dzień. Zdarza się , że
przypadkiem dowiadujemy
się o jakimś talencie; ba!
czasem udaje się taki talent
odkryć! To właśnie
przydarzyło się p. Ani,
naszej nauczycielce religii,
która odkryła talent
muzyczny Mateusza z 6
klasy. Zaczęła uczyć go gry
na fortepianie - i w efekcie
Mateusz wystąpił na
koncercie. Brawa dla obojga!

Aniołki z drugiego piętra
o anielskim konkursie czytajcie na str. 2

Zakochana Anielica

Koncert jakiego jeszcze nie było!
fotoreportaż z koncertu oraz krótkie omówienie znajdziecie na str. 3

Pakowanie

Szlachetna paczka
W sobotę 28 listopada
wybraliśmy rodzinę w
ramach projektu
,,Szlachetna Paczka"
Koncepcja polega na tym,
że społeczeństwo pomaga
ludziom biednym i
potrzebującym,aby spędzili
miło te święta.
,,Wolontariusze sprawdzają,
czy zgłoszone rodziny
są rzeczywiście
potrzebujące. Poza tym idea
jest taka, żeby (cd. str.3)
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aniołki 

Stalowo-Złoty

Aniołki z II-go piętra
Pewnego zimowego i niezbyt pogodnego dnia na
drugim piętrze naszej szkoły nagle pojaśniało. 
Zaproszone na konkurs pojawiły się Anioły!
I to ile… !
Przyszły siostry bliźniaczki śpiewaczki, dwie
ciotki Aniołki i młode Anielątko, rozmodlony Anioł
Brązowoskrzydły, dwa niezwykłe i bardzo
delikatne Anioły Błękitnoskrzydłe , zakochana
Anielka i Złotowłosy Anioł śpiewu, Anioł-Pustelnik,
zamknięty w celi z celofanu oraz stalowo-złoty
wysłannik aniołów na premierę Star Wars.
Były tylko przez pół godzinki, a potem odfrunęły,
ale nasza wysłanniczka sfotografowała je
wszystkie J
Przyniosły dobrą nowinę o Bożym Narodzeniu 
i ciepły uśmiech, najlepszy prezent na każdą
okazję. Podziwiajcie!

Złotowłosy śpiewak

Pustelnik Błękitnokrzydła

BłekitnoskrzydłyZłotowłosa Śpiewaczka

Błękitnoskrzydła
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14 grudnia odbył się w naszej szkole
koncert kolęd i piosenek
świątecznych:
Dzwonki sań, Rymy do zimy,
Przybieżeli..., Wigilia, Gwiazda na
wietrze, Mizerna, cicha, Dobranoc
miśku, Christmas time, Jeden dzień w
roku.

Wystąpili uczniowie klas 3-6 a także
soliści:Kasper  - gitara
Basia  - flet
Kuba - gitara
Mateusz - keyboard
Asia - trąbka
Marta - śpiew
pani Ania - śpiew
Rostek w duecie z panią Basią
Czarny. Dziękujemy!

Koncert jakiego jeszcze nie było! Chór, soliści, śpiewający 
i akompaniujący nauczyciele - nasza szkoła na otwartej scenie.
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Szlachetna Paczka SP61

Wychowawca oraz uczniowie z klasy 4c po lekcjach
spakowali wszystkie dary dla rodziny. 

Szlachetna Paczka mobilizowała ludzi, dawała im
nadzieję i energię do działania" - mówi liderka
tejże akcji w Milanówku. U nas w szkole wiele
rodzin zaangażowało się w ten projekt. Nasza
wybrana rodzina jest z woj. lubelskiego. Rodzice
Paweł i Aneta (33 ) mają czwórkę dzieci: Julię (8),
Jakuba (7), Klarę (3) i
Kacpra(1). Zorganizowaliśmy zbiórkę jedzenia,
środków czystości, materiałów do szkoły, gier
i zabawek dla dzieci oraz słodyczy. Dodatkowo
zbieraliśmy pieniądze na zakup łóżka piętrowego
dla dzieci. 9.12 w środę zakończyliśmy zbiórkę
pieniędzy oraz produktów. 

 Za zebrane pieniądze udało się kupić
wiele potrzebnych materiałów. W
piątek Pan Piotr wraz z rodzicem
jednego ucznia zawieźli wszystkie
prezenty do magazynu „Szlachetnej
Paczki”, skąd zostaną one
dostarczone przez wolontariuszy do
rodziny. 
Z całego serca dziękujemy wszystkim,
którzy zaangażowali się w akcję :-)

Idea dobroczynności jednoczy ludzi o
bardzo różnych poglądach,
wywodzących się z różnych środowisk.
W tym roku doświadczyliśmy niezwykłej
radości dzielenia się tym, co mamy,
kiedy pan Piotr Zamoyski zaproponował
nam, żebyśmy przyłączyli się do akcji
Szlachetnej Paczki.  
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W dniu 06.12,2015 na pływalni OSiR Ochota odbyły się zawody
pływackie ,,Mikołajki pływackie" dla dzieci z klas 2-3. 
W imprezie mikołajkowej wzięli udział uczniowie z siedmiu szkół
podstawowych. Dzieci z naszej szkoły brały udział w 10
 konkurencjach- zabawach pływackich.Po zaciętej rywalizacji zajęliśmy
ostatecznie 1 miejsce, zdobyliśmy wielki puchar, a każde dziecko
otrzymało dodatkowo paczkę -słodki upominek. 
Wygrana, to nie tylko zasługa dzieci i kibicujących im nauczycieli w-f,
ale również pań wychowawczyń klas młodszych i instruktorów
pływania. 
Serdecznie gratulujemy:):)

.

Mikołaj potrafi pływać!
Nasze uśmiechnięte koleżanki i zadowoleni koledzy
obdarowani zostali prezentami "wyłowionymi" wprost 
z torów pływackich OSiR-u na Rokosowskiej. 
Pierwsze miejsce w zawodach to nie taka łatwa sztuka,
toteż duma nas rozpiera :-)
Naprzód, uczniowie 61!!! 
Jeszcze wiele zwycięstw przed Wami!!!!

. .

.

.



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 5 01/2016 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLOch! Gazetka

*SPORT*SPORT*

Łyżwy dla każdego
Wszyscy lubią zabawy, zwłaszcza te na śniegu. A jeszcze lepiej, jeśli są na
lodzie. Dlatego każdy się cieszy jeżdżąc na łyżwach. Owszem, zdarzają się
pesymiści, ale rzadko.Niedaleko naszej szkoły jest lodowisko. Ot, takie
zwyczajne. Ale czy zostaje szarym, niewyróżniającym się i pustym kiedy
dzieci wkraczają do akcji? Nie!
Dyrekcja pozwala wuefistom prowadzić zajęcia na lodzie. Na możliwie
każdej lekcji wf w klasach 4-6 są tak zwane ,,Łyżwy". Uczniowie dostają
oceny (przede wszystkim!) za zaangażowanie i przygotowanie. Nauczyciele
udostępniają sprzęt, pod warunkiem, że mamy własny kask i
rękawiczki.Natomiast  w młodszych klasach na lodowisko zabiera świetlica i
wychowawcy na SKSach w poniedziałki. Tak jak mówiłam, większość
uczniów uwielbia te zajęcia. Profesjonalna opieka, nauka i zabawa - czego
chcieć więcej? Natomiast pesymistom i tym, co sprzeciwiają się
nauczycielom albo wiecznie zapominają, radzimy : odpuście i zmieńcie
nastawienie. Przeprowadzicie się lub pójdziecie do gimnazjum i będziecie
żałować swojego nastawienia. Jak to ktoś kiedyś powiedział - trzeba tylko
chcieć! :)

MISTRZOSTWA SZKOŁY 
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ
TERMINARZ

20.01.2016 (ŚRODA) GODZ. 1345 - 1515

MALUCHY : SZYBKIE POLAKI 
MECZ O MIEJSCA 7,8
FC MARSJANKI : FC NIKTNASNIECHCE 
PÓŁFINAŁ
SKOSTNIAŁE TELETUBISIE : HALA MADRIT 
PÓŁFINAŁ

17.02.2016 (ŚRODA) GODZ. 1345 - 1515

OSTRE BUTY : ZIOMY Z BIEDRONY
MECZ O MIEJSCA 5,6

GRUPA „A”

SKOSTNIAŁE TELETUBISIE
1.  DOMINIKA K.
2.  MARTA T.
3.  BARTEK K.
4.  MICHAŁ G.
5.  KUBA K.

FC MARSJANKI
1.  IGOR K.
2.  DAWID W.
3.  HUBERT C.
4.  ŁUKASZ G.
5.  OLEK B.
6.  RADEK K.

OSTRE BUTY
1.  WIKTOR P.
2.  IGOR D.
3.  MICHAŁ K.
4.  SEBASTIAN T.
5.  KUBA R.

MALUCHY
1.  MAGDA K.
2.  KAROLINA THAN
3.  KUBA B.
4.  MAKS A.
5.  TOMEK K.
GRUPA „B”

HALA MADRIT
1.  PIOTR K.
2.  MICHAŁ Z.
3.  KASPER SZ.
4.  TOMEK D.

ZIOMY Z BIEDRONY
1.  PIOTR R.
2.  KUBA K.
3.  ADRIAN K.
4.  FRANEK O.
5.  BARTEK S.

SZYBKIE POLAKI
1.  KUBA Ś.
2.  KUBA Z.
3.  DAWID G.
4.  SEBASTIAN D.
5.  CZAREK P.
6.  DOMINIK R.

FC NIKTNASNIECHCE
1.  MATEUSZ W.
2.  OSKAR D.
3.  KACPER B.
4.  KUBA S.
5.  KACPER W.

TRWAJĄ MISTRZOSTWA SZKOŁY
W HALOWĄ PIŁKĘ NOŻNĄ

Rozgrywki finałowe tuż po feriach.

Już wkrótce łyżwiarskie zawody szkolne dla dziewcząt i chłopców

Błękitna sztafeta i Złoty krążek

26 i 27 stycznia 2016 nauczyciele w-f zorganizują Mistrzostwa Szkoły
SP61 i Dzielnicy Ochota w łyżwiarstwie dziewcząt,,Błękitna sztafeta" i
łyżwiarstwie chłopców,,Złoty krążek" dla klas 4-6 i dzieci ze szkół
podstawowych Ochoty. 
Zawody odbędą się na lodowisku OSiR Ochota przy naszej szkole,
 w godz. ok 13-15.00. Serdecznie zapraszamy kibiców i trzymamy kciuki za
zawodników. Przed nami ważna rola, by obronić czołową pozycję naszej
szkoły w łyżwiarstwie. Naprzód, 61!!!
:):):):):) 
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