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"Szkolne Wieści"

redagują członkowie
Samorządu
Uczniowskiego:

Julia Rumińska, Jakub Razum,            
  Natalia Michalczyk, Maksymilian
Włodarski, Norbert Burakowski,          
  Anna Kuchta, Julia Piasta,          
Weronika Skrzypczuk, Maria Olender,
Angelika Grabowska, Weronika
Kamińska, Mateusz Zdanowski,        
Kacper Wielgomas, Borys
Tomaszewski, Karolina Chmielewska,
Natalia Kowalczyk, Ignacy Wróbel,      
  Marta Latoszewska

oraz inni uczniowie szkoły

.

.



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 5 01/2016 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSZKOLNE WIEŚCI

Sprzątanie świata POLSKA 2015

Tradycyjnie już, jak co roku, w trzeci
piątek września, a dokładnie 
osiemnastego, odbyła się w naszej
szkole ogólnopolska, a nawet
ogolnoświatowa akcja  "Sprzątanie
Świata". Na początku miał miejsce apel,
który poprowadzili przewodnicząca        
i wiceprzewodniczący Rady Samorządu
Uczniowskiego. 

Kuba Razum i Julia Rumińska
rozmawiali o haśle tegorocznej edycji,
które brzmiało: “Wyprawa-Poprawa”.
Zwrócili uwagę na rolę, jaką każdy z
nas może odegrać w gospodarowaniu
odpadami komunalnymi  w gminie. 

Próbowali wytłumaczyć, że poza
obowiązkami mamy również prawa. Na
przykład prawo do tego, żeby domagać
się rozwiązywania przez gminę takich
problemów jak dzikie wysypiska.
Zachęcali, by wziąć sprawy w swoje
ręce  i działać, bo nie ma czasu do
stracenia!!!
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Sprzątanie świata POLSKA 2015

Po apelu wszystkie
klasy wraz ze swoimi
wychowawcami poszły
sprzątać wyznaczone
ulice i odcinki. 

Potem odbyło się tradycyjne już wielkie
grillowanie. Dzieci, które zjadły
kiełbaskę, mogły pobawić się na
boisku. Miał również miejsce apel
podsumowujący. Do mikrofonu
podchodził przedstawiciel każdej klasy
i informował o najciekawszym śmieciu
oraz o liczbie worków, jakie napełniła
odpadami jego klasa. 

Potem rozeszliśmy się wszyscy do
swoich domów, by uczyć zasad
ekologii i odpowiedzialności za
środowisko swoich bliskich. Jak
zawsze podczas "Sprzątania Świata"
dopisywały nam humory. A oto wyniki
tegorocznej akcji:                       
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Na pierwszej lekcji języka polskiego uczniowie klasy czwartej uczyli się piosenki      
 pt. „Czwarta klasa”. Tak im się spodobał ten utwór, że sami postanowili dopisać
kolejne zwrotki. Sami oceńcie ich radosną twórczość. 

Czwarta Klasa to MY!

Gdy rano wstaję do szkoły, pędzę.
Tu dzyń! - dzwonek,
A ja gubię się wszędzie.
Stoję i myślę: gdzie iść wreszcie?
Nagle pani wygląda zza drzwi
I cichutko szepcze: Kuba to my!

Zaczynamy lekcję muzyki.
Śpiewamy jak ptaszki z Afryki.
Nagle wszystko milknie,
Oto już czas do domu,
A ja marzę o swoim ulubionym zwierzęciu: słoniu!

Pędzę co tchu, zza rogu szkoły już…
Zamiast słonia widzę autobus i brązowego konia…?
To koniec dnia szkoły, był śmieszny i wesoły!!!
                                                                                     
                                    
                                       Jakub Adamczyk klasa 4 a

Moja szkoła jest wesoła,
Każdy w szkole ma idola.
Na tornistrach wszystko widać
Kto kim lubi się zachwycać.

Jeden nosi torbę z Furby,
A kto inny z lalką Barbie.
A ja kocham śliczne pieski,
Z mojej kolorowej teczki.
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Niektórzy uczniowie klasy czwartej potrafią już pisać listy i to nie byle jakie, bo listy elektroniczne, prawdziwe
maile. Większość tych listów zawiera załączniki w postaci zdjęć czy plików tekstowych. Was również
zachęcamy do internetowej korespondencji. Udowodnijcie, że umiejętność epistolografii, czyli sztuki pisania
listów, nie zginęła w narodzie! Piszcie zatem na adres: szkolne.wiesci.pap@gmail.com

A tak przy okazji! Jak w „Nowym słowniku poprawnej polszczyzny PWN”pod red. A. Markowskiego czytamy,
tylko dwie możliwości są poprawne: „Wysyłać listy pod czyimś adresem lub na czyjś adres (nie: pod czyjś
adres)”.

Dzień dobry,
na wstępie mojego listu chciałabym Pana
pozdrowić. Ponieważ pogoda nie dopisuje i nie
mogę poszaleć na świeżym powietrzu, dlatego
zaraz po przyjściu ze szkoły wzięłam się za
odrabianie lekcji.
Pan z pewnością ma dużo więcej obowiązków niż ja
i jeszcze ciężko pracuje w szkole? Dlatego nie chcę
zbyt szybko dorosnąć :) Ale mogę zapracować na
małego plusa, wysyłając elektroniczny list. To też
czynię w tej chwili, życząc miłego dnia. Na tę
niepogodę w załączniku przesyłam uśmiech :)

Pozdrawiam i do zobaczenia w szkole
Zuzia Gołębiewska

Dzień dobry,
poniżej przesyłam pracę
domową, czyli ortograficzną
rymowankę z wyrazami
zawierającymi ,,u'':

Ula „-uje” nie
kreskuje,umiejętnie przepisuje
i czujnie ,,u''uważnie pilnuje.

Pozdrawiam Zuza :)

.

Listy dzieci piszą

Dzień dobry,
Przesyłam rymowankę
ortograficzną:

Mariusz Uli tuje psuje,
Super sztuczki pokazuje.

  Natalia Michalczyk

.
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W sobotę, 12 grudnia, pojechałam z
Kołem Turystycznym do Sochaczewa
na lodowisko. Naszymi opiekunami by
panowie Bartłomiej Figut i Artur Plichta.
Wyjechaliśmy o godzinie 11:55. 

Dotarliśmy tam około godziny 12:30. Po
zapłaceniu za wejście i odebraniu łyżew
weszliśmy na białą taflę śliskiego lodu. 

No i zaczęło się… Przez ponad godzinę
cieszyliśmy się z możliwości oderwania
się od rzeczywistości, od domowych
przedświątecznych obowiązków, od
nauki. 

I co dziwne? W towarzystwie naszych
nauczycieli. Niestety, około godziny
13:30 trzeba było kończyć całą tę
wesołą zabawę. Jednak w drodze
powrotnej wstąpiliśmy wszyscy do
McDonalda. 

Wszyscy wrócili do domu  odprężeni    
      i zrelaksowani. Odzyskaliśmy na
nowo siły do dalszej nauki w szkole. 

Bardzo mi się podobała ta wycieczka    
     i myślę, że podobna wyprawa
powtórzy się w styczniu?

                             Ania Kuchta klasa V b
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Czy zastanawialiście się kiedyś
nad słowami świętego Pawła      
  z listu do Rzymian: „Nie czynię
bowiem dobra, którego chcę, ale
czynię to zło, którego nie chcę”.
Rz 7, 18-25 Poczytajcie
rozważania Zuzi z klasy piątej    
   i napiszcie do "Szkolnych
Wieści", co sądzicie na ten
temat?

Dlaczego chociaż staramy się być
dobrymi, nie wychodzi to nam? Jest
dużo powodów. Na przykład robimy coś
myśląc, że to dobre, ale nie wiemy, że
tak naprawdę jest to złe. Czasami
wynika to też z nieświadomości
konsekwencji naszych czynów. Gdy
myślimy, że kogoś okłamiemy dla jego
dobra, to może być złe, ponieważ
osoba, którą okłamiemy, może mieć do
nas pretensję, że nie powiedzieliśmy jej
prawdy. Dlatego najtrudniejsza prawda
jest lepsza od miłego kłamstwa.

               
                     Zuzanna Skrzypczuk z klasy V b

Dobrym   b y ć
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Góra Grosza 2015

.

Góra

Liczenie

W czwartek, 17 grudnia, podczas drugiej godziny
lekcyjnej Rada Samorządu Uczniowskiego
podsumowała ogólnopolską akcję charytatywną
,,Góra Grosza". To inicjatywa zorganizowana przez
Towarzystwo „Nasz Dom”, a jej celem jest zebranie
pieniędzy, niewielkich nominałów, czyli groszy, na
zorganizowanie rodzinnych domów dziecka. Są to
instytucje najbardziej przypominające prawdziwe
domy z mamą i z tatą, których niektóre dzieci nie
mają. W naszym kraju dzieci pozbawione rodziców
znajdują oczywiście opiekę. Niestety, wiele z nich
musi przebywać w dużych domach dziecka,
przypominających raczej szkołę z internatem niż
miejsce, gdzie panuje domowe ciepło.

W dniach od 23 listopada do 4 grudnia my
staraliśmy się tę sytuację odwrócić, zbierając
Wasze grosiki pod tablicą Samorządu
Uczniowskiego. Podczas wspomnianego
podsumowania odbyło się liczenie groszy, co,
możecie mi wierzyć, nie jest sprawą prostą.
Musieliśmy się podzielić na grupy, a każdy miał inne
zadanie. Było trochę zamieszania, gdyż
trzecioklasiści, w tym czasie,  ćwiczyli kolędę i
skutecznie nam przeszkadzali w liczeniu drobnych
nominałów. Musieliśmy często zaczynać od nowa.
Ale trzeba przyznać, że ich kolędowania stworzyło
naprawdę rodzinną atmosferę i przez chwilę
zapachniało świętami. 

Miejmy nadzieję, że domową atmosferę odnajdą
również dzieci z rodzinnych domów dziecka i, że
chociaż w niewielkim stopniu, przyczynimy się do
tego my?  Gdy każda grupa skończyła układanie
swoich nominałów, zajęliśmy się obliczaniem całej
sumy. Oto wynik tegorocznej akcji:

.

Grosza
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Gabriel, czyli Szkolny DKF
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21 listopada Koło Turystyczne na jeden dzień
zmieniło nazwę na DKF, czyli Dyskusyjny Klub
Filmowy.  W ramach tego Klubu obie klasy piąte
wraz z wychowawcami wybrały się na ambitną
wyprawę filmową do Teresińskiego Ośrodka
Kultury, a konkretnie do „Kina za Rogiem”.

Spod szkoły wyszliśmy o godzinie 08:15, bo seans,
zorganizowany specjalnie dla nas, rozpoczynał się o
godzinie dziewiątej. „Kino za Rogiem” jest rodzajem
kina studyjnego, gdzie w seansie uczestniczy około
dwudziestu widzów, a repertuar obejmuje ambitne
obrazy wielkich reżyserów. Zatem różni się od
olbrzymich multipleksów z pachnącym wszędzie
popcornem i podawaną colą.   Za to nasi
nauczyciele poczęstowali nas ciepłą herbatą i
pysznymi ciasteczkami, ponieważ tego dnia bardzo
padało i po drodze zmokliśmy.

Film okazał się psychologiczny i ambitny, ale
wesoły. Łączył świat rzeczywisty
(przedstawiając niewesoły los chłopca
pozbawionego rodziców i wychowywanego
przez kochającego, ale bardzo surowego
dziadka, w tę postać wcielił się Krzysztof
Globisz) z zaświatami, z których przybywa
tajemniczy Gabryś, czyli tytułowy Gabriel. Kim
jest Gabriel? Czy główny bohater odnajdzie
swojego ojca? Na te pytania znajdziecie
odpowiedź w obrazie Mikołaja Haremskiego. 

Po filmie przestało padać i poszliśmy na obiecaną
pizzę. W drodze powrotnej prowadziliśmy zażartą
dyskusję na temat filmu. Według mnie wyjście do
kina było wspaniałym pomysłem na to sobotnie
przedpołudnie. Film okazał się poruszający i pełen
humoru, inny od telewizyjnych produkcji, których
fabuły nie pamiętamy na drugi dzień po obejrzeniu. 
Poproście  swoich wychowawców, żeby Was
zabrali do „Kina za Rogiem” lub wybierzcie się tam z
rodzicami, a może sami? Bilet kosztuje grosze, a
jest to prawdziwa uczta dla kinomana.

                                       Ania Kuchta klasa V b
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Wszyscy - wszystkim ślą życzenia...
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