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Orkiestra wielkich serc zagrała w naszej szkole

Wielka

.

Świątecznej

.

19 stycznia miała miejsce aukcja na rzecz
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Trwała 
tylko przez godzinę, jednak udało się nam
uzbierać całkiem imponującą sumę. W tym
wielkim wydarzeniu brała udział cała nasza
szkoła, a  dzieci z różnych klas poprzynosiły
bardzo dużo ciekawych orkiestrowych
gadżetów.

Jak co roku w naszej szkolnej Orkiestrze nie
mogło zabraknąć serduszka z masy solnej z
napisem  "Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy ". Jest to praca wykonana przez osobę
niepełnosprawną w ramach terapii zajęciowej.
To skromne serduszko osiąga rekordowe
wprost, jak na naszą placówkę, sumy. Zazwyczaj
kupuje je pani Lidia Stobiecka. W tym roku nie
mogło być inaczej. Pani Lidka za symbol miłości
zapłaciła całe sto pięćdziesiąt złotych. Pani
Lidko, w ten sposób ucina Pani dyskusję na
temat, że nauczyciele nie mają serca. Pani ma! I
to wielkie!

Na orkiestrowym stoliku pojawiły się także:
słodycze, przybory do pisania, wszelkiej maści
notesy i puzzle. Było sporo różnego rodzaju gier
planszowych, plakatów wośpowych i innych
przedmiotów, którymi postanowiliście się
podzielić lub po prostu je nabyć. W tym roku
zebraliśmy  1345 złotych i 13 groszy.

Jestem pod wrażeniem Waszej hojności              
   i wielkości Waszych serc, które nie mają
problemu z dzieleniem się. Mam również
nadzieję, że w kolejnym roku, zbierzemy jeszcze
więcej.
                                           Ania Kuchta z klasy V b

.

Orkiestra

.

Pomocy
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Wspomnienia z ferii w Azji, na Bali

Lot

Z Dubaju

Nocne kąpiele

Ocean Osobliwe

Na pewno każdy z Was kojarzy książki i filmy z
serii „Nela mała podróżniczka”? To opowieści
dziewczynki, która bywa w egzotycznych
zakątkach świata. My też mamy naszą szkolną
reportażystkę. To Zuzia Gołębiewska. Zresztą
zobaczcie sami…

W tym roku ferie spędziłam w Azji.  4 lutego
ruszyłam z Warszawy do Dubaju. Kawałek świata
pokonałam. Dubaju, niestety, nie zwiedziłam,
ponieważ mieliśmy zbyt mało czasu. Oprócz
McDonalda  i wnętrza dubajskiego lotniska wiele nie
miałam okazji zobaczyć. Jednak kiedyś na pewno
tam wrócę.

Z Dubaju ruszyłam dalej – do Denpasar – stolicy
wyspy Bali. Wyspa Bali ma powierzchnię 5,6 tys.
km², z czego jej długość to 145 km, a szerokość 80
km. Pierwszy mój lot trwał 6 godzin, drugi troszkę
dłużej, bo 8. Oczekiwanie na przesiadkę zajęło aż
10 godzin, mimo to nie było nudno.

Po wylądowaniu, mimo że podróż trwała 25 godzin,
okazało się, że jest noc. Nie przewidziałam, że w
Indonezji jest 7 godzin później niż u nas. Chociaż na
moim zegarku była godzina 15:00 – okazało się, że
mam iść spać, bo miejscowy czas wskazywał
godzinę 22:00. Początkowo próbowałam  zasnąć,
ale jak tu spać. Poszłam do basenu.

Choć nie spałam w nocy, z samego rana czekała
mnie wprawa nad Ocean Indyjski. Było cudownie.
Temperatura w dzień sięgała tu 33 stopni, w nocy
natomiast spadała do 28. Biegałam po plaży nawet
po zmroku. Warto też zwrócić uwagę na balijskie
łodzie rybackie. Troszkę się różnią od naszych.

do Dubaju

do Denpasar

w hotelowym basenie

Indyjski łodzie rybackie
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Wspomnienia z ferii w Azji, na Bali

Walczące Powolne

Pozujący

Mały gekon

Bujna i egzotyczna

Kolejny dzień spędziłam na safari, gdzie trafiłam na
walczące ze sobą papugi. Widok był prześmieszny.
Dwa duże ptaki krzyczą, niczym przekupy na
rynku, tłukąc się przy tym dziobami. Z lewej papuga
ara niebieskoskrzydła, po prawej ara zwyczajna.

Najlepiej było fotografować słonie, bo wolno się
przemieszczały. Lwy również dobrze pozowały…

Prywatne safari miałam nawet na drzwiach toalety.
Tam mieszkały gekony. Ten nad drzwiami, to
naprawdę żywy gekon, nie żadna naklejka.
Kolejnego dnia pojechaliśmy na słoniach
na zwiedzanie okolicy. Bardzo zdziwiły mnie
kontrasty materialne między ludźmi. Część ludzi
była bogata, a część bardzo biedna. U nas jest
zupełnie inaczej. Nie widać tak skrajnych różnic.

To, co bardzo mnie zdziwiło, to fakt, że po
ulicach chodzą makaki. W dzień biegają między
turystami, a nawet siadają na ramionach. W nocy są
agresywne i niebezpieczne, więc lepiej trzymać się
od nich z daleka.

Podczas pobytu, mimo znakomitej kuchni balijskiej,
strasznie tęskniłam za polskim kurczakiem. Gdy
przyszedł dzień i znalazłam restaurację, w której
serwowano paluszki z kurczaka, mojej radości nie
było końca. Przed wejściem do oazy szczęścia dla
mojego brzuszka, ujrzałam piękne kwiaty. Była to
roślina o nazwie Ylang-ylang. Na Bali tych kwiatów
rośnie bardzo dużo, a kobiety noszą je za uchem.
Ja też koniecznie musiałam to zrobić.

papugi słonie

lew

nad drzwiami toalety

roślinność
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Wspomnienia z ferii w Azji, na BaliWspomnienia z ferii w Azji, na Bali
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Kwiat Ylang-ylang
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Kecak

1. Siedzący makak
            2. Spływ rzeką Ayung
                               3. Ja na tle wulkanu
                                          4. Egzotyczna zieleń
                                                     5. KECAK DANCE

.

Po zasileniu organizmu kurczakową ucztą
przyszła pora na rafting rzeką Ayung -
najdłuższą rzeką na Bali. Zejście nie było
łagodne, 400 m w dół schodami, a rzeka sama w
sobie wyglądała jak błoto.  Spływ odbywał się
pontonem. Choć początkowo bardzo się bałam,
a przeskoki przez małe wodospady podnosiły
bardzo adrenalinę nawet dorosłym,  to powiem,
że gdybym mogła, jeszcze raz chciałabym to
przeżyć. Mimo że wszyscy musieliśmy być w
kaskach, co było troszkę niewygodne, to widoki,
jakie można było zobaczyć, wynagrodziły
wszystko.

Kolejnego dnia wybraliśmy się na wulkan Gunung
Agung. Powiem, że jest on czynny!!! Pierwsza
zanotowana erupcja  nastąpiła w 1808 roku, a
ostatnia w latach 1963-1964. W wyniku drugiej
erupcji zginęło tu aż 12 tys. osób. Na szczęście,
pisząc te słowa, już jestem w Polsce. Następnego
dnia zwiedziliśmy świątynię.

Kolejnym punktem podróży było przedstawienie
"Kecak dance" w miejscowości Ubud, które
opowiada o Hanumanie - w hinduizmie jest to
minister Sugriwy, król małp, oddany sługa Ramy,
prościej mówiąc „dobry duch” - widoczny na
zdjęciu. Po przedstawieniu można było być
blisko aktorów. Księciem okazała się przebrana
kobieta.

Opowiadać mogłabym długo, ale najlepiej samemu
to wszystko zobaczyć, jeśli będziecie mieli
możliwość, to naprawdę polecam.

                                 Zuza Gołębiewska z klasy IV a
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za uchem
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A jednak    p r z y j a ź ń    istnieje!

  

Moją prawdziwą przyjaciółką jest Amelka Wojtal
    z naszej klasy. Amelka ma blond włosy i
wzrost podobny do mojego. Ma brata bliźniaka,
Alberta. Jest osobą bardzo miłą i zabawną. Lubi
pomagać innym. Jest dziewczynką, która kiedy
się nudzimy, zawsze wymyśli ciekawą zabawę.
Mam wielu przyjaciół. Jednak moją prawdziwą
przyjaciółką jest Ami, gdyż jest inna, wyjątkowa i
nieprzewidywalna. Bardzo ją lubię.
                               Weronika Lipińska z klasy IV a

Czy mam prawdziwego przyjaciela?
Moje koleżanki, a nawet przyjaciółki mają imiona
Zuzia, Weronika i Amelka. Zuzia często się śmieje,
najczęściej z innych. Często się kłócimy, ale bardzo
lubimy. Mile też spędzamy razem czas.
Weronika lubi się wygłupiać, jest spontaniczna i
trochę szalona. Jednak jak ją o coś proszę, często
mówi: „Nie”.
Amelka jest miła, dużo się śmieje, wygłupia i ma
dobre pomysły. Kiedy jestem chora, to Amelka
dzwoni do mnie, żeby mi podać lekcje i zapytać jak
się czuję.
Według mnie wszystkie są przyjaciółkami, ale tylko
Amelka pomaga mi, jak jestem w biedzie. A wy co
sądzicie?
                                     Maria Olender z klasy IV a

Jak już wyżej wspomniałyśmy, przyjaźń istnieje,
chociaż czasami jest raczej trudna. O tym
opowiada poniższa historia Ronji i Birka. Akcja
opowiadania rozgrywa się w lesie, a jej
bohaterami są Birk, chłopiec z osady, i Ronja,
dziewczynka mieszkająca w lesie. Tę samą
historię opowiedzą Wam Weronika i Marysia.
Niby tę samą, ale jakże inną.

Ronja, kiedy spotkała Birka po raz pierwszy, nie
polubiła go, bo była zła, że nawet w lesie nie może
mieć spokoju.
- Uważaj zbójnicka córko. Aż tak chyba ci się nie
śpieszy?! - powiedział Birk.
- Czy mi się śpieszy, czy nie, to nie powinno ciebie
nic obchodzić - krzyknęła Ronja.
Kiedy go spotkała następnym razem, Birk
obserwował liski, które urodziły się wiosną i teraz
bawiły się przed swoją norą. Gdy się zorientował, że
Ronja jest obok, zawołał:
- Czego chcesz, zbójnicka córko?
- Chcę, żebyś zostawił moje lisy i zniknął z lasu.
- Twoje lisy? Twój las? Wszystko twoje? Z nikim nie
możesz dzielić lasu?!
- Mogę dzielić las z lisami, puchaczami, ale nie z
tobą - powiedziała i odeszła.
Po chwili zorientowała się, że nadeszła straszna
mgła i zaczęła się martwić, co będzie z Birkiem.
Nagle usłyszała głośne wołanie: 
- Ronja!!
- Czego chcesz?! - krzyknęła.
- Ta mgła jest straszna. Czy mogę się trzymać
twojej bluzy, póki nie wyjdziemy z lasu?
- Masz i trzymaj się na odległość rzemienia -
odrzekła Ronja.
- Jak sobie życzysz, zbójnicka córko - odpowiedział
Birk.
Po tych słowach rozpoczęli wędrówkę przez las.
Wówczas z mgły słychać było dźwięki, które
przyciągały Ronję.
- Idę!! - zawołała Ronja i zaczęła zbaczać z drogi.
- Gdzie idziesz? Jeśli Mgłowce cię zwabią, jesteś
zgubiona! – krzyknął Birk.
Ale Ronja pragnęła słuchać ich pieśni.

. .
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- Puść mnie!!! - wrzasnęła i zaczęła bić Birka.
Ugryzła go w policzek. Birk jednak mocno ją
trzymał, aż mgła rozpłynęła się.  Kiedy Ronja
rozejrzała się i zobaczyła ścieżkę do domu i Birka
stojącego obok, krzyknęła:
- Lis cię ugryzł?
- Dziękuję, teraz już trafię sam.
- No to idź do diaska!!! - odparła Ronja, która zdała
sobie sprawę, że chyba polubiła Birka.

     Na podstawie książki Astrid Lingdren 
                 napisała Weronika Lipińska z klasy IV a

             Przyjaciół poznajemy w biedzie

Buuuum!!! Ronja upadła na Birka.

- Co ty robisz?! - krzyknęła dziewczyna.

Chłopak westchnął, udając, że nie słyszy.

- Jesteś głuchy, czy co? A zresztą… Nie jesteś
wart moich słów - wszeptała Ronja. Dziewczynka
usiadła na kamieniu, a Birk oddalił się bez słowa.

Po pewnym czasie stwierdziła, że chce zobaczyć,
co ten chłopiec robi w jej lesie. Zobaczyła, że Birk
zagląda do nory z jej liskami.

- Zostaw je! - Ronja była bardzo zdenerwowana.
 
Chłopiec już nie wytrzymał:
- To nie jest twoje, tylko nas wszystkich! Ale ty tego
nie zrozumiesz, bo jesteś córką zbójnika!

Ronja się wystraszyła i uciekła daleko. Po chwili
zaczęła napływać mgła. Nagle usłyszała krzyk:

- Ronja, Ronja!

W głosie było słychać przerażenie, ale dziewczyna
dopiero po jakimś czasie zorientowała się, że to był
Birk. Gdy się znaleźli we mgle, chłopak zapytał:
- Boję się mgły, pomożesz mi wyjść?

.

- Dobrze, ale trzymaj się na odległość liny i nie
podchodź!

Ronja usłyszała jakiś piękny śpiew. To były
Mgłowce, które wychodzą podczas mgły ze swoich
kryjówek, aby zwabić zagubionych do siebie. Birk
poczuł, jak lina zawraca.

- Co ty robisz, czemu zawracasz? - chłopak po
chwili domyślił się, że to są te podłe stworzenia.
Zaczął ją szarpać, krzyczeć do niej, ale dziewczyna
była szybsza. Ugryzła go w policzek aż do krwi.
Minutę potem mgła zniknęła, a Ronja ocknęła się.

 

- O, krwawisz!- powiedziała zaskoczona
dziewczyna.

- Nic mi nie jest - chłopak odwrócił się i każde z nich
poszło w inną stronę. 

Odchodząc, Ronja zaczerwieniła się i pomyślała:
„Jak ja mogłam go wcześniej nie lubić”.

       Na podstawie książki Astrid Lingdren 
                 napisała Maria Olender z klasy IV a

A jednak    p r z y j a ź ń    istnieje!

.
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Bezpiecznie na wsi

23 lutego, we wtorek do naszej szkoły przyjechał
pracownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego i opowiadał nam o tym, jak
zachowywać bezpieczeństwo i rozsądek,
pomagając rodzicom w pracach polowych            
   i w innych zajęciach rolniczych. 

Pokazał nam film zatytułowany "Rodzina
Porażków". Fabuła tej kreskówki opowiadała o
licznych niebezpieczeństwach czyhających na
młodszych i na starszych mieszkańców wsi. 

Po filmiku pan zadawał nam różne pytania na temat
bezpieczeństwa. Już wiemy, że w każdej chwili
możemy ulec wypadkowi, a jedynym skutecznym
sposobem zapobiegania mu, jest rozsądne i
świadome postępowanie. Uruchomienie naszej
wyobraźni i przewidywanie niebezpieczeństw.  

Pracownik KRUS-u poinformował nas również o VI
Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci
„Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w
wakacje". W konkursie mogą uczestniczyć
uczniowie klas 0-III i IV-VI, z wyłączeniem udziału
laureatów ogólnopolskiego etapu z poprzednich
edycji konkursu. 

A trzeba odnotować, że jeden z naszych kolegów,
Sebastian Błaszczyk,  otrzymał już laury w tym
konkursie. Zachęcamy pozostałych kolegów! 

                                          Ania Kuchta z klasy V b

Emisja filmu Dyskusja

Niebezpieczeństwa

"Rodzina Porażków" po filmie

czyhające na nas
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W Szkolnych Wieściach pojawia się nowy cykl
zatytułowany – „Przemyślenia spod ławki”.
Gorąco Was zachęcamy, żebyście dzielili się
swoimi myślami na temat świata, natury, życia
czy nauki. Może komuś się wydawać, że takie
zapiski to tylko dziecięce gryzmołki? Jednak jeśli
się nad nimi dłużej zastanowimy, możemy w
nich znaleźć… prawdziwą Perłę na dnie ;-)

Żeby żartować, trzeba najpierw umieć mówić.
Dzięki mowie możemy pokazać jak się czujemy i
co myślimy. Możemy także powiedzieć coś
śmiesznego, czyli zażartować. Wtedy inni to
zrozumieją i będą dzielić z nami śmiech i radość.
Sprawiedliwość polega na tym, że każdy może
wypowiedzieć się na dany temat,  tak samo jak inni
przed nim. Na tym polega wolność słowa, która
występuje w demokracji. Bez mowy nie moglibyśmy
się porozumieć. Mówić o swoich myślach, o
pomysłach, o tym, co czujemy. Gdybyśmy nie
mogli mówić, inni nic by o nas nie wiedzieli, nie
rozumieliby nas. Nie moglibyśmy nic razem robić,
bo nie wiedzielibyśmy, o co nam chodzi.                  
                                                                                     
     Oliwia Dylik z klasy V a

Przemyślenia    s p o d    ławki

Zarówno żarty jak i sprawiedliwość są prawie
niemożliwie bez udziału mowy.  Dlatego, że ta
forma porozumiewania się ludzi, i tylko ludzi,
jest najprostsza. Dzięki niej możemy zrozumieć
to, co druga osoba chce nam przekazać.
Ludzkość nie istniałaby bez mowy, ponieważ
dzięki niej łatwiej jest nam się porozumiewać. 

                                 Zuzia Skrzypczuk z klasy V b

Walak

Ignasiak

Olender
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Dziś chciałabym was zachęcić do odbycia
wycieczki ,,Indiańskim Szlakiem". A oto kilka zdań,
które wyjaśnią wam, kim był Sat-Okh?!
Sat-Okh, czyli Długie Pióro, to polski Indianin,
Stanisław Supłatowicz.  Urodził się około 15
kwietnia 1920 roku w pierwotnych puszczach
Kanady, a  zmarł  3 lipca 2003 w Gdańsku.
Był żołnierzem Armii Krajowej, pisarzem,
gawędziarzem, artystą i chciał Polakom przybliżyć
kulturę Indian Ameryki Północnej. Urodził się
dorzeczu rzeki Mackenzie. Jego mama była Polką.
Nauczycielką, uciekinierką z Syberii, nazywała się
Stanisława Supłatowicz. Tata to Leoo-Karko-Ono-
Ma (Wysoki Orzeł). Mama, w wyniku carskich
represji, została zesłana przez Rosjan na Sybir w
1905 roku. W 1937 Sat-Okh przybył wraz z nią do
Polski, gdzie zmuszony został do przyjęcia imienia i
nazwiska matki w wersji męskiej.  Kobieta,
wyrabiając mu w Polsce metrykę, zatroszczyła się,
by nie pojawiły się w niej żadne informacje o jego
indiańskim pochodzeniu. W 1940 roku został
aresztowany przez gestapo. Był więziony,
torturowany i przesłuchiwany przez wiele miesięcy
w Radomiu. Wraz z grupą współwięźniów uciekł Sat-Okh

Dumny Indianin

Trzy zaproszenia na wyprawę indiańskim szlakiem
z Sat-Okhem

z transportu kolejowego. W 1958 zaczął pisać
książki, odnosząc się w nich do swojej indiańskiej
przeszłości. Debiutował powieścią pt. „Ziemia
słonych skał". Drugą jego słynną książką,
wielokrotnie wznawianą był zbiór baśni i legend
indiańskich „Biały mustang". Późniejsze publikacje
Sath-Okha także dotyczyły obyczajów i kultury
Indian Ameryki Północnej: „Powstanie człowieka"
czy "Tajemnica Rzeki Bobrów".
Myślę, że choć trochę zachęciłam Was, abyście
odwiedzili ,,Indiański Szlak" i Muzeum Indian
Północnoamerykańskich w Borach Tucholskich?
                                Kinga Grzybowska z klasy V b

Opowiem o Sath-Okhu. Czy wiecie, że wśród
Polaków też byli  Indianie? Brzmi to niewiarygodnie i
może wydawać się filmową fikcją, ale jest to
najszczersza prawda. Historia naszego bohatera
zaczęła się w 1917 roku, kiedy to jego matka
uciekła z polską grupą zesłańców z Syberii do
Kanady. Tam została uratowana przez
Indian. Postanowiła z nimi zamieszkać i wkrótce
została żoną syna wodza.

na koniu

Sat-Okh
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Sath-Okh, czyli po polsku Długie Pióro, urodził się w
1920 roku jako najmłodszy z trójki dzieci. W wieku
17 lat przyjechał wraz z matką do Polski. Niedługo
potem zaczęła się w Polsce wojna. Polsko-
indiańska dusza Sath-Okha nie pozwalała mu
bezczynnie siedzieć. Obudził się w nim prawdziwy
wojownik, który nieustannie walczył o swoją
ojczyznę.  Sath-Okh w 1958 roku zaczął pisać
książki o Indianach i o swoim życiu. Jego książki
zostały przetłumaczone na wiele języków, szybko
zyskując popularność w wielu krajach. Jego
najsławniejszą, autobiograficzną, powieścią z
czasów jego młodości spędzonej w „szkole wilków”
była „Ziemia słonych skał”. Druga słynna książka
była wielokrotnie wznawiana i tłumaczona na wiele
języków, jest to zbiór baśni i legend indiańskich pt.
„Biały Mustang”.
Jeżeli chcecie poznać inne fakty z życia naszego
bohatera, wybierzcie się do Muzeum Indian
Północnoamerykańskich imienia Sath-Okha w
Wymysłowie koło Tucholi. Zapraszam!

                                    Zuzia Skrzypczuk z klasy V
b

Chcę Was zachęcić do wycieczki „indiańskim
szlakiem", w czasie której można poznać wiele
indiańskich ciekawostek i tradycji. A wszystko
dzięki Sat-Okhowi.

Sat-Okh, czyli Stanisław Supłatowicz, to pół Polak,  
    pół Indianin. Jego matka Stanisława Supłatowicz
była Polką, a ojciec Leoo-Karko-Ono-Ma, Wysoki
Orzeł, Indianinem. Stanisław urodził się gdzieś w
puszczach Kanady. W 1937 roku  przybył wraz z
matką do Polski, a w 1958 zaczął pisać książki
dotyczące swojej indiańskiej przeszłości.

W okolicy Borów Tucholskich znajduje się Muzeum
Indiańskie jego imienia. Tu znajdziecie przedmioty
użytkowe, barwne stroje, regalia, akcesoria wojenne
    i  obrzędowe Indian.

Myślę, że warto wybrać się do tego muzeum, aby
choć trochę poznać ten indiański kolorowy świat.
                                               Oliwia Dylik z lasy V a

Sat-Okh

Pogrzeb żołnierza AK

Trzy zaproszenia na wyprawę indiańskim szlakiem
z Sat-Okhem

młody Indianin

Indianina i Polaka
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NA LODOWISKU

F    O    T    O       G  A  L  E  R  I  A
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	Orkiestra wielkich serc zagrała w naszej szkole
	Jak co roku w naszej szkolnej Orkiestrze nie mogło zabraknąć serduszka z masy solnej z napisem  "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ". Jest to praca wykonana przez osobę niepełnosprawną w ramach terapii zajęciowej. To skromne serduszko osiąga rekordowe wprost, jak na naszą placówkę, sumy. Zazwyczaj kupuje je pani Lidia Stobiecka. W tym roku nie mogło być inaczej. Pani Lidka za symbol miłości zapłaciła całe sto pięćdziesiąt złotych. Pani Lidko, w ten sposób ucina Pani dyskusję na temat, że nauczyciele nie mają serca. Pani ma! I to wielkie!
	Na orkiestrowym stoliku pojawiły się także: słodycze, przybory do pisania, wszelkiej maści notesy i puzzle. Było sporo różnego rodzaju gier planszowych, plakatów wośpowych i innych przedmiotów, którymi postanowiliście się podzielić lub po prostu je nabyć. W tym roku zebraliśmy  1345 złotych i 13 groszy.
	Jestem pod wrażeniem Waszej hojności                  i wielkości Waszych serc, które nie mają problemu z dzieleniem się. Mam również nadzieję, że w kolejnym roku, zbierzemy jeszcze więcej.
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