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Żołnierze

Zbrojne podziemie

Bohaterowie

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Żołnierzy
Wyklętych. Dziś chciałbym powiedzieć kilka słów
na temat żołnierzy zbrojnego podziemia
antykomunistycznego. Przede wszystkim kim oni
byli?

Żołnierze Wyklęci - to Żołnierze Niezłomni, czyli
polscy partyzanci z podziemia niepodległościowego.
To ludzie, którzy nie zgadzali się, aby nasz kraj
ulegał sowietyzacji, czyli stawał się coraz bardziej
podobny do Zawiązku Radzieckiego, stawał się
kolejną sowiecką republiką. Spędzali swoją młodość
w lesie, chociaż wojna już dawno się skończyła.
Walczyli ze służbami bezpieczeństwa Związku
Radzieckiego (ZSRR) i podporządkowanymi im
służbami w Polskiej Republice Ludowej (PRL –
nazwa naszego kraju z okresu, gdy panował w nim
komunizm).

Liczbę tych Bohaterów szacuje się na 120 - 180
tysięcy osób. Oni wszyscy byli osamotnieni w
walce, ponieważ nie było reakcji ze strony
mocarstw zachodnich (Anglii, Francji, USA) na
sfałszowane przez Polską  Partię Robotniczą
wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 roku.
W walkach zginęło około 15 tysięcy ludzi, w tym      
    7 tysięcy Żołnierzy Wyklętych. Pamiętamy o
nich! 

O Marianie Bernaciaku pseudonim ,,Orlik’’, o
Zygmuncie Sendzielarzu ps. ,,Łupaszka’’, o Józefie
Kurasiu ps. ,,Ogień’’, o Auguście Emilu Fieldorfie ps.
,,Nil’’, o Danucie Siedzikównie ps. ,,Inka’’.  Miała
tylko osiemnaście lat, a przed śmiercią napisała:
,,Powiedzie mojej babci , że zachowałam się jak
trzeba”.  O wielu , wielu innych.

                            Cześć ich  pamięci!

                                    Piotr Kuchta z klasy V b

Narodowy Dzień Pamięci  Żołnierzy Wyklętych

wyklęci

antykomunistyczne

i patrioci
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Pisarze Paprotni nie omijają

Nasza szkoła jest w tej szczęśliwej sytuacji, że
już po raz drugi gości w swych skromnych
progach pisarza literatury dziecięcej i
młodzieżowej. Na pewno starsi z was pamiętają,
że wiosną zeszłego roku do Paprotni przybyła
pani Joanna Olech, autorka prześmiesznej
opowieści o Niziołku i jego rodzinie, czyli
„Dynastii Niziołków”. 

Tym razem,  11 marca,  do naszej szkoły zawitał
pan Wojciech Widłak. Spotkanie z nim miało
miejsce podczas drugiej godziny lekcyjnej. Na
początku pan dyrektor dokonał krótkiego
wprowadzenia, a następnie pan Wojciech
przywitał się z nami i zaczął fascynującą
opowieść o swoich książkach i o pomysłach
pisarskich. Wiele miejsca poświęcił takim
bestsellerom dziecięcym jak „Pan Kuleczka"  i 
„Wesoły Ryjek".  

Pokazał nam również książeczkę „Czego nie
można robić z młotkiem". Tytuł i zawartość tego
utworu udowodniły nam, że ludzka, a zwłaszcza
dziecięca, pomysłowość i wyobraźnia nie zna
granic. Dobrze się słuchało pana Wojciecha,
chociaż jest już dorosłym człowiekiem. Myślę, że
to dlatego, że pisarze dysponują wyobraźnią i
wrażliwością bardzo podobną do naszej,
dziecięcej.

Pisarze doceniają

Kolejne spotkanie

nasze głowy.

autorskie w Paprotni
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Pisarze Paprotni nie omijają

Autor opowiadał też sporo o bohaterach z
książki pod tytułem „Pan Kuleczka" i przeczytał
nam fragment tej książki. Później wybrał jedną
osobę, która wyjęła z tajemniczego worka
przedmiot. Miała odgadnąć, bez patrzenia, co to
jest. Niestety, nasz kolega był przekonany, że to
telefon. Jak się później okazało, wcale nie
telefon, a słuchawka od prysznica.  Wtedy pan
Widłak zaproponował, żebyśmy wywołali burzę.
Ale nie taka prawdziwą, tylko ‘burzę mózgów”.
To taka metoda badawcza, która polega na tym,
że rzuca się najbardziej szalonymi czy wręcz 
niemądrymi pomysłami. Zaczęliśmy więc
wymyślać, do czego podobna jest słuchawka
prysznicowa. Padały więc skojarzenia w rodzaju:
fajka, telefon, patelnia, ćwierćnuta, świecznik i
wiele innych.

Pan Wojciech zdradził nam w tajemnicy, że
właśnie w ten sposób rodzą się najlepsze
pomysły pisarskie. No to teraz każdy z nas ma
szansę zostać autorem, bo czego jak czego, ale
szalonych pomysłów to nam nie brakuje.
Podobno ta przypadłość ustępuje wraz z
wiekiem u większości dorosłych. U pana Widłaka
nie ustąpiła! Po spotkaniu z autorem mogliśmy
sobie kupić  jego książkę, a nawet dostać
autograf.

                                          Ania Kuchta z klasy V b

Inscenizacja

Rozdawanie

W kolejce

pewnej historii

autografów

po autograf
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List do Neli, małej podróżniczki

Nela

Lubi przyjrzeć

Jest

Na pewno pamiętacie relację nasze szkolnej
reportażystki, Zuzi Gołębiewskiej, z jej
niedawnej i bardzo egzotycznej wyprawy na
indonezyjską wyspę Bali. Porównaliśmy wtedy
naszą koleżankę do jej rówieśniczki Neli.
Twórczyni takich książek jak „10 niesamowitych
przygód Neli” czy „Śladami Neli przez dżunglę,
morza i oceany". Dzisiaj przeczytamy list, jaki do
swojej ulubionej autorki wysłała również jej
równolatka Natalka z klasy czwartej.

                              Teresin-Gaj, 12 kwietnia 2016 r.

Droga Nelu,

w tym liście chciałabym Ci podziękować.

Dziękuję Ci za to, że piszesz swoje książki, z
których tak wiele można się dowiedzieć.
Dziękuję Ci także, że poprzez te książki mogę
przeżywać te przygody razem z Tobą i
poznawać wiele rożnych zwierząt, ludzi, miejsc
oraz kontynentów. Chciałabym, abyś tworzyła
więcej takich książek.

Bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Dodam
tylko, że chciałabym się z Tobą spotkać.

              Wierna czytelniczka Natalka Michalczyk

PS Proszę Cię, abyś mi odpisała.

mała podróżniczka

się z bliska

niezwykle odważna
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Przemyślenia spod ławki

Krzysiek grzebie

Co to

Koń

                             Co to może być?

Podczas spotkania z młodymi czytelnikami w
naszej szkole pisarz, Wojciech Widłak, zadał
pytanie. Mało kto zwrócił uwagę na to, jak ono
brzmiało. Było to wtedy, gdy jeden z naszych
kolegów wyciągał z tajemniczego worka równinie
tajemniczy przedmiot. Jak się później okazało,
kolega ten myślał, że wyciąga telefon, a była to
słuchawka prysznicowa.

Wracając do pytania, brzmiało ono: Co to może
być? Jednak  większość z nas usłyszała pytanie:
Co to jest?
Na drugie z tych pytań odpowiedź jest konkretna: To
słuchawka prysznicowa. Jednak gdy zadamy
pytanie pierwsze, wtedy dajemy sobie możliwość
wielu odpowiedzi, z których każda może być mądra,
właściwa i ciekawa.

Czy pomyśleliście kiedyś o tym?

                                Weronika Lipińska z klasy IV a

         Kilka przestróg przed koniem trojańskim

Koń trojański został zbudowany z drewna podczas
wojny trojańskiej. Jego autorem był Odyseusz.
Niczego niespodziewający się Trojanie wprowadzili
konia do miasta, w którym schowali się
najodważniejsi greccy wojownicy. Trojanie zrobili to
wbrew przestrogom Kasandry i Laokoona. W nocy
wojownicy wyszli z konia i podbili Troję. Określenie
koń trojański jest synonimem podstępnego,
przynoszącego zgubę podarunku. W tym znaczeniu
jest też używane w informatyce.
                            Zuzanna Skrzypczuk z klasy V b

1.  Koń trojański to jest zło, my ściągamy,  a on
hop. Do naszego komputera, by zezłościć
właściciela.
2.  Koń trojański ma już moc, bo harował całą
noc, nie tylko na moim kompie, strzeżcie się, bo
to jest problem!
                              Weronika Kamińska z klasy V a

w tajemniczym worku.

może być?

trojański



www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 7 04/2016 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL SZKOLNE WIEŚCI

Przemyślenia spod ławki

Koń

Wieszczka

Oblegana przez

Kilka przestróg przed koniem trojańskim

Nazwa tego programu jest trafna ponieważ, ten
program chce zdobyć zaufanie użytkownika
poprzez podszywanie się pod pożyteczne
programy. A tak naprawdę  jest zagrożeniem dla
komputera. Nazwa wzięła się od podstępnego
podarku Odyseusza. Wprowadził on podstępem do
miasta Troi konia, w środku którego była armia
grecka. Nocą żołnierze wyszli z jego wnętrza i zajęli
miasto, mordując jego mieszkańców.
                                                                                     
                              Mateusz Zdanowski z klasy V a

1. Uważaj mój kolego na konia trojańskiego!
2. Plików nie ściągaj, konia odciągaj!
3. Uważaj informatyku, bo koń grasuje w pliku!
4. Na pliki uważaj, bo koń grasuje, strzeż się kolego,
bo Cię oszukuje!
5. Filmów nie ściągaj, w pliki zaglądaj!
6. Na dane uważaj, mój kolego, bo koń trojański,
potrafi zrobić coś złego!

              Napisała Kinga Grzybowska z klasy V b

1.  Gdy komputera używasz, przed koniem
trojańskim się ukrywaj.
2.  Gdy w internecie siedzisz, koń trojański na
Ciebie zęby szczerzy.
3.  Najbardziej komputer zagrożony, gdy koń
trojański obudzony.
                             Mateusz Zdanowski z klasy V a

trojański

Kasandra

Greków Troja
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Dni Zdrowia

F   O   T   O   G  A  L  E  R  I  A

i Ekologii
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Dni Zdrowia

F   O   T   O   G  A  L  E  R  I  A
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Rekolekcje z Aniołami

Siostry

Anioł

Młody człowiek

W poniedziałek 14 marca w naszej szkole
rozpoczęły się trzydniowe rekolekcje
wielkopostne.

Już o godzinie ósmej w sali gimnastycznej
pojawiły się przesympatyczne Siostry od
Aniołów, czyli młode zakonnice bez habitów.
Podczas spotkania wiele opowiadały nam o
Aniołach, a nawet udało im się wciągnąć nas do 
rozmowy o nich. Odgrywaliśmy scenki z
Aniołami, objawiającymi się zwykłym
śmiertelnikom, czyli nam, ludziom.

Następnie razem z wychowawcami w klasach
robiliśmy prace plastyczne o anielskiej tematyce,
które  później przedstawialiśmy w sali
gimnastycznej.

Po śniadaniu i krótkiej przerwie po raz kolejny
zebraliśmy się na sali gimnastycznej. Przyjechał
do nas ojciec Stanisław Lelito. Nauczył nas
ziomalskiej piosenki o Janie Chrzcicielu, która
leciała jakoś tak:

Był taki czas, kiedy Jan żył wśród nas.
Spoko to był gość, sama skóra i kość.
Nieźle wyglądał, nosił skórę z wielbłąda.
Wybredny nie był wcale, jadł same robale.
A wszystko mimochodem popijał leśnym
miodem.
Nie dresy, ale łachy, wystawały mu spod pachy.
Siedział nad Jordanem, krzyczał: Jezus jest
Panem!
Bo dobra nowina jest jak leśna malina.
Bo dobra nowina jest jak leśna malina.
Bo dobra nowina jest jak wiosna nie jak zima.

Rozmawialiśmy głównie o grzechu. A w
zasadzie ojciec Stanisław pokazał nam jego
działanie, doszczętnie oklejając taśmą jednego z
naszych kolegów, czy robiąc operację na
otwartym sercu jednemu z naszych nauczycieli.
  
W wyśmienitych humorach i umocnieni w duchu
opuściliśmy naszą szkołę około południa, czyli
na sam Anioł Pański.
                                             Oliwia Dylik z klasy V a

od Aniołów

Stróż

spętany grzechem
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Wiosenna Wielkanoc

Wiosenna

Wielkanocny

Najlepszy Przyjaciel

Jajka

Wielkanoc… Jak sama nazwa mówi, chodzi o
WIELKĄ NOC. Tej nocy Chrystus Zmartwychwstał.
Jest to szczęśliwy dzień nie tylko dlatego,
że Zmartwychwstał Jezus Chrystus i przyniósł nam
radość oraz życie wieczne, nie tylko dlatego, że
spędzamy te święta w gronie rodzinnym i nie tylko
dlatego, że zaraz po Wielkiej Niedzieli jest ulubione
święto wszystkich dzieci, czyli Śmigus-Dyngus. 

Wraz z Wielkanocą przychodzi także wiosna. A na
wiosnę wszystko budzi się do życia. Kwitną kwiaty i
zwierzęta wybudzają się ze snu zimowego.
Wielkanoc to każdemu znane święto. 

Staropolskim obyczajem jest to, że do święconki
wkładamy chleb, kiełbasę, jajko, sól, pieprz i
baranka z cukru. Tradycją jest również to, że
Zajączek Wielkanocny przynosi jajka. Ale zaraz…
co ma wspólnego zając, jajka i Wielkanoc? 

(\__/)
(='.'=) 
(")  (") 

Te puchate zwierzątko jest wszędzie. Na
haftowanych obrusach, na kartkach z życzeniami, a
nawet są słodycze w kształcie zajączków! W 1680
roku powstała pierwsza historia o zającu
składającym świąteczne jaja, które zostały ukryte w
ogrodzie. Bajka pojawiła się w Stanach
Zjednoczonych w XVIII wieku. Wciąż jednak nie do
końca wiadomo, skąd wzięła się tradycja
przygotowywania gniazda, w którym zając składa
jaja. Możliwe, że do gniazd wkładano kiedyś
słodycze i inne małe prezenty.

A Wam co przyniósł Zając Wielkanocny? ;-) Jeśli
nie był zbyt bogaty, z pewnością wiosna wynagrodzi
Wam to z nawiązką. Pora, w której wszystko budzi
się do życia, świat nabiera barw, a słońce daje
energię do zabawy,  jest najlepszym połączeniem
szczęścia Wielkiej Nocy z pozytywną energią tej
cudownej pory roku.
                                  Zuzia Gołębiewska klasa IV a

drzemka

zajączek

Pani Wiosny

w święconce
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Ekologiczna

Kto kocha

Cztery dni w naszej szkole były bardzo ciekawe.
Były to Dni Ziemi! Pierwszego dnia – 6 kwietnia
przygotowywaliśmy plakaty w postaci „Listów do
Ziemi”. Na lekcji przyrody kolorowaliśmy listki, na
których złożyliśmy swoje autografy, zobowiązując
się do dbania o środowisko. Wszyscy uczniowie
chodzili po szkole ubrani w niebieskie stroje. W tym
dniu odbyła się również wystawa, przedstawiająca
rysunki oraz krótkie opisy różnych gatunków
ptaków.

Drugiego dnia – 7 kwietnia ubraliśmy się na zielono.
Był to dzień pod hasłem „Jestem Eko”. Dodatkowo
przynosiliśmy biżuterię wykonaną z rzeczy
przeznaczonych do recyklingu. Mieliśmy również
możliwość sprawdzenia swojego wskaźnika BMI,
dowiedzieliśmy się, co to jest cukrzyca oraz
przypomnieliśmy sobie zasady recyklingu. Podczas
konkursu odszukiwaliśmy ukryte na terenie szkoły
symbole związane z recyklingiem.

Trzeci dzień był dniem typowo wiosennym,
przebiegał pod hasłem „Dzień Zdrowego
odżywiania. Wiem, co jem”. Przyszliśmy do szkoły
w czerwonych,                 pomarańczowych i
 żółtych strojach. Tego dnia również czekał na nas
nietypowy konkurs. Rozpoznawaliśmy rzadko
spotykane warzywa i owoce. Znalazły się tam
między innymi: batat, bakłażan, rzepa biała i wiele
innych. Na parawanach w szkolnym holu pojawiały
się  „Witaminowe cudaczki” wykonane przez
uczniów klas 0-3. Dodatkowo mogliśmy się
poczęstować zdrowymi kanapkami wykonanymi
przez uczniów klas piątych. Przy okazji mogliśmy
sprawdzić ile cukru zawierają popularne niezdrowe
przekąski np. chipsy, nutella, batony i ile czasu
trzeba biegać, aby spalić wszystkie te kalorie. 

Ekologicznie, smacznie, aktywnie, zdrowo              
       i kolorowo!!!

biżuteria

naturę i ekologię?
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Mądra akcja -

Gdzie jest

Chrońmy

Czwarty dzień stanowiła wycieczka po Puszczy
Kampinoskiej i jej otulinie. Uczestniczyło w niej
dziewięciu uczniów z obu klas piątych.
Podróżowaliśmy rowerami po zielonym szlaku
puszczańskim i byliśmy m. in. w podziemiach
Kościoła w Zawadach, w Kapliczce św. Teresy od
Jezusa w Bromierzyku, na Górze św. Teresy i przy
Dębie Powstańców roku 1863. Podczas wycieczki
pan Artur i pani Natalia zadawali nam pytania
przyrodnicze i nagradzali pysznymi cukierkami.
Mogliśmy sobie na nie pozwolić, ponieważ
przejechaliśmy ponad 30 km i wszystkie
niepotrzebne kalorie zostały spalone. 
Bardzo miłym doznaniem były Dni Ziemi. Wszystkie
dni były bardzo ciekawe i mogę się założyć, że nikt
nie chciał, aby się skończyły. Zachęcamy do
uczestnictwa w przyszłym roku.
                       Julia Lewandowska, Emilia Kubis, 
                         Wiktoria Pol, Gabriela Zawadzka

                            MIĘŚNIE W AKCJI...

Mięśnie są zbudowane z milionów maleńkich
wydłużonych komórek, które są pozczepiane ze
sobą. Kurczenie się lub rozkurczanie tych komórek,
to kurczenie się bądź rozkurczanie mięśni.
Naczynia krwionośne dostarczają do każdej
komórki tlen i cukier. Inne naczynia krwionośne
odprowadzają tworzące się zbędne produkty.
Kiedy idziesz spokojnie, płuca pobierają
wystarczającą ilość tlenu, a wątroba zaopatruje
mięśnie w dużą ilość cukru. Kiedy biegniesz, włókna
mięśniowe potrzebują więcej energii. Oddychasz
szybciej, szybsza też jest akcja serca, co zwiększa
przepływ krwi w organizmie.
Gdy biegniesz zbyt długo, powstaje dużo zbędnych
substancji, które się gromadzą w mięśniach.
Hamuje to prawidłową pracę komórek. Stają się one
słabe i ściśnięte w jednej pozycji. Wtedy to
odczuwasz zdrętwienie. Serce nie jest w stanie bić
dostatecznie szybko, by zniwelować powstałą
blokadę. Mięśnie bolą. Zaczynasz się chwiać i
zatrzymujesz się, by odsapnąć!
Swoją drogą serce, to także mięsień.
                               Kinga Grzybowska z klasy V b

    Ekologicznie, smacznie, aktywnie, zdrowo          
     i kolorowo!!!

- s e g r e g a c j a!!!

bakłażan?

Matkę Ziemię!!!
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Artykuł mądry jak sowa

Sowy to rząd ptaków nowoczesnych Neortihes.
Obejmuje gatunki drapieżne, które
przyzwyczaiły się do polowania nocą i o zmroku,
lecz niektóre gatunki powróciły do dziennego
trybu życia. Sowy zamieszkują cały świat,
prowadząc zasadniczo osiadły tryb życia, choć
niektóre północne populacje koczują lub stały
się wędrowne. 

U sów występuje tzw. odwrócony dymorfizm
płciowy, czyli samice są większe od samców.
Różnice jednak nie są zwykle tak duże, jak u
ptaków szponiastych. Poza tym obie płcie
zazwyczaj nie różnią się wyglądem. Upierzenie
sów ma zwykle maskujący wzór, w kolorystyce
szarej lub brązowej.

Największą sową jest zamieszkujący Eurazję
puchacz, natomiast najmniejszą sową jest
północnoamerykańska sóweczka kaktusowa.

         Napisała Zuzanna Skrzypczuk z klasy V b

Bezpieczni i świadomi

rys.

      Bezpieczny i  świadomy zerówkowicz

Uczniowie klasy przedszkolnej potrafią już radzić
sobie w różnych niebezpiecznych sytuacjach. Znają
numery alarmowe, a także wiedzą, jakie
niebezpieczeństwa mogą wynikać z kontaktu z
nieznajomym i komu można zaufać. 

Przygotowany w czwartek, 14 kwietnia,  apel
dotyczył właśnie takich sytuacji. Zerówka wie, że
broniąc się  przed przemocą oraz złem trzeba
krzyknąć: NIE!!!!
Postać Króla Maciusia I przypomniała  również o
Prawach Dziecka, które obowiązują w Polsce od
1989 roku. Wzruszający teledysk do piosenki
,,Prawa dziecka” wyświetlony na tablicy
interaktywnej pokazał kraje, w których dorośli nie
chronią swoich dzieci.

Na koniec przypomniano o tym, że każde dziecko
ma także obowiązki wynikające z roli ucznia,
dziecka, człowieka i Polaka.

               Napisała pani Kasia Misiak z zerówki ;-)

zerówkowicze

Zuzia Skrzypczuk
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Z szóstki antykiem powiało 

Kora, Demeter Narcyz

Aktorzy Demeter

W dniu 16 kwietnia w
Szkole Podstawowej    
 im. Jana Pawła II            
    w Paprotni podczas
piątej godziny lekcyjnej
w sali nr 6 odbyła się
inscenizacja mitu pt.
„Demeter i Kora”. 

Całość przygotowali
uczniowie klasy V a.
Klasa była podzielona na
dwie grupy. Uczniowie
każdej grupy
przedstawili swoją
wersję treści mitu. 

Przedstawienia te
pozwolą nam na pewno
zapamiętać mit o
Demeter i Korze i ułatwią
zrozumienie kultury
antycznej, a zwłaszcza
greckiej, gdzie narodził
się teatr.

   Paweł Ciubiński  V a

Hades i Zeus podstępny kwiat!

w antycznych strojach i Helios
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Te lazurowe wody

Tafla wody

Dawno, dawno temu w okolicach Mińska
Mazowieckiego  znajdowała się wioska,
zamieszkiwana głównie przez rolników                
   i rzemieślników. Ludzie osadzili się wokół 
wielkiego jeziora. Poruszały się po nim statki
kupców.

Pewnego dnia zrobiło się bardzo pochmurno.    
    Na dworze nie było żadnej żywej duszy.  Po
paru chwilach rozszalała się straszliwa burza.
Pioruny co chwila uderzały   z hukiem w ziemię i
w taflę jeziora. Deszcz padał   i padał, a
wystraszeni ludzie chowali się ze strachem w
swoich chatach. 

Kolejnego dnia miał się odbyć festyn z okazji
zbioru plonów. Na tę okazję mieli przypłynąć
bogacze i kupcy z całego świata.  Chociaż przed
przybyciem statków burza znów się rozszalała,
zebrało się wielu ludzi. 

Od kilku godzin pewna załoga złożona  z
bogaczy i kupców przypłynęła ze srebrem i
walczyła z żywiołem. Gdy mieli już zamiar
wysiąść z łodzi,  fala przykryła statek i całe
srebro opadło na dno jeziora. Kupcy i bogacze
w jednej chwili stracili dorobek całego życia. 

Na pewno się domyślacie, skąd się wzięła
nazwa tego jeziora?

                  Napisała Beata Przygoda z  klasy V a

LEGENDA O POWSTANIU  JEZIORA SREBRNEGO
                           

kryją skarb.

skrywa srebro.
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