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Redakcja- reaktywacja
Zaczynamy redagować naszą szkolną gazetkę

W tym roku rozpoczyna działalność szkolna redakcja.
W naszej gazetce szkolnej będziecie mogli przeczytać
relacje z różnych szkolnych imprez, wywiady z
ciekawymi osobami, fragmenty twórczości uczniów.

Redakcja

W tym numerze:
Ślubowanie Pierwszoklasistów
i wywiady z nimi
przeprowadzone przez nasze
redaktorki Malinę i Maję
Bal Wszystkich Świętych-
relacja Weroniki
Wakacyjne wspomnienia (dla
tych, którzy już zapomnieli o
wakacjach)
artykuł Szymona o
zainteresowaniach
szóstoklasistów
Relacja Karoliny z warsztatów
jesiennychsp12
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Klasa IV kręci film

Ślubowanie
pierwszoklasistów

Nasi redaktorzy z klasy IV podjęli wyzwanie juniorlab i
stworzyli film wykorzystując technikę animacji
poklatkowej. Okazało się, że jeden z uczniów klasy
czwartej Fryderyk ma doświadczenie w tworzeniu tego
typu filmików i zaangażował się w rolę reżysera.
Nasze dzieło ma tytuł "Ach, jak ja kocham jesień czyli
Cała prawda o jesieni". Gdy przejdzie fazę montażową-
będziecie mogli je zobaczyć na facebooku. Produkcja
filmu sprawiła czwartoklasistom wiele frajdy. A oto
kilka zdjęć z planu.
Wiadomość z ostatniej chwili: wygraliśmy!!!

Tworzymy plany

Na planieNasz jesienny bohater

Ślubowanie odbyło się 14 października 2016 roku.
O godzinie 10.00 wszyscy spotkaliśmy się w sali
gimnastycznej. Uroczystość rozpoczęła się od
występu pierwszoklasistów. Widać było w
przedstawieniu dużo zaangażowania pani Eweliny
Strojek i dzieci, które zaprezentowały wiele
wierszyków i kilka ładnych piosenek. Były ogromne
brawa. Potem pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i
pani dyrektor pasowała ich wielkim ołówkiem na
uczniów naszej szkoły. Następnie klasa III podarowała
pierwszakom drobne upominki.
Zarówno dla pierwszaków, jak i dla  wszystkich
uczniów oraz nauczycieli ślubowanie było ogromnym
przeżyciem. 

Ślubowanie

Pasowanie

Red.

Red.Red.

Klasa I

Klasa I
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Poznajcie naszych pierwszoklasistów

Serhi pochodzi z Ukrainy.
Najbardziej lubi pisać. Jego
ulubionym zwierzęciem jest
pies, który wabi się Ola.

Bardzo lubi bawić się w
schronisko, ma dwa psy. W
szkole chętnie rysuje, jednak
nie przepada za testami.

Amelka lubi odrabiać lekcje. Jej ulubione
zwierzątko to piesek. Bardzo lubi przerwy i
nie lubi pisać.

AmelkaZuzia

NikolaZosiaSerhi

Bardzo lubi bawić się z
bratem. Uwielbia kotki  i,
choć nie ma jeszcze
swojego, pragnie go mieć. W
szkole najbardziej podoba jej
się jeden kolega, a nie
podobają jej się lekcje.

Zuzia najbardziej lubi bawić się w rodzinkę,
jej ulubionym zwierzątkiem jest kotek, ma
kotka Agatkę. W szkole najbardziej lubi
naukę, ale nie lubi sprawdzianów.

Malina MajaMaja Malina

Malina MajaMalina MajaMalina Maja
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Zainteresowania klasy
szóstej

Wakacyjne wspomnienia-
kartka z pamiętnika

Ulubiona gra komputerowa klasy szóstej to
Counter Strike Global Offensive. W tę grę
gramy wspólnie, bo to gra zespołowa. Przed
grą zawsze w szkole się umawiamy. Po
południu gramy razem i często wygrywamy.
Dzieci z klasy szóstej po szkole lubią grać na
komputerze, ale także uprawiać różnorodne
sporty.  Moja klasa najbardziej lubi grać w
piłkę nożną i koszykówkę.

Szymon Kopecki
klasa VI

  Mój kochany pamiętniku, przypominam
sobie moje ostatnie wakacje, gdy z rodziną
chodziłam po górach.
Zabłądziliśmy wtedy, ponieważ mój brat
Kacper powiedział, że idziemy w prawo.
Rodzice się zgodzili, a ja spuściłam głowę,
bo wolałam iść prosto. Po przejściu blisko
kilometra natknęliśmy się na rzeczkę, przez
którą nie mogliśmy przejść. 
Byłam rozczarowana i mówiłam, aby
zawrócić, ale tym razem drogę wybierała
mama, więc musiałam przez tę rzeczkę
przejść po kamieniach. Wpadłam do wody i
byłam cała mokra. Zamurowało mnie, bo brat
ze mnie się śmiał, a mnie nie było wcale do
śmiechu.Tarczyn 19.09.2016 r.

Byłam bardzo wściekła. Szliśmy dalej, a ja
już opadałam z sił. Nie dowierzałam, że uda
mi się dotrzeć do celu. Gdy dotarliśmy na
szczyt, okazało się, że było warto się tak
męczyć. Widok ten utkwi mi w pamięci chyba
do końca życia, był cudowny.
  Na koniec dnia byłam dumna, że się nie
poddałam. Zmęczona, ale szczęśliwa,
położyłam się spać.

Maja Antoniak

W środę 9 listopada uczciliśmy w naszej
szkole Święto Niepodległości wspólnym
śpiewaniem pieśni patriotycznych. Szósta
klasa pod opieką pani Izy Greszty
przygotowała komentarz historyczny pt
"Symbole polskiej wolności". Następnie
wszystkie klasy otrzymały kolorowanki z
postaciami i znakami z naszej historii, z
których jesteśmy dumni. A potem Malina,
Weronika, Karolina i Maja z naszej redakcji
zrobiły z wszystkich prac laurkę dla Polski.

Prezenterzy z klasy VI

Najmłodsi patrioci

Fryderyk

Fryderyk
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                       Bal Wszystkich Świętych

Przedstawiamy relację Weroniki Niezgody z klasy V z balu, który w naszej szkole dzięki
zaangażowaniu pani katechetki Ani Powązki, wsparciu Księdza Proboszcza Józefa
Ślusarczyka i Rady Rodziców odbył się po raz drugi i- mamy nadzieję- stanie się szkolną
tradycją.

Dnia 26.10.2016 roku w naszej Szkole Podstawowej
im. Błogosławionego Bronisława Markiewicza w Woli
Krakowiańskiej odbył się Bal Wszystkich Świętych
zorganizowany przez naszą katechetkę - panią Anię
Powązkę. Bal odbył się na udekorowanej sali
gimnastycznej. Na balu było dwóch panów, jeden DJ, a
drugi prowadzący, czyli konferansjer. Wszystkich
uczestników balu na wstępie przywitała i zaprosiła do
zabawy nasza pani dyrektor Jolanta Ludwiniak.
Prowadzący powiedział:
- Teraz będziemy się bawić! Zaczynamy pokaz
świętych!
Wszystkie dzieci z ogromnym wybuchem radości i
aplauzem przytaknęły. Każdy, kto przebrał się za
świętego, dostał nagrodę w postaci książki.

Nagle prowadzący zaczął rozkładać chustę i
zapowiedział zabawę w kolory. Polegała ona na tym,
że prowadzący mówił któryś z kolorów na chuście, a
dzieci które miały dany kolor w rękach  przebiegały
pod chustą. Następną zabawą były piłeczki.
Prowadzący wrzucił skrzynkę piłeczek na chustę, a
my machaliśmy chustą w górę i w dół tak, aby piłeczki
były w powietrzu. Prowadzący dorzucał coraz więcej
piłeczek. Później dla odmiany był kolejny taniec-
piosenka o Karolince, a po niej konferansjer
zapowiedział następną  zabawę nazwaną przeze mnie
„zepsute fryzury” . Dzieci wchodziły pod chustę
klasami. Prowadzący sprawdzał, czy wszyscy są pod
chustą. Potem obniżaliśmy chustę na wysokość kolan
i machaliśmy nią. Gdy dzieci wyszły spod chusty
miały zepsute fryzury. Zabawa była przednia, czyli
doskonała. 

Na koniec balu odwiedził nas przełożony domu
zakonnego,  ksiądz proboszcz  naszej parafii  - Józef
Ślusarczyk CSMA. Podziękował za zaproszenie i
życzył  wszystkim uczestnikom miłej zabawy.
Nasz konferansjer ze smutkiem oznajmił nam :
-Nasz bal dobiega końca, więc zatańczymy ostatni
taniec .
DJ włączył muzykę. Część osób tańczyła, inni,
zmęczeni siedzieli na ławkach.
To był bardzo udany bal. Wszyscy byli  zadowoleni.
Zwycięzcy  w konkursach  cieszyli się z nagród. Po
balu udaliśmy się na lekcje.

Szalony taniec na chuście

Bal

Bal

Fryderyk

Fryderyk

Fryderyk
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W naszej szkole odbyły się warsztaty jesienne. Spotkaliśmy się 27.10.2016 roku, o godzinie
18:00. Rodzice przygotowywali ciasta: ze śliwką i z dynią i wycinali z dyni różne miny. Dzieci
natomiast z filcu wytwarzały torebki i pokrowce na telefon. Każde z nich dostało igłę do
filcowania i kolorową wełnę. Przyjechała do nas pani Marzena Latoszek, która uczyła nas tej
nowej techniki artystycznej. Pokazała nam także, jak zrobić makramowe uchwyty. Pani
dyrektor zszywała nam wszystkie nasze arcydzieła. Pod koniec zrobiliśmy sobie wspólne
zdjęcie z wykonanymi przez nas pracami. Nasze spotkanie zakończyliśmy rozkoszując się
pysznymi ciastami upieczonymi przez rodziców.

Karolina Białek

Uczestnicy z pracami

Mamy w akcji Tworzymy...

                      Jesienne warsztaty artystyczne

Szkoła

Szkoła Szkoła


