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 Najpiękniejsze święta w całym roku....

"Kolędowy nadszedł czas,
  Niebo pełne jasnych gwiazd
  Drży złocistym blaskiem
  Nad uśpionym miastem”

Drodzy czytelnicy!

Życzymy Wam wspaniałych świąt
Bożego Narodzenia spędzonych 
w ciepłej, rodzinnej atmosferze, żeby
spełniały się wszystkie marzenia, 
a Wasze choinki oraz prezenty, które
pod nimi znajdziecie były cudowne 
i oszołamiające! 

Redakcja Och!  Gazetki 

Każdy może chodzić do szkoły.

Zima na chwilę zawitała na nasze szkolne podwórko, by
potem znów wyjechać gdzieś do Skandynawii. 
Zimo! wracaj!!!! 
Tęsknimy za tobą, za twoimi bałwanami, śnieżkami, sankami,
łyżwami i wszystkim, co białe i zimne. 

Sportowy grudzień 
Pływanie i turniej unihokeja zdominowały

życie sportowe w tym miesiącu. 
O zawodach i wynikach czytajcie 

w numerze na stronie 6. 
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Święta!
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Szlachetna Paczka - warto pomagać

Paczki oklejone, ale nie ozdobione jeszcze

Ozdabianie paczek

Gotowy transport uśmiechu.

Kiedy zbliżają się święta, warto poświęcić dla bliskich.
Lecz nie wszyscy mogą cieszyć się z tych pięknych
chwil, usiąść razem przy stole, a po kolacji wigilijnej
otworzyć prezenty. Wyobraź sobie jak to jest żyć w
biedzie; nie jest to przyjemne, prawda? A teraz
wyobraź sobie, jakie to wspaniałe, kiedy taki człowiek
dostaje ciepłe ubrania, jedzenie i pieniądze.  
Nasza szkoła od dwóch lat należy do wspólnoty
Szlachetnej Paczki. Zbieramy ubrania, zabawki,
jedzenie, środki czystości i pieniądze dla
biedniejszych. Dzięki dobrym ludziom zostanie
przywrócony uśmiech na wielu dziecięcych twarzach.
To jest przepiękne, dlatego pomagamy, bo warto.
Weronika 6a

Stoisk z wróżbami było wiele... co w kartach?

Andrzejki w szkole, czyli twoja przyszłość jest w naszych rękach, a ty musisz ją poznać, kolego...
30 Listopada 2016 roku w naszej szkole odbyła się impreza andrzejkowa, zorganizowana przez  samorząd uczniowski pod opieką pani Beaty Dudziak -

Tomaszek. Uczniowie z klas 4-6 mieli za zadanie przygotować różnorodne wróżby andrzejkowe dostosowane do starszych uczniów , jak i tych troszkę młodszych

kolegów i koleżanek. Wszyscy świetnie się bawili. Z przymrużeniem oka patrzyli na to, co ich czeka w przyszłości.  Samorząd uczniowski przeprowadził też

konkurs na najlepszą wróżbę andrzejkową. W tej kategorii wygrała klasa 6b. Przez całą imprezę mogliśmy słuchać muzyki, co umiliło nam czas. Zadbali o to Igor i

Kuba z 6c  Weronika i Basia 6c   
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Quiz wiedzy o naszej szkole

Konkurs spełnionych
marzeń

Marzenia
o jutrze
po raz
XV w
MDK

W ramach obchodów 60 – lecia naszej szkoły 8 grudnia odbył się konkurs wiedzy.
Reprezentacje klas 4-6 liczyły po trzy osoby. Uczestnicy w ramach przygotowywania się do
quizu czytali książkę pt .: ” Szkoła Podstawowa Nr 61 w latach 1956- 2005”.
Uczniowie musieli odpowiedzieć na wiele podchwytliwych pytań, np: Ile wzrostu ma Pan
Dyrektor, jak ma na imię Pani sekretarka, jak nazywał się pierwszy woźny w naszej szkole,
czy ilu uczniów było w najliczniejszej klasie. Najlepiej zorientowana w historii szkoły, a także
w jej bieżącej działalności okazała się drużyna reprezentująca klasę 6c, w jej skład weszli
Karolina, Marta i Łukasz. Gratulujemy zwycięzcom!

Konkurs trwa.

.

.

21 listopada  2016 roku w MDK Ochota odbyły się przesłuchania  do XV
edycji konkursu "Przyszłość spełnionych marzeń". Jury w składzie:
Joanna Maluga, Dominik Rybiałek i Anna Szwed oceniało 75 uczestników
w kategorii wokalnej, recytatorskiej, a także prace literackie, plastyczne
oraz fotograficzne. Spośród uczestników po burzliwych obradach komisja
wyłoniła 33 laureatów. Przesłuchania trwały kilka godzin. Wszyscy
mieliśmy tremę przed występami, ale także mocno trzymaliśmy za siebie
nawzajem kciuki.  Najtrudniej było opanować stres podczas oczekiwania
na swoją kolej. W tym roku nasza szkoła wypadła bardzo dobrze,
ponieważ na liście laureatów znaleźli się  prawie wszyscy.
Finał konkursu odbył się  5 grudnia, wtedy też zostały wręczone nagrody.
Cieszymy się, że nasze wysiłki zostały docenione. Paniom bardzo
dziękujemy za przygotowanie. Jesteśmy dumni, że udało nam się
osiągnąć świetny wynik.
                                                                                                 Kamila 6a

Wyróżnieni 
w Konkursie
Spełnionych
Marzeń:
 recytatorzy:
K.Marecka 
M.Gajdziński 
A.Warzocha  
K.Grzegor-
czyk 
literaci:
A.Walentek 
M.Szyszka 

wokaliści:
zespół w
składzie :
D.Mickiewicz,
A. Zaraś,
Z.Grad,
A.Tambor,
M.Szyszka,
J.Kraśnicka.

GRATULU-
JEMY!
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Warto przeczytać!

Harry Potter 
i przeklęte dziecko

Niedawno w księgarniach pojawiła się książka pt.
„Harry Potter i przeklęte dziecko”, czyli ósma część
przygód czarodzieja i jego przyjaciół. 
Fani tej serii mogą być zaskoczeni, ponieważ utwór nie
jest powieścią, a sztuką teatralną i nie napisała go
sama J.K. Rowling, a panowie John Tiffany i Jack
Thorn.
Harry jest już dorosły, ma żonę i troje dzieci: Jamesa,
Lilli i Albusa. Jego relacje z dziećmi są dobre, choć
coraz częściej kłóci się z młodszym synem . Mijają
lata i Albus postanawia naprawić jeden z „błędów” ojca
z przeszłości, cofając się w czasie. Nawet nie wie, jak
bardzo może to wpłynąć na życie innych, jakie
konsekwencje może za sobą pociągnąć .

Książka idealna na zimowy wieczór, kiedy masz
ochotę zapomnieć o wszystkim. Niektórych może
zniechęcić sposób, w jaki ją napisano. Nie martwcie
się jednak, historia wciąga do tego stopnia, że po mniej
więcej dwóch pierwszych rozdziałach nie będziecie już
tego zauważać. Tak więc weźcie kubek herbaty lub
innego napoju, usiądźcie w fotelu przed kominkiem lub
kaloryferem, to zależy gdzie mieszkacie i rozpocznijcie
lekturę. 
Życzę wszystkim miłej lektury. 
                                                                           Tosia z
6a           

Młodzi literaci

                Śnieg
                                                                    Tosia z 6a

Warto obejrzeć!

Za niebieskimi drzwiami

Od niedawna w naszych kinach można obejrzeć film  pt. „Za
niebieskimi drzwiami”. Jest to polska produkcja oparta na prozie
Marcina Szczygielskiego.
Kupując bilet na ten film, wspieramy Klinikę Budzik. W filmie gra
założycielka Kliniki – Ewa Błaszczyk (jako ciotka Agata). Ekranizacja
opowiada o  przygodach 11 letniego chłopca - Łukasza Burskiego. Gdy
razem  z mamą wyjeżdżają na wakacje, mają wypadek samochodowy, po
którym mama chłopca zapada w śpiączkę.  Po wypadku bohater, który 
wychowuje się bez ojca, trafia pod skrzydła uroczej sąsiadki, pani
Cybulskiej. Nagle zjawia się kobieta, która twierdzi, że jest ciotką chłopca i
zabiera Łukasza do swojego pensjonatu „Wysoki Klif”. Dom wygląda
przerażająco, jakby został wyjęty z horroru.            c.d. na str.5
                                                                                              

Otwieram oczy. Nie leżę już w swoim łóżku, ale na
śniegu. Wstaję. Kilka metrów dalej są tory, a choć
śnieg pada, nie ma na nich ani jednego płatka. Ale jest
coś innego. A właściwie ktoś. Młoda dziewczyna.
Wygląda na mniej więcej 16 lat. Ma gęste delikatnie
pofalowane włosy w kolorze gorzkiej czekolady. A
chociaż wokół śnieg, na sobie ma delikatną białą
sukienkę. Widzi mnie i unosi drobną bladą dłoń w górę.
Śnieg zamiast spadać na ziemię leci do niej. Unosi
drugą dłoń, wiatr targa jej włosami i sukienką
odsłaniając gołe stopy.

 Otwieram oczy. Nie leżę już w swoim łóżku, ale na
śniegu. Wstaję. Kilka metrów dalej są tory, a choć
śnieg pada, nie ma na nich ani jednego płatka. Ale jest
coś innego. A właściwie ktoś. 
Młoda dziewczyna. 
Wygląda na mniej więcej 16 lat. Ma gęste delikatnie
pofalowane włosy w kolorze gorzkiej czekolady. A
chociaż wokół śnieg, na sobie ma delikatną białą
sukienkę. Widzi mnie i unosi drobną bladą dłoń w górę.
Śnieg zamiast spadać na ziemię leci do niej. Unosi
drugą dłoń, wiatr targa jej włosami i sukienką
odsłaniając gołe stopy. 
Nagle zauważam zbliżającą się do mnie śnieżną kulę. 
Unoszę ręce w geście obronnym, ale kula zamiast
mnie uderzyć, zatrzymuje się przede mną i… robi się
przezroczysta, by ukazać mi obraz. 
Widzę tumany śniegu, ale po chwili zawierucha
zaczyna przyjmować kształt człowieka. 
Teraz w kuli stoi ta sama dziewczyna, co przede mną.
Ona jest ze śniegu ? 
Unoszę głowę, by jeszcze raz na nią spojrzeć, ale jej
już tam nie ma. A ja budzę się we własnym
łóżku. Siadam i patrzę w lustro zawieszone na
przeciwległej ścianie. Dziewczyna ze snu. Dziewczyna
ze śniegu. 
To byłam ja.  

. .
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Koncert Bożonarodzeniowy 

Rozśpiewana szkoła

ciąg dalszy recenzji filmowej:
Pensjonat ma swoje reguły,  najważniejszą zaś jest ta,
że do każdych drzwi należy pukać. Ma też wiele 
tajemnic.
W filmie jest wiele  (aż 700 !) efektów specjalnych, co
czyni go bardzo ciekawym i fascynującym. 
Jest także pouczającym doświadczeniem i pokazuje,
co może słyszeć i  odczuwać człowiek będący w
śpiączce.
Żeby dowiedzieć się o dalszych, wzruszających
losach Łukasza koniecznie idź do kina i obejrzyj ten
niesamowity film!
                                                    Ania K. i Basia W. 6c

Tegoroczny
Koncert Bożo-
narodzeniowy
przygotowany
przez B. Czarny
i A. Zagdańską
 jak zawsze
dostarczył
wszystkim
pięknych
wrażeń. Chór
każdej z
dyrygentek
śpiewał
przepięknie, 
a występy
solistów na
keyboardzie 
i na flecie
dodały
wieczorowi
wiele uroku. 
Dziękujemy!

..

. .

.

.

Kramik Świętego Mikołaja
Na tegorocznym kramiku stoły
pełne były ręcznie wykonanych
dzieł sztuki użytkowej, dekoracyjnej
i kulinarnej. Każda klasa wykonała
dwie choinki, 
a oprócz tego mnóstwo ozdób,
świątecznych dekoracji, małych
upominków i pysznych
piernikowych słodkości.
Kupujących nie brakowało, 
a tegoroczny dochód z kramiku ma
zasilić fundusz sportowy szkoły.

.

.

..

. .

.

.

.

.



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 10 12/2016 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLOch! Gazetka

Sport w naszej szkole
Listopad, grudzień i styczeń to miesiące rozgrywek w gry halowe - unihokeja i piłkę nożną oraz okazja do
rywalizacji na basenie. Jesienią nasze drużyny unihokeja zarówno dziewcząt jak i chłopców zajęły III miejsce w
dzielnicy, a pływacy rozgromili wszystkich wygrywając Turniej Mikołajkowy. GRATULACJE!!!

Dziewczęca drużyna unihokeja Chłopięca drużyna unihokeja

Mikołajkowe zawody pływackie

. Rozgrywki na hali.

Nasza korespondentka Dorota Stachewicz donosi:

DNIA 2.12.2016. REPREZENTANCI KLAS 2-3
 NASZEJ SZKOŁY WZIĘLI UDZIAŁ 
W COROCZNYCH ZAWODACH MIKOŁAJKOWYCH
- “PŁYWAMY Z OCHOTĄ” 2016
 I TAK JAK W ZESZŁYM ROKU NASZE PŁYWACZKI
I PŁYWACY NIE DALI SIĘ POKONAĆ  I ZDOBYLI
 I MIEJSCE!!!!!!
NASZE DZIECI RYWALIZOWAŁY W
KONKURENCJACH PŁYWACKICH 
Z OŚMIOMA SZKOŁAMI Z NASZEJ DZIELNICY !
BRAWO WY!!!!

. .

.

. .
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Sport to pasja naszych dzieciaków i ich nauczycieli

Trwa turniej piłki halowej 
Oto terminarz rozgrywek eliminacyjnych:
2.12.2015 (ŚRODA) 
GODZ. 1345 - 1515  GR „A”
FC MARSJANKI : MALUCHY
SKOSTNIAŁE TELETUBISIE : OSTRE BUTY
SKOSTNIAŁE TELETUBISIE : MALUCHY

9.12.2015 (ŚRODA) 
GODZ. 1345 - 1515  GR „B”
ZIOMY Z BIEDRONY : FC NIKTNASNIECHCE
HALA MADRIT : SZYBKIE POLAKI
HALA MADRIT : FC NIKTNASNIECHCE

16.12.2015 (ŚRODA)
GODZ. 1345 - 1515  GR „A”
OSTRE BUTY : MALUCHY
FC MARSJANKI : OSTRE BUTY
SKOSTNIAŁE TELETUBISIE : FC MARSJANKI

13.01.2016 (ŚRODA) 
GODZ. 1345 - 1515  GR „B”
SZYBKIE POLAKI : FC NIKTNASNIECHCE
ZIOMY Z BIEDRONY : SZYBKIE POLAKI
HALA MADRIT : ZIOMY Z BIEDRONY

W naszej szkole od listopada 2016 do stycznia 2017
organizowane są
MISTRZOSTWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 61
 W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ

TERMINARZ ROZGRYWEK FINAŁOWYCH:

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

. .


	Najpiękniejsze święta w całym roku....
	Zima na chwilę zawitała na nasze szkolne podwórko, by potem znów wyjechać gdzieś do Skandynawii.

	Sportowy grudzień
	Szlachetna Paczka - warto pomagać
	Andrzejki w szkole, czyli twoja przyszłość jest w naszych rękach, a ty musisz ją poznać, kolego...
	Quiz wiedzy o naszej szkole
	Marzenia o jutrze po raz XV w MDK


	Harry Potter  i przeklęte dziecko
	Śnieg
	Za niebieskimi drzwiami
	Rozśpiewana szkoła
	Kramik Świętego Mikołaja


	Sport w naszej szkole
	Sport to pasja naszych dzieciaków i ich nauczycieli
	Trwa turniej piłki halowej


