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"Szkolne Wieści" 

redagują członkowie Samorządu
Uczniowskiego:

Maja Łużyńska, Maria Olender,
Weronika Skrzypczuk, Julia
Panasiuk, Natalia Kowalczyk,
Weronika Kamińska, Anna Kuchta,
Kinga Grzybowska, Piotr Kuchta,
Mateusz Zdanowski, Borys
Tomaszewski, Julia Łużyńska,
Marcel Góralczyk, Natalia
Michalczyk, Monika Włodarska,
Ignacy Wróbel oraz inni uczniowie
szkoły

Świata

Strażakiem
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Apel

Hasło

Ciekawy

Symbol

Tradycyjnie już w naszej szkole odbyła się
ogólnopolska akcja ekologiczna – „Sprzątanie
Świata”. 

Tym razem miała miejsce w piątek,  16 września
2016 roku. Sprzątaliśmy, kierując się hasłem:
„Podaj dalej. Drugie życie odpadów", co da się
streścić w krótkim słowie – recykling. 

Recykling to  jedna z metod ochrony środowiska
naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia
surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości
odpadów. 

Materiały, które nadają się do ponownego
wykorzystania, bywają opatrzone kodem
recyklingu, który zna chyba każdy z nas?

Plan dnia był taki. Najpierw odbyły się
pierwsze cztery lekcje. Potem pan dyrektor
zaprosił nas na apel przed budynkiem
szkoły, na którym członkowie Rady
Samorządu Szkolnego poinformowali
wszystkich o celu tegorocznej akcji.
 
Następnie każda z klas wybrała się
sprzątać wyznaczone odcinki. Po godzinie
wszyscy wrócili na, tradycyjne już w 
naszej szkole, wielkie grillowanie. Było
bardzo smacznie! Na koniec urządzono
apel, który podsumował tegoroczną akcję.
Nasza szkoła zebrała w sumie
dwadzieścia jeden   i... pół worka.

                                           Ignacy Wróbel

Sprzątanie Świata   P O L S K A   2016

RSU

tegorocznej akcji

śmieć

recyklingu
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Piracki statek

Budzik -

Wymarzona

Jazda

Marzenia te bliskie i te DALekie

Marzenia są potrzebne w życiu. To takie
cele życiowe, dla których warto żyć.
Jednak samymi marzeniami też nie można
się kierować, choć bez nich świat byłby
ponury. Odkąd skończyłam trzy lata,
zaczęłam jeździć konno. Jeździectwo jest
moją pasją, więc moim marzeniem jest
posiadanie własnej stadniny koni. Lecz to
nie jest jedyne moje marzenie.
Chciałabym, także wyjechać i zwiedzić
całą Hiszpanię. A może nawet tam
zamieszkać. 

Dal - niektórym kojarzy się z wolnością i
szczęściem. Mnie kojarzy się z podróżami
i wakacjami. W oddali, gdy zapomnimy o
wszystkim, o szkole, o pracy domowej i o
sprawdzianie z matematyki, możemy
marzyć... w spokoju i w ciszy. D a l  może
oznaczać senną przygodę, w której można
stać się piratem, nim zadzwoni budzik. Dla
każdego D a l oznacza coś innego i to co
dla kogoś znaczy, zależy od jego
osobowości. 

                                    Zuza Gołębiewska
;-)

Jestem kucharzem, 
ponieważ lubię smak życia.
                                    Kacper Wielgomas

jak ze snu

wróg ucznia!

Hiszpania

konna
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Kto jest

Okładka

„Harry Potter i przeklęte dziecko” - recenzja 

Dziś chciałbym zrecenzować książkę pt.
,,Harry Potter i przeklęte dziecko“. Nowa
część Harry’ego w zasadzie nie jest
książką, tylko scenariuszem
przedstawienia teatralnego o tym samym
tytule, wystawionym na londyńskim West
Endzie i wydanym w formie książki. 

Powieść ta miała premierę w Anglii 31
lipca 2016 roku, a w Polsce w  22
października. Książka ta opowiada głównie
o przygodach syna Harry’ego, Albusa
Severusa oraz jego najlepszego
przyjaciela - Scorpiusa. Książka ta jest
spojrzeniem w przeszłość i
przypomnieniem sobie całej historii. Dzięki
cofaniu się w czasie możemy zobaczyć, co
by było, gdyby... Dowiadujemy się, że
Malfoyowie nie zawsze muszą być źli i że
ciemność może przyjść z zupełnie
niespodziewanej strony. 

Ale kto jest tytułowym przeklętym
dzieckiem? Możecie zapytać?! Jest kilku
kandydatów do tego określenia. Są to:
Harry Potter, ponieważ jest ,,chłopcem,
który przeżył”. Albus Potter, którego
przytłacza jego wielkie nazwisko, Scorpius
Malfoy,  ponieważ przez swoje nazwisko
jest  uważny za złego. 

Według mnie powieść ta jest bardzo
wciągająca i ciekawa. Szczególnie
polecam ją fanom poprzednich części
cyklu.

                                        Piotrek Kuchta

przeklętym dzieckiem?

książki
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Zostanę   S T R A Ż A K I E M!!!

Prawdziwy

Mieć

Ale

4 października 2016 roku do naszej szkoły
przyjechali swoim czerwonym wozem
dumni i dzielni strażacy z sąsiadującej z
naszą szkołą jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Paprotni. Zachęcali nas
serdecznie do wstąpienia w ich szeregi i
zasilenia swoją osobą Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej. Poniżej
przedstawiam wymagania, jakie musi
spełniać kandydat na młodego strażaka:

Wymagania stawiane kandydatom do
Ochotniczej Straży Pożarnej

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza:

- Wiek do 18 lat;
- Dobry stan zdrowia;
- Zgoda opiekuna prawnego na
uczestnictwo w Młodzieżowej Drużynie
Pożarniczej.

Osoba, która jest zainteresowana
członkostwem w naszej jednostce,
powinna zgłosić taką chęć osobiście lub
telefonicznie u Prezesa lub u jednego z
członków Zarządu. Zarząd na najbliższym
posiedzeniu podejmie decyzję na temat
przyjęcia takiej osoby, o czym poinformuje
telefonicznie.

Wojtek, 
który chce zostać Strażakiem ;-)

wóz strażacki

taki mundur!

sprzęt!
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Szkolny Klub Wolontariatu - już działamy

Napis

Uczmy się

Gazetka -

Dołącz

8 listopada w Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II w Paprotni odbyło się
przedstawienie w całości poświęcone
problematyce wolontariatu. Przedstawienie
zostało przygotowane przez Radę
Samorządu Uczniowskiego, która
postanowiła powołać w naszej placówce
Szkolny Klub Wolontariatu. Do
przedstawienia członkowie Rady
przygotowywali się przez trzy tygodnie, bo
trudno jest przekazać w zrozumiały
sposób, zwłaszcza uczniom klas
młodszych, ideę wolontariatu. Pracy, za
którą nie otrzymuje się wynagrodzenia, a
procuje się jedynie dla dobra ludzi i to
całkiem nam obcych.
Każdy z występujących przygotował literę.
Gdy je połączyliśmy, powstało słowo
WOLONTARIAT. Staraliśmy się bardzo
dokładnie wytłumaczyć słowa
,,wolontariat” oraz ,,wolontariusz”.
Poinformowaliśmy też o przewidywanych
w naszej szkole akcjach charytatywnych
oraz sposobach włączenia się w nie
wszystkich, nawet najmłodszych, uczniów.
Uczniowie dowiedzieli się również, do
kogo wędruje przekazana przez nich
pomoc. Bo jak podczas apelu zostało
powiedziane, a są to słowa Matki Teresy z
Kalkuty: ,,Nie możemy robić rzeczy
wielkich, ale możemy robić rzeczy małe z
wielką miłością”. Według mnie tym
przedstawieniem udało nam się przekazać
podstawowe wiadomości na temat
dobroczynności,  a uczniowie, nawet ci
najmłodsi, dużo się dowiedzieli się o
pomaganiu potrzebującym i teraz będą
zauważać potrzeby innych ludzi.
                                         Piotrek Kuchta

WOLONTARIAT

okazywać serce.

dzieło SKW

do nas!
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Mateusz

Paweł

Ułani

11 listopada 2016 - Marsz Niepodległości

11 listopada 2016 roku obchodziliśmy 98
rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. Nasza Ojczyzna zniknęła z
mapy świata w 1795 roku, w wyniku
dokonanego przez Prusy, Austrię i Rosję
trzeciego rozbioru Polski. Walka o
odzyskanie wolności trwała przez 123 lata
i została zakończona 11 listopada 1918
roku. Dziś 11 listopada to jedno z
najważniejszych świąt narodowych,
uroczyście obchodzone w całym kraju.
Uroczystości związane z 98 rocznicą
odzyskania przez Polskę niepodległości
miały miejsce również w Gminie Teresin.
Na ten dzień zorganizowany został marsz
niepodległości z Teresina do Szymanowa.
Rozpoczął się on o godzinie 10.00, kiedy
to uczestnicy, śpiewając pieśni
patriotyczne i niosąc biało-czerwone flagi,
wyruszyli w kierunku Szymanowa. Na
miejscu sprawowana była msza święta w
kościele w Szymanowie oraz nastąpiło
złożenie wieńców przy pomniku Józefa
Piłsudskiego.
Uczestnicy wysłuchali również  pieśni
patriotycznych w wykonaniu chóru
„Veritas”. Na zakończenie  na wszystkich
uczestników czekała gorąca grochówka i
gorące napoje.
Marsz niepodległości prowadził, przebrany
za Marszałka Piłsudskiego, pan Zdzisław
Goszcz. Towarzyszyli mu członkowie
wojskowej grupy rekonstrukcyjnej – czterej
ułani na koniach. 
Mateusz Zdanowski oraz Paweł Ciubiński
byli jednymi z uczestników Marszu
Niepodległości 2016. Na zdjęciach z
Marszałkiem Piłsudskim.
    Paweł Ciubiński i Mateusz Zdanowski

z Marszałkiem

z Naczelnikiem

z Wodzem


