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Przedświąteczne spotkanie

Ferie okiem naszych reporterów.....

Najciekawszym moim wspomnieniem z tegorocznych ferii jest
kulig. Wraz z rodzicami oraz bratem wybraliśmy się na
przejażdżkę po lasach i pagórkach Wieszchoniowia i okolic.
Imprezę zorganizował mój tata z wujkiem Wojtkiem. Przyjechali
do nas znajomi moich rodziców z dziećmi: Julką i Kubą. Na
początek wujek pokazał nam konie: Cekina i Czarę,  którymi
przyjechał, i sanie, w których jechali nasi rodzice. Były one
duże i drewniane. Do sań przyczepiliśmy sanki na których
jechali: mój brat z Kubą, Julka oraz Karolina moja przyjaciółka.
Doczepianymi saneczkami straszne rzucało na zakrętach,
dlatego pod koniec byłam cała mokra:D. Gdy wróciliśmy konie
musiały odpocząć, więc zrobiliśmy sobie ognisko. Kulig
sstraasznieee mi się podobał. Nie mogę się doczekać
następnych ferii :).
                                           Patrycja Oroń 

W dzisiejszym numerze: 
Spróbujemy przewidzieć przyszłość,
Powspominamy jasełka, święta, ferie....., a niektórzy nawet
pomarzą o .......wakacjach ;)
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Na łyżwach

Warsztaty medialno-muzyczne

W Muzeum Prz.
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Jasełka Bożonarodzeniowe

21 grudnia w naszej szkole odbyły się jasełka i
wigilia całej społeczności szkolnej. W tej
uroczystości uczestniczyli zaproszeni przez nas
nasi bliscy, ksiądz proboszcz, pan burmistrz,
nauczyciele, pracownicy szkoły oraz my uczniowie.
W przedstawieniu odgrywałam rolę Marii,
zapamiętanie tekstu było dla mnie jak bułka z
masłem. Przed przedstawieniem wcale się nie
stresowałam, starałam się wczuć w moją postać.
Wszyscy świetnie sobie poradzili. Dziewczyny
pięknie zaśpiewały kolędy, Herod pokłócił się z
Herodową o krawcową, weseli trzej królowie
przybyli do stajenki, wszystko przebiegło zgodnie ze
scenariuszem.
Nasze jasełka bardzo się podobały. Rodzice
stwierdzili, że jesteśmy bardzo utalentowani, że
wszystko nam ładnie wyszło. Spotkanie wigilijne
minęło bardzo miło i uroczyście, wszyscy wspólnie
dzieliliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie
życzenia.
                               Paulina Skoczek klasa 6
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Ukryte miejsce dla orkiestry

           Recenzja musicalu 
     „Ania z Zielonego Wzgórza”

Tytuł musicalu to „Ania z Zielonego Wzgórza”. Jego
premiera odbyła się 11 stycznia 2017 r. w Teatrze
Muzycznym w Lublinie.  Reżyserem spektaklu był
Mirosław Siedler.  Spektakl składał się z trzech
aktów. Był oddzielony przerwami. Akty opowiadały o
Ani, która była w domu dziecka i znalazła się w
domu Lutchberów. Nie cierpiała jak mówiło się do
niej Andzia. Poznała swoją przyjaciółkę Dianę,
bawiły się, chodziły do szkoły. W szkole uczniowie
nazywali ją marchewką i ciągnęli za kucyki. Ania nie
lubiła swoich włosów, bo były rude, chciała mieć
włosy kasztanowe. Sądzę, że aktorzy dobrze grali
swoje role. Najbardziej podobała mi się Ania, była
fajną aktorką. Moim zdaniem grała najlepiej. Była też
scenografia i bardzo mi się podobała. Aktorzy mieli
bardzo ładne kostiumy. Charakteryzacja była też
dobra. Orkiestra wywołała na mnie ogromne
wrażenie – bardzo ładnie grali. Pan reżyser
przedstawił bardzo ciekawą historię. Spektakl
wywołał we mnie ciekawość. Najbardziej podobały
mi się akrobacje. Bardzo polecam to widowisko.
                                            Piotr Pyska klasa VI

Stopka redakcyjna:
naczelna: Paulina Skoczek
zastępcy: Patrycja Oroń, Zuzanna Niezgoda
redaktorzy i autorzy tekstów: Natalia Izdebska,
Mateusz Mokijewski, Paulina Izdebska, Dawid Kubiś,
Natalia Dudek, Piotr Pyska.

Śpiewające anioły

Sąd na Herodem
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Ferie były bardzo fajne, ale minęły dość szybko. Na
początku pojechałam na łyżwy razem z kolegami ze
szkoły. Było super, ponieważ była ze mną moja
chrzestna, którą postanowiłam nauczyć jeździć.
Bardzo dobrze jej szło dlatego, że umiemy i bardzo
lubimy jeździć na rolkach. Później wyjechałam do
chrzestnej Agi do Rzeczycy. Codziennie
spędzałyśmy czas na świeżym powietrzu. Bardzo
dużo razy jeździłyśmy na sankach, worku i nartach.
Byłam w szkole na zajęciach medialnych, gdzie
zrobiliśmy słuchowisko Trzy Małe Świnki oraz na
warsztatach muzycznych, które prowadziła moja
koleżanka z klasy. Wzięłam również udział w
Turnieju o Puchar Naczelnika OSP WITOSZYN,
zdobyłam 2 miejsce. Muszę jednak przyznać, że
nudziło mi się trochę bez szkoły. Paulina Skoczek  Na lodowisku

      
       W ferie było bardzo fajnie. Pierwszy tydzień
spędziłam w domu, nareszcie mogłam się wyspać.
Chodziłam na sanki, ale nie mogłam za dużo
pojeździć, ponieważ mój piesek Puszek ciągle mi je
zabierał i sam ciągnął jak szalony. Byłam na
warsztatach filcowania w Kazimierzu Dolnym i
robiliśmy bardzo ładne kwiaty z  karabińczykiem.
Później obejrzeliśmy film „Trolle”. W drugim tygodniu
w piątek pojechałam nocować do mojego brata i
siostry ciotecznych do Niezabitowa. W sobotę był
kulig i było bardzo fajnie. W niedziele pojechałam do
domu, bo musiałam iść do szkoły. Niestety ;)

                                Natalia Izdebska
.

  
        Uważam, że moje ferie były trochę nudne,
ponieważ nigdzie daleko nie wyjeżdżałam.
Najważniejsze jednak, że nie chodziłam do szkoły.
Na początku ferii trochę chorowałam, przez drugi
tydzień byłam u babci w Wierzchoniowie. Chodziłam
na sanki, niestety śnieg się nie lepił, więc bałwana
nie zrobiłam. Jeździłam na nartach na stoku w
Rąblowie. Odbyły się również w czasie ferii zawody
w tenisie stołowym o Puchar Naczelnika OSP
Witoszyn, zajęłam trzecie miejsce. W ostatnią
sobotę odbyło się zebranie walne straży. Wtedy to
miało miejsce miłe dla mnie wydarzenie. Na tym
zebraniu wstąpiłam do młodzieżowej drużyny
pożarniczej.

                                     Zuzanna NiezgodaWarsztaty "Sowa na torbę gotowa"
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Podczas warsztatów

.
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Lew

Byk

Blizniaki

W nowym roku wszystkie byki oraz bliźniaki będą
miały majtki w haki. Wiele szczęścia spotka was,
nauka nie pójdzie w las. Na wakacje po kangury i po
super fajne fury, razem z  siostrą myszki Miki
wszystkie bliźniaki exportują  się do Afryki. 

waga

W tym roku
ryby polubią
grzyby.
Rybak zgubi
wędkę a na
karpia miał
chętkę.
Samotne
ryby spotkają
przyjaciela,
dniem
spotkania
będzie
niedziela. 

Rok 2017 będzie dla wodników i skorpionów fajnie
ogromniasty. Poznają wielu nowych ludzi, nawet w
szkole się nie będą nudzić. 
Strzelce oraz panny, które lubią wskakiwać
wieczorami do wanny mogą zarobić pieniędzy
bardzo wiele, gdy sprzedadzą drogo swoje
akwarele.

Horoskop "piątaków" (klasy V)
Lew pozna fajnego barana, para z nich będzie
nierozerwalna. Wspólnie będą hasać po łąkach,
jesienią czeka ich smutna rozłąka.

Na imprezę wesołą pójdzie wodnik, jednak zapomni
swoich spodni. Zdjęcie mu zrobią do gazety z
rozpaczy przypali w domu kotlety.

Dla koziorożca będzie to rok dobry, nie popsują mu
humoru nawet rozrabiające bobry. Dostanie pyszny
urodzinowy tort, wiosną postanowi zacząć uprawiać
sport.

Waga postanowi przejść na dietę, po tym jak w
internecie wypełni ankietę. 

Dawid Kubiś

Zuzanna Niezgoda

Mateusz Mokijewski

Paulina Izdebska
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