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Ekologicznie, samorządnie, wiosennie i smacznie… 

… upłynął nam pierwszy dzień wiosny w naszej
szkole.  Odbył się wtedy coroczny Dzień
Samorządności. Każdy nauczyciel był
zastępowany przez odpowiednio przydzielonego
i przygotowanego do zajęć ucznia.

Przed pierwszą lekcją władzę w szkole przekazał
nam pan dyrektor. Przekazanie władzy miało
formę uroczystego wręczenia klucza
przewodniczącemu Rady Samorządu
Uczniowskiemu – Borysowi Tomaszewskiemu.
Następnie przez cztery godziny lekcyjne
uczniowie z powodzeniem zastępowali
nauczycieli.

Niestety, po uroczystym apelu władza w szkole
została ponownie oddana dorosłym. Mamy
nadzieję, że wszyscy uczniowie, którym udało
się stanąć po drugiej stronie katedry, zdają sobie
teraz sprawę z tego,  jak ciężka jest praca
nauczyciela.
                          
                                      Piotr Kuchta z klasy VI b

21 marca wraz z Dniem Samorządności zawitała
również do szkoły Wiosna, przynajmniej ta
kalendarzowa. Tego dnia wszystkie klasy
sprzątały otoczenie szkoły. Każdy z nas chciał
napełnić śmieciami jak najwięcej worków.
Niestety, po zimie okolica naszej placówki nie
prezentowała się  najlepiej, napełniliśmy wiele
worków.

Kiedy już wszyscy skończyli sprzątać, przyszedł
czas na zasłużone, tradycyjne już w naszej
szkole, Wielkie Grillowanie. Wszyscy byli
zadowoleni i dumni, że mogli zrobić coś dla
siebie i innych. Zadbać o środowisko,
poprzebywać na świeżym powietrzu i przekąsić
coś z grilla, zapijając to herbatą z cytryną.

Miejmy nadzieję, że wraz z odchodzącą zimą,
mieszkańcom naszej gminy przejdzie również
ochota by zaśmiecać otoczenie, w którym
przyszło nam wszystkim żyć i pracować.
                       Kinga Grzybowska z klasy VI b
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Jeżyk

Kosmici

Lis, zajaczek

                             Ochrona środowiska

Klasa VI b, w ramach kwietniowych Dni Zdrowia i
Ekologii, przygotowała przedstawienie dla
wszystkich uczniów zatytułowane „Ochrona
środowiska”. Chcieliśmy przekazać, co możemy
stracić przez zaśmiecanie lasów, parków i łąk.
Teraz krótko opiszę treść przygotowanego
spektaklu. Na naszą zaśmieconą planetę Ziemię
przybywają kosmici (w tej roli Zuza Skrzypczuk i
Natalia Kowalczyk) w celu znalezienia ziół dla
chorego przyjaciela (Piotrek Kuchta). Kiedy
przybysze rozglądają  się wokoło  zauważają, że są
w lesie. Bardzo cieszą się z tego faktu. Wkrótce
spotykają mówiące zwierzęta (Ania Kuchta, Kuba
Razum, Dawid Skrzypczuk, Patryk Radkowski),
które są zaskoczone takim spotkaniem.
Niedźwiedź zadaje pytanie o to, co  obcy robią w
lesie. Kosmici odpowiadają, że szukają ziół. Nagle
wszyscy słyszą dziwne szumy. To do lasu wkracza
hałaśliwa  grupa dzieci. Te też są zdziwione
widokiem obcych istot oraz mówiących zwierząt.
Obcy idą po chorego przyjaciela. Zajączek próbuje
znaleźć zioła, ale na próżno. Następnie dziecko i
zajączek uświadamiają sobie, że ziół nie widać, bo
pokrywa je gruba warstwa śmieci. Chwytają za
szczotki i sprzątają las.
Kosmici wracają ze  swoim przyjacielem. Ten o
mało nie odszedł w przestrzeń międzyplanetarną,
ale w ostatniej chwili do życia przywraca go piękny
śpiew ptaków. Przybysze, zwierzęta oraz dzieci są
zdziwione nagłym powrotem do zdrowia swojego
kompana. W końcu dochodzą do wniosku, że
uzdrowił go śpiew ptaków oraz czyste powietrze
lasu. Zajączek znajduje zioła i ofiaruje je
przybyszom. Kosmici biorą więcej ziół, na wypadek
pojawienia się innych chorych w swojej galaktyce.
Wniosek z tego taki. Powinniśmy dbać o naszą
planetę Ziemię. Otaczająca nas przyroda to skarb.
Nie śmiećmy, raczej segregujmy śmieci. W
czystym lesie lepiej żyje się zwierzętom. Las to
płuca Ziemi. Dzięki niemu oddychamy czystym
powietrzem. W przedstawieniu była mowa o
recyklingu. Kosmici, którzy są bardziej
zaawansowani techniczne przylecieli na Ziemię w
celu znalezieniu ziół, których u nich nie ma. Dlatego
szanujmy naszą piękną zieleń i otaczającą nas
przyrodę !!!
                          Kinga Grzybowska z klasy VI b
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The best

Torebki ekologiczne

                  DNI   EKOLOGII      FOTOGALERIA

Torebki ekologiczne

seler!
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Najkrwawszy konflikt światowy -  II wojna światowa

A oto kolejne informacje dotyczące największego
konfliktu zbrojnego wszech czasów, który rozegrał
się pomiędzy wrześniem 1939 roku i wrześniem
1945 roku, a objął swym zasięgiem niemal cały
świat. 

22 czerwca 1941 roku III Rzesza rozpoczęła
realizację planu Barbarossa, czyli inwazji na
Związek Radziecki. W początkowej fazie wojny
Niemcy bardzo szybko wdzierali się w terytorium
ZSRR. W tym samym czasie Japonia, tocząc już
wojnę z Chinami, zaatakowała amerykańską bazę
morską w Pearl Harbor. Stany Zjednoczone
przystąpiły wtedy do wojny ze wszystkimi
państwami Osi. Niemiecka ofensywa na
wschodzie zatrzymała się na Moskwie, gdzie Armia
Czerwona odepchnęła nazistów, rozpoczynając
kontrofensywę. Niemcy przegrali również bitwę pod
Stalingradem. Od tego czasu Sowieci wypychali
najeźdźców ze swojego kraju. W 1944 r.
przekroczyli granicę przedwojennej Polski. Również
Japończykom źle się powodziło. Po początkowych
sukcesach odnosili porażkę za porażką. 6 czerwca
1944 r. Amerykanie i Brytyjczycy przeprowadzili
desant na plaże Normandii, północnej Francji. Udało
im się przełamać niemiecki opór i rozpocząć
przemarsz po okupowanej Europie. Niespodzianka
spotkała ich w lasach Ardenów, gdzie Niemcy
rozpoczęli kontrofensywę, która jednak skończyła
się klęską nazistów. Niedługo po tym Rosjanie
zaczęli oblegać Berlin, który poddał się 2 maja.

Niemcy skapitulowały 7 maja 1945 r. Japonia
opierała się dłużej, jednak po zrzuceniu przez
Amerykanów bomb atomowych na Hiroszimę i
Nagasaki również skapitulowała 2 września 1945 r.

      informacje zebrała Ania Kuchta z klasy VI b
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Możemy być dumni z rodziny Ulmów

Czy każdy z nas byłby zdolny do ochrony innych za
cenę swojego życia i życia swoich najbliższych?
Żydzi mieli tragiczną sytuację, ponieważ Niemcy
planowali całkowicie zgładzić ludność żydowską. W
wyniku holokaustu zginęło około 6 milionów
europejskich  Żydów.

Rodzina Ulmów,  podczas okupacji niemieckiej, od
roku 1942, mimo biedy i grożącej za to kary śmierci,
przechowywała w swoim domu ośmiu Żydów.
Niemcy dowiedzieli się o tym. Rankiem 24 III 1944
roku  żołnierze przybyli do ich domu. Najpierw
zamordowali Żydów,  a potem Józefa,  Wiktorię i
wszystkie dzieci. Wiktoria była w siódmym
miesiącu ciąży. Małżeństwo Ulmów zostało
pośmiertnie uhonorowane tytułem Sprawiedliwi
wśród Narodów Świata w 1995 roku. W 2010 roku
Prezydent RP odznaczył ich Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2003
roku w diecezji przemyskiej rozpoczął się proces
beatyfikacji rodziny Ulmów, który obecnie toczy się
w Watykanie.
17 marca 2016 roku zostało otwarte Muzeum
Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów w
Markowej pod Łańcutem.

Ulmowie byli wspaniałymi ludźmi. Mimo tylu
niebezpieczeństw przyjęli ośmiu Żydów, jak
rodzinę, pod swój dach. Polacy to naród, który
uratował najwięcej obywateli żydowskich w czasie II
wojny światowej. Moim zdaniem ci ludzie to
prawdziwi bohaterowie. Nie dość, że mieli gromadkę
swoich dzieci, to jeszcze zaangażowali się w tę
pomoc, choć wiedzieli, że grozi za to śmierć. Nie
wiem czy byłabym zdolna do tak wielkiego
poświęcenia.
Wielkim bohaterstwem odznaczyła się też pani
Irena Sendlerowa. Ona opiekowała się dziećmi
żydowskimi. Informacje o pochodzeniu uratowanych
dzieci, nazwiska rodziców i nowe personalia
zakopywała w słoiku w ogrodzie. Dzięki temu dzieci,
które przeżyły wojnę, dowiedziały się o swoich
rodzinach. Z bohaterstwa tych ludzi możemy być
dumni, choć w czasie wojny, nie wszyscy wykazali
się honorem i miłością bliźniego.

                            Kinga Grzybowska z klasy VI b
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Dziś z racji rocznicy wybuchu Powstania w
Warszawskim Getcie  chciałbym o tym napisać.
Wybuchło 19 kwietnia 1943 roku. Było odpowiedzią na
mordowanie Żydów i wyrazem przeciwstawienia się
likwidacji Getta.  Było skazane na niepowodzenie. 19
kwietnia ulice Getta zostały obrzucone granatami oraz
koktajlami mołotowa, a także ostrzelane z karabinów.
Niemcy po dużych stratach postanowili się wycofać.
Tego samego dnia  oddziały niemieckie zmieniły
dowódcę, który je przeorganizował. Niemcy ustawili
działa na placu Krasińskich i rozpoczęli ostrzał.
Zaatakowali kwaterę główną Żydowskiego Związku
Wojskowego. Podstępem dwóch żydowskich
dowódców przebranych w mundury SS zaatakowało
oddział ukraiński. Dzięki temu zostało przełamane
oblężenie, a żołnierze żydowscy mogli odzyskać
inicjatywę w walce. Ponoszący straty hitlerowcy
postanowili się wycofać. Równocześnie oddział  AK w
ramach akcji ,,Getto” podjął nieudaną  próbę
wysadzenia muru Getta, w wyniku której zginęło kilku
Niemców. Tak właśnie minął pierwszy dzień
Powstania. W następnych dniach walki Niemcy
posyłali przeciw Żydom coraz mocniejsze siły.
Aresztowali ludność cywilną, odcinali dostawy wody,
gazu oraz prądu, a także podpalali i niszczyli budynki,
by powstańcy nie mieli się gdzie ukrywać.
Oficjalnie Powstanie skończyło się 16 maja, gdy przez
Niemców została wysadzona Wielka Synagoga, lecz
walki trwały aż do czerwca. Siły żydowskie składały
się ze słabo uzbrojonych bojowników, a siły niemieckie
z dwóch tysięcy bardzo dobrze uzbrojonych ludzi.
Gdy w Getcie trwały walki, w dzielnicy aryjskiej była
świąteczna  Niedziela Wielkanocna. Karuzele i
stragany, a kilka metrów od tego piekło. Doskonale tę
sytuację oddaje wiersz Czesława Miłosza „Campo di
Fiori”:
„Wspomniałem Campo di Fiori
W Warszawie przy karuzeli,
W pogodny wieczór wiosenny,
Przy dźwiękach skocznej muzyki.
Salwy za murem getta
Głuszyła skoczna melodia
I wzlatywały pary
Wysoko w pogodne niebo”. 
                              Piotr  Kuchta z klasy VI b

                    Powstanie w Getcie Warszawskim 
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Okruch poezji

Moim zadaniem każdy z nas jest poetą,
ponieważ w każdym z nas jest okruch poezji.
Już małe dzieci piszą wierszyki. Mają też
skłonność do wymyślania własnych słów.
Każdy człowiek inaczej patrzy na
rzeczywistość. Mamy różny ogląd sytuacji i
swój wewnętrzny świat. Dorośli też bywają
poetami i wcale nie chodzi mi o Miłosza,
Szymborską czy  Tuwima. Tak, dorośli których
znamy. Wcale ich o to nie podejrzewamy, a oni
mają swój poetycki świat, chociaż nawet nie
widać tego po nich tego wcale. Wierzcie mi, są
POETAMI.
                    Kinga Grzybowska z klasy VI b

A oto nasze, szóstoklasistów dokonania
poetyckie. Liryczne okruchy:

Życie ulotne jest jak piórko,
nie wiadomo, kiedy odleci.    K. Grzybowska

Pachnąca,
pełna blasku bombek.
Migocze światełkami
Moja choinka.  

                            Kuba Razum VI b 

Bezchmurne niebo jest jak czyste serce.  

                                   Natalia Kowalczyk VI b 

Drzewo to jest takie coś,
na czym każdy spędza czas.
Bo każdy ma swoje drzewo.  

                                 Patryk Radkowski VI b 

Lubię kwiaty, pięknie pachną, 
                               ale zimą szybko gasną. 
 
                                        Ania Kuchta VI b

W dzień i w noc,
W słońce i w deszcz
Towarzyszy nam
Przyjaciółka Nadzieja.  
                 Zuzia Skrzypczuk VI b

Pojechałem i przyjechałem, takie były moje
wakacje.                 Dawid Skrzypczuk VI b

Nasze życie przemija jak w
klepsydrze. Podobnie jak przesypujący się
piasek i czaszka, kiedyś przyjdzie pora na nasz
koniec. Jednocześnie róża na początku jest
piękna i okazała, lecz z biegiem czasu więdnie.
To życie i przemijanie. 
                  Zuzia Skrzypczuk VI b
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Kraina Wyobraźni, którą odwiedziła Oliwia 

Aby wejść do takiej Krainy, potrzebna jest bujna
wyobraźnia, aby wyobrazić sobie zwierciadło i
widzieć je na jawie. Następnie trzeba przez nie
przejść.

Ta Kraina to miasto otoczone urwiskiem. Urwisko
jest zielone, porośnięte trawą, lecz strome, choć
niezbyt głębokie. Do miasta prowadzi pięć mostów
z kamienia, obrośniętych miejscami mchem. Mury
miasta są obrośnięte bluszczem, który wiecznie
kwitnie na różowo, czerwono, niebiesko i biało,
ponieważ jest podlewany wodą z Fontanny
Wiecznej Młodości.

W tym miejscu nigdy nie ma zimy ani jesieni. Jest
tam tylko wiosna i lato. Za murem są piękne,
drewniane domki z brązowymi daszkami. Kiedy
wejdzie się za bramę, obszar ten, który z zewnątrz
wydawał się miasteczkiem, teraz jest olbrzymią
Krainą z nadzwyczajną architekturą.
Drogi są z gładziutkiej kostki. Nigdzie nie ma
gospodarstw, a po ulicach zamiast samochodów
jeżdżą rowery i konie. Konie te są hodowane w
ogromnej stajni, która liczy ponad sto pięćdziesiąt
zwierząt. Zwierzęta te umieją mówić ludzkim
językiem.

W rzekach w tym Kraju płynie czekolada i tylko w
niektórych woda różana. W środku Krainy znajduje
się pałac, w którym mieszka król. Jest to król
sprawiedliwy, miły i bogaty. Co prawda w tym kraju
nie ma prawdziwych pieniędzy, ale władca ma
czekoladowe monety. Aby się wydostać stąd,
trzeba stanąć nad urwiskiem i tam pod jednym z
pięciu mostów znajdują się drzwi.  Trzeba przez
nie  przejść, a po drugiej stronie znajduje się nasz
zwykły, szary świat.

                                   Oliwia Dylik z klasy VI a
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                                   Zuzia i jej pasja
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                           Święta Wielkiej Nocy

W tym roku święta Wielkiej Nocy przypadają  na 16
kwietnia. Jak dobrze wiemy, są to święta ruchome.
Data tych świąt zależy od pełni Księżyca.
Święta poprzedzają trzy niezwykle ważne w życiu
chrześcijanina dni. To tak zwane Triduum
Paschalne. W Wielki Czwartek przypominamy
sobie, jak Pan Jezus obmywał stopy apostołom
podczas Ostatniej Wieczerzy. W Wielki Piątek
czcimy śmierć Pana Jezusa na krzyżu i adorujemy
„Drzewo Krzyża, na którym  zawisło Zbawienie
świata”. W Wielką Sobotę oczekujemy na
Zmartwychwstanie Pana, wtedy też idziemy do
kościoła ze święconką, aby poświęcić pokarmy.

Święta rozpoczynają się Wielką Niedzielą, czyli
Niedzielą Wielkanocną. To wtedy wspominamy
Zmartwychwstanie Naszego Pana. Poniedziałek
Wielkanocny jest drugim dniem świąt, to tzw. lany
poniedziałek czy śmigus-dyngus, jak wolą
niektórzy. Tego dnia polewamy się wodą dla
zabawy. Stare przepowiednie mówią, że ta
dziewczyna, która zostanie najwięcej polana wodą,
ta najszybciej wyjdzie za mąż. Kiedyś tylko chłopcy
polewali dziewczyny wodą, teraz jest to zabawa dla
wszystkich!!!

                         Natalia Michalczyk z klasy V a

Z okazji tych Świąt Zmartwychwstania naszego
Pana Jezusa,  chcieliśmy Wam Drodzy
Nauczyciele, Pracownicy szkoły i Uczniowie
złożyć najserdeczniejsze życzenia:
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego,
wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w
gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego
Alleluja.

                  Rada Samorządu Uczniowskiego
       (życzenia pisała Majka Łużyńska z klasy V b)

Jajo

Oto

Jajo

symbol nowego życia!

Drzewo Krzyża...

symbol wieczności!
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