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Wiosna, czyli maj !

Dziś w numerze dużo o
utalentowanych koleżankach 
i kolegach. Czytajcie i
oglądajcie!

KONSTYTUCJA,
FLAGA i MY!

Majowe święta

W tym numerze:
 na str. 2
piszemy o
wiosennych
imprezach w
naszej szkole, 
na str. 3
znajdziecie
opowiadanie
kryminalne
Weroniki z 6a, 

wywiady z
piszącymi
koleżankami,
(str. 4,5).
wielki dział
sportowy, a w
nim dużo o
sukcesach
naszych
uczniów

w badmintonie,
siatkówce i
łyżwiarstwie
(str. 6-8).
ZAPRASZAMY
DO LEKTURY!

Początek maja to
zawsze oddech od
codzienności.
Świętujemy 1 maja
Dzień Pracy, 2 maja
Dzień Flagi, który
przypomina o
najważniejszych
symbolach naszego
kraju i Święto
Konstytucji 3 Maja, -
nowego wzoru
demokratycznego

porządku dla
Europy. Uchwalona
w 1791 roku
Konstytucja 3 Maja
obowiązywała tylko
14 miesięcy i nie
przyniosła Polsce
ważnych zmian,
gdyż zabory ją
wkrótce
unieważniły. Dziś
oddajemy jej honor i
czcimy pamięć.  

to elementarz pamięci
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Dzień wiosny, dzień talentów!

W tym roku przywitaliśmy wiosnę bardzo
wesoło. Wszyscy nasi bardzo zdolni
koledzy i koleżanki prezentowali się w
kategoriach: wokalnej, tanecznej oraz
grze na instrumencie. Naprawdę mamy
się kim pochwalić. Możliwe, że niektórych
zobaczymy kiedyś w znanych
programach typu „Mam talent”
Na zakończenie imprezy publiczność
wybierała najatrakcyjniej przebranych,
czyli Miss i Mister szkoły.

Świąteczny kramik
Kramiki świąteczne stały się już tradycją
naszej szkoły. Również w tym roku
10 kwietnia mieliśmy okazję podziwiać
wspaniałe ozdoby, wykonane przez
rodziców, uczniów i nauczycieli. Prawie
wszystkie prace zostały sprzedane.
Dochód z kramiku pozwoli na zakup
sprzętu, z którego będą mogli korzystać
wszyscy uczniowie. 

.

.

.

. . .

Ada z 4d

Ania i Sandra z 6b

Kramikowe cuda.

Dla każdego coś pięknego. . Ola z 4d
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Zza małego okna wielkiego, mrocznego domu wychylał się pewien mężczyzna.
Spoglądał na nadchodzącą wiosnę, rosnące krokusy, żonkile i jego ulubione, róże.
Wiatr lekko trącił soczyście zieloną trawę, jeszcze mokrą od porannej rosy.
  Wszystko wyglądało idealnie, lecz był jeden powód, przez który mężczyzna nie pochwalał wiosny. Im cieplej,
tym więcej morderstw i spraw dla detektywów. Tenebris, bo tak się nazywał, wyszedł ze swojego starego domu i
założył czarną pelerynę z kapturem, którym zasłaniał twarz. Albowiem był mrocznym człowiekiem  i dość
skrytym. Nie chciał, by ludzie poznali twarz słynnego niemieckiego detektywa, zapisanego jako tajemniczą
legendę XIX wieku. Mężczyzna podszedł do swojej skrzynki pocztowej, aby zobaczyć, czy nie przyszła żadna
depesza z prośbą o pomoc w rozwiązaniu sprawy dla detektywa. Wyciągał list po liście z nieciekawymi
sprawami, aż natknął się na coś interesującego:
  „Drogi detektywie!
Nazywam się Lisa Wolff. Wczoraj zdarzyła się straszna sprawa, albowiem morderstwo mojej najukochańszej,
jedynej siostry, Emily. Kiedy wieczorem wróciłam z moim mężem z koncertu muzyki klasycznej, wtedy w
bawialni zastałam moją siostrę z wbitym w klatkę piersiową nożem, całą zalaną krwią. Prawie zemdlałam, gdyby
nie mój mąż, który wezwał również policję. Komendant po przybyciu ocenił, iż to nie było na pewno samobójstwo,
a cios zadany został godzinę przed naszym przyjściem. Nastąpił natychmiastowy zgon. Niezmiernie żal mi jest z
tego powodu, byłyśmy bardzo zżyte z siostrą.Proszę, niech Pan zbada tę sprawę i ukarze tego zdrajcę,  Lisa Wolff, Berlin ul. Schwarz 11,,

  Zaciekawiony detektyw włożył list do kieszeni od spodni i wyruszył w poszukiwaniu swojego wspólnika.
- Valentin, potrzebuję twojej pomocy – zaczął gdy dotarł na miejsce, w którym chłopak zaczynał swoją pracę. Był
to rudy listonosz z niewinnym i niezdarnym wzrokiem. Tylko ten dziewiętnastoletni chłopak znał twarz
detektywa. Tenebris wyciągnął list i podał chłopcu. Ten po przeczytaniu uśmiechnął się i wraz z detektywem pojechali dorożką na Schwarz 11, gdzie miało

miejsce morderstwo kobiety.

  Gdy dotarli na miejsce, zauważyli dużą willę z pięknym,  zadbanym ogrodem. Valentin wszedł na ganek i
zapukał do drzwi. Po chwili otworzyła mu je zapłakana kobieta z chusteczką w ręce.
- Pa…pan de…detektyw? – wyjąkała.
- Z uszanowaniem – ukłonił się Tenebris – i mój niezawodny pomocnik, Valentin – chłopak nieśmiało pomachał do
kobiety.
Pani Lisa wpuściła ich do swojego domu. Willa w środku była równie piękna jak i na zewnątrz.
- Pozwoli pani, że zadam parę pytań – powiedział niskim, lecz przyjemnym głosem Tenebris. Kobieta skinęła głową.

- Mieszka pani z kimś prócz  męża? – Zapytał, kiedy weszli do bawialni.
- Tak, przychodzi do naszego domu często pokojówka, która czasem nocuje u nas – odpowiedziała.
- A czy ktoś jeszcze? – Tenebris rozglądał się po mieszkaniu.
- Nie, resztę służby zwolniliśmy.
- A to dlaczego?
- Znaczy… zwolniliśmy poprzednią pokojówkę, a raczej siostra ją zwolniła, bo nie dogadywały się.
- Może była pokojówka chciała się… zemścić? – oznajmił Valentin.
- Pokojówka pali cygaro? – Zapytał sarkastycznie detektyw.
- Nikt u nas nie pali cygara! – oceniła kobieta.
Tenebris poprosił o zostawienie go samego w bawialni. Valentin i pani Lisa czekali na korytarzu, siedząc na
krzesłach i rozmawiając o całej sprawie. 
 Po koło trzech godzinach Tenebris wyszedł z pokoju i zaprosił ich.
- Macie bardzo zadbany ogród – ocenił – pracuje ktoś w nim?
- Tak, dawno temu pracował, ale zwolnił się
… nie wiadomo czemu. – odpowiedziała ze schyloną głową       

                   ciąg dalszy na stronie 5

Młodzi literaci                                                                                                                  
 Weronika z 6a

Opowiadanie kryminalne
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Może kiedyś zostanie
znaną pisarką?

Weronika z 6A przeprowadziła wywiad ze swoją
koleżanką z klasy, Tosią, dziewczyną o dużym
talencie literackim. Ile miałaś lat kiedy samodzielnie
przeczytałaś książkę? Czy pamiętasz jej tytuł? To
było jakoś w pierwszej klasie. Nie jestem do końca
przekonana, ale podejrzewam, że była to ,,Biuro
Detektywistyczne  Lassego i Mai’’. Jest to seria
kryminałów dla dzieci.
Czytasz bardzo dużo. Możesz wymienić swoje
ulubione książki czy serie książek? Tak, z serii
książek lubię ,,Harry Potter’’ i ,,Dora Wilk’’. Z
pojedynczych lubię ,,Ponad Wszystko’’ oraz ,,Dotyk
Julii’’.
Czy są jakieś powieści, które czytałaś kilka
razy? Tak, są takie np. ,,Harry Potter’’ albo seria ,,Dora
Wilk’’. To są takie książki do których bardzo lubię
wracać.
Czy masz jakąś bohaterkę z którą się
utożsamiasz? Można powiedzieć, że utożsamiam się
z Jessie z ,,Coś o Tobie i Coś o Mnie’’. Ta dziewczyna
czyta mnóstwo książek, lubi swoją 

pracę w małej księgarni i nieszczególnie radzi sobie z
poznawaniem nowych ludzi i obawiam się, że mam tak
podobnie, bo z poznawaniem u mnie ludzi nie jest
szczególnie dobrze.
Jesteś jedną z redaktorek naszej gazetki.  Piszesz,
między innymi ,opowiadania. , skąd czerpiesz na
nie pomysły?
Często  pojawiają się  … znikąd. Zobaczę coś i nagle
mi się to z czymś skojarzy i coś się tworzy. Albo
również, jeżeli ktoś da mi jakiś tema,t to pomysł mi się
formuje  w głowie i muszę tylko go rozwinąć, czasami
czerpię pomysły z książek i je mocno przekształcam.
Ostatnio tworzyłaś dramat na konkurs.  Jak Ci się
pisało? Czy to było łatwe?
Nie, to nie było łatwe. Dramat jest o wiele trudniejszy
od prozy albo nawet od wiersza, bo w dramacie mamy
tekst główny i poboczny. Czyli piszemy imię
bohaterów, jego dialog i dość krótki opis miejsca, gdzie
się znajduje. Moim zdaniem to było bardzo trudne, bo
ja uwielbiam coś opisywać. Tutaj opisów miałam
niewiele, musiałam się głównie skupić na dialogach, a
to było już bardziej skomplikowane.
A dlaczego tak lubisz do nich wracać?
W Harrym Potterze jest mnóstwo magii. A ja, prawdę
mówiąc, zawsze chciałam pojechać do Hogwartu.
Kiedy to czytam, to o wiele łatwiej jest 

mi sobie wyobrazić, że uczę się w Hogwarcie i
przyznam się szczerze, matematykę nazywam
transmutacją.
Moim zdaniem to idealne określenie. Właśnie,
jesteś humanistką. Jak radzisz sobie z
przedmiotami ścisłymi np. matematyką?
Oj, bardzo źle. Nie wiem, jakim cudem mam z tej
matematyki czwórkę. Wydaje mi się, że całkowicie
sobie nie radzę.
A co jest dla Ciebie najtrudniejsze w języku
polskim? Chyba części mowy i części zdania. No i
oczywiście ortografia, z tym sobie kompletnie nie
radzę.  W końcu jestem dyslektyczką.
Widzisz siebie w przyszłości jako autorkę
powieści? Co sądzisz o tym pomyśle?
Moim zdaniem pomysł jest super i widzę siebie jako
pisarkę. Na pewno udałoby mi się kiedyś sklecić coś
dłuższego, chociaż uwielbiam robić krótkie
opowiadania i nie wyobrażam sobie siebie, abym
napisała jakąś dłuższą książkę. Nie wiem, jakim
cudem autorzy prowadzą świetną akcję w takich
dużych, grubych książkach jak J.K. Rowling. Znaczy
jak z tym dramatem, udało mi się sklecić dłuższą
całość, ale pracowałam nad tym parę miesięcy i nie
było łatwo.
Dziękuję za wywiad i życzę dalszych sukcesów
literackich i oczywiście wygranej w  konkursie.

. .
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dokończenie OPOWIADANIA KRYMINALNEGO Weroniki z 6a   (ze str. 3)

 Jakie miał kontakty z pani siostrą?
- Chyba dobre. Na ogół był nieśmiały.           
- Palił cygaro?
- Ach tak! Nigdzie się nie ruszał bez cygara.
- Chyba już znamy mordercę – ocenił Tenebris – zauważyłem ślady ziemi z odciskami butów ogrodniczych i
popiół z cygara. Musimy jak najszybciej powiadomić policję i wybrać się do tego pana.
Kobieta prawie zemdlała, lecz z odwagą wraz z detektywem i jego pomocnikiem  wyruszyli do domu ogrodnika,
którego później podała adres.
  Mężczyzna został aresztowany pod zarzutem morderstwa Emily Listing, jak sam się do tego prędko przyznał.
Jak zeznał, był nieszczęśliwie zakochany w Lisie Wolff, zanim ta wyszła za mąż za Johna Wolff. Jej siostra
przeciwstawiła się mężczyźnie, ponieważ nie była z nim w dobrym stosunku. Nastawiła przeciwko niemu siostrę,
mówiąc niezwykle straszne rzeczy o nim, które nigdy nie miały miejsca. Kobieta zaufała siostrze i niedługo
znalazła innego mężczyznę z którym prędko wyszła za mąż. Morderca za wszelką cenę chciał zdobyć Lisę,
więc zaczął pracować u niej przebrany jako ogrodnik , gdyż nie wspomniawszy, był nim z zawodu.  Próbował
podrywać kobietę, lecz ta, jak później przyznała, sama zwolniła go z pracy. Morderca się zemścił i zabił Emily
pod pretekstem, że przez nią stracił kobietę życia.

18 Marca 2017 roku byłam na filmie pt. „ Piękna i
Bestia”. 
Film ten został wyprodukowany przez studio Walt
Disney, a wyreżyserowany  przez Billa Condona. Jest
to kolejna, lecz tym razem wersja aktorska słynnej
animacji. W  głównych bohaterów wcielili się: Emma
Watson  ( znana z serii filmów o Harrym Potterze) ,
Dan Stevens ( znany np. z Nocy w muzeum) oraz
Luke Evans ( znany np. z Szybkich i wściekłych, czy
też Dziewczyny z pociągu). Film przedstawia losy
Belli, którą wychowuje samotnie ojciec, wynalazca.
Dziewczyna mieszka w małym miasteczku, w którym
uważają  ją za odmieńca, ponieważ umie czytać i
pisać. Zakochuje się w niej najprzystojniejszy chłopak
imieniem Gaston  i za wszelką cenę chce ją zdobyć.
Pewnego dnia  ojciec Belli wyjeżdża na zjazd
wynalazców. Kiedy wraca tylko jego koń Filip, Bella
postanawia wyruszyć na poszukiwanie ojca, wtedy
natrafia na zamek Bestii. Dowiaduje się, że ojciec jest
więziony przez niego w lochach. Postanawia
odsiedzieć jego karę. Dziwni mieszkańcy zamku
zaprzyjaźniają się z dziewczyną i opowiadają jej, w
jakiej sytuacji jest Bestia i oni sami. Co wydarzyło się
w przeszłości? 
Jak potoczą się losy bohaterów? 
Aby się tego dowiedzieć, należy obejrzeć film. Świetna
muzyka, wspaniała obsada. Warto obejrzeć, cała
rodzina może się doskonale bawić na tym filmie. 
Polecam. 
Weronika kl. 6 c  

.

.

Warto obejrzeć                                                        Weronika z 6c
Recenzja filmu "Piękna i Bestia"

.

.
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Turniej badmintona szkół ochockich
Wspaniały wynik naszych zawodników

Pani Dorota Stachewicz pisze: 

W dniach 22.03.2017r. i 23.03.2017r. na hali sportowej
Gimnazjum nr 15 odbyły się Mistrzostwa Dzielnicy
Ochota Szkół Podstawowych
w badmintonie dziewcząt i chłopców
  W zawodach uczestniczyli reprezentanci ochockich
szkół: SP10(chł), SP61, SP152, SP175, SP264 i
NSP81.
  Prawo startu mieli uczniowie urodzeni w 2004r. i
młodsi (klasy VI i młodsze), drużyna składała się z 3
zawodników. Trzeci zawodnik mógł być wystawiony w
grze podwójnej w danym meczu.
Mecze składały się z 2 gier singlowych i 1 podwójnej
Mecz toczył się do 2 wygranych pojedynków.
Pojedynek - do 2 wygranych setów.
Sety - do 11 pkt.
Nasze wspaniałe dziewczyny:Gabrysia Zych,
Dominika Mickiewicz i Basia Syczek po zaciętych
grach zdobyły
2 miejsce w dzielnicy Ochota!!!!
Nasi dzielni chłopcy: Piotr Piłka, Michał Kowalczyk,
Jakub Grześkowiak,  i Dawid Wojciechowski po
bardzo trudnych grach zdobyli 
3 miejsce w dzielnicy Ochota!!!!

BRAWO!  SERDECZNIE GRATULUJEMY!

.

.

. .

Wicemistrzynie dzielnicy.

Zdobywcy III miejsca

. Zasłużone laury
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WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

6 MIEJSCE NASZYCH DZIEWCZĄT W ,,BŁĘKITNEJ SZTAFECIE” 

W zawodach łyżwiarskich dziewcząt wzięły udział
reprezentantki dzielnic Warszawy tj. drużyny, które
 w Mistrzostwach swojej dzielnicy zajęły I miejsce.
Łącznie startowało 15 drużyn dziewcząt z 15 dzielnic
Warszawy. 
Zawody odbyły się 29.03.2017 na lodowisku TORWAR
II.
Nasze wspaniałe zawodniczki, reprezentujące
naszą szkołę i dzielnicę Ochota zajęły 6 miejsce.
 GABRYSIA ZYCH 6B, 
MARYSIA WYSZYŃSKA 5B, 
MARTA BONDER 5B, 
OLIWIA CABAJ 6C,
 DOMINIKA MICKIEWICZ 6A 
 KASIA PODGÓRSKA 5C

W ,,ZŁOTYM KRĄŻKU”
 zawodach łyżwiarskich chłopców

Łącznie startowało 16 drużyn chłopców z 16
dzielnic Warszawy.
Zawody odbyły się 30.03.2017 na lodowisku
TORWAR II.
Nasi wspaniali chłopcy reprezentujący naszą
szkołę i dzielnicę Ochotazajęli 8 miejsce: 
OSKAR DWORECKI  5C, JAKUB ZAWADZKI 6B,
DAWID WOJCIECHOWSKI 6C, PIOTR PIŁKA 5B,
MICHAŁ RUTKA 5B, DAMIAN BUJAK 5A.

To wielki sukces, zważywszy na to,
 że nie jestesmy szkołą sportową

 GRATULUJEMY

.

.

.

..

.

Gratulacje!

.
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Nasze dziewczęta są 
wicemistrzyniami Ochoty 

Jak informuje p. Dorota Stachewicz, zajęliśmy II
miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy Ochota w mini
piłce siatkowej dziewcząt. 
Mistrzostwa zorganizowane zostały przez naszą
szkołę. 
Do zawodów zgłosiło się 5 szkół, ostatecznie  szkoła
175 i 23 zrezygnowały z udziału w
rozgrywkach. Zaplanowane 3 mecze odbyły się dnia
17 stycznia 2017 r.
Przegraliśmy ze szkołą sportową nr 152, 0:2 (15:25,
23:25), 
a wygraliśmy ze szkołą 264, 2:1(25:20,17:25,15:4), 
co uplasowało nas na drugim miejscu w dzielnicy
Ochota. 
Wszystkie nasze dziewczyny grały super, ale
najskuteczniejszą zawodniczką była u nas Gabrysia
Zych z klasy 6b,
która w ostatnim secie "zmiażdżyła" przeciwnika swoją
zagrywką.  .

. .

Nasze siatkarki i ich trenerka Najlepsze siatkarki turnieju

Najlepsi łyżwiarze w szkole

Wicemistrzowie szkoły Zdobywcy trzeciego miejsca w szkole
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