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99. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

.

                „Polska”
                                Ryszard Przymus
   
        Polska - to taka kraina,
        która się w sercu zaczyna.
        Potem jest w myślach blisko,
        w pięknej ziemi nad Wisłą.
        Jej ścieżkami chodzimy,
        budujemy, bronimy.
        Polska - Ojczyzna...
        Kraina, która się w sercu zaczyna.

Uroczysty apel

.
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Uroczysty apel i przemówienie Pani Dyrektor.

Świetne występy małych artystów.

Poważnie i z humorem.

ŚWIĘTO WSZYSTKICH 
NAUCZYCIELI

       Uroczysty apel z okazji Dnia Nauczyciela to
bardzo ważne przedsięwzięcie w życiu każdej
szkoły. W tym roku szkolnym uczniowie z klasy Vc i
IIIc przygotowali ten apel. Wszyscy byli przejęci jak to
wyjdzie, czy będzie się podobać. Wyszło świetnie,
widownia zachwycona często biła brawo. Julia
pięknie zagrała, Oliwka pięknie zaśpiewała, wszyscy
uczniowie występujący w apelu stanęli na wysokości
zadania. A czy pamiętacie Mayę i Damira, którzy
wcielili się w reporterów pewnej gazety. Na sali był
telewizor, z którego płynęły wieści ze świata. Było
poważnie i z humorem. Oczywiście nic by nie
wypaliło gdyby nie czuwające na każdym kroku panie
Agnieszka i Marta. Jednym słowem wszyscy spisali
się na medal. 
 Także nie zabrakło przemówienia Pani Dyrektor
naszej szkoły oraz wręczenia nagród dla nauczycieli i
pracowników szkoły, którzy zasłużyli na nie swoją
ciężką pracą. 
   Wśród widowni dostrzegłam miłą starszą panią. Jak
się później okazało była to pani, która wiele lat temu
pracowała w tej szkole, a teraz jest na zasłużonej
emeryturze i chętnie odwiedza szkołę i grono
pedagogiczne.
Julka

.
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     UROCZYSTY APEL Z OKAZJI ODZYSKANIA     
                            NIEPODLEGŁOŚCI

Uczniowie klasy VII b

Występ uczniów klasy IIId Była lekka trema.

       99. rocznica ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
dla naszego kraju. To już prawie sto lat gdy Polska
jest nieprzerwalnie na mapach świata. Ja mam
zaledwie 12 lat, to taka niewielka cząstka trwania
naszego państwa. Cieszę się, że mogę żyć w tym
pięknym kraju, jakim jest Polska i jestem dumny z
tego, że jestem Polakiem. A Ty? Czytelniku tej
gazetki, czy też czujesz to samo co ja? Mam
nadzieję, że Twoja odpowiedź jest pozytywna, bo jak
może być inaczej. Każdy z nas powinien być
dumnym Polakiem.
     Uczciliśmy ten piękny moment, jakim jest
odzyskanie niepodległości, wzruszającym apelem.
To dzięki pięknym pieśniom patriotycznym zakręciła
się niejedna łza w oku. Uczniowie z klasy IIId i VIIb
przygotowali ten apel wraz z panią Ewą i Elżbietą.    Z
przyjemnością wysłuchaliśmy patriotycznych
wierszy i przeczytanych faktów z bogatej historii
naszego kraju. W przyszłym roku będzie okrągła
rocznica i z pewnością będziemy się do niej
pieczołowicie  przygotowywać. 
P.P.J

.
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 "Idziemy naprzód z nadzieją"- XVII Dzień
Papieski

Uroczysty apel

Papież Polak

     Jak co roku w naszej szkole  spotkaliśmy się na
uroczystym apelu z okazji XVII Dnia Papieskiego pod
hasłem :       

          „Idziemy naprzód, z nadzieją”.

 Tegoroczny  Dzień Papieski nawiązuje do jednej z
cnót Bożych jaką jest NADZIEJA.  Nadzieja w nauce
św. Jana Pawła II oznaczała nie tylko siłę wiary, ale
także siłę w obronie wartości,  na których opiera się
istnienie naszej Ojczyzny i Europy. Uczniowie klas
VII, VI i V zaprezentowali nam popularne pieśni
religijne oraz znane i mniej znane fakty z życia
Papieża Polaka. Było poważnie i wesoło, uczniowie
na widowni również próbowali swoich sił w śpiewaniu.
       Usłyszeliśmy także piękny wiersz pod tytułem     
 „Za tę chwilę…” , który napisał Karol Wojtyła, bo
trzeba nam wiedzieć, że oprócz bogatej posługi
kapłańskiej pozostawił on po sobie bogaty dorobek
literacki.  Karol Wojtyła pisał sztuki teatralne, prace
historyczne i filozoficzne oraz wiersze. Był wielkim
Polakiem i patriotą. 
Agata

.
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     Dlaczego zapalamy   
                 znicze?

Zapaliliśmy znicze przy pomniku poświęconym pamięci Zesłańców Syberyjskich

Pomnik Bohaterów Powstania Warszawskiego

Pamiętamy o bohaterach.

      Nasza klasa IV c wybrała się do pobliskiego
cmentarza przy kościele Św. Józefa w Olsztynie. Na
miejscu odwiedziliśmy trzy nagrobki. Były one bardzo
stare, zniszczone, zaniedbane i porośnięte zielonym
mchem. Wspólnie zapaliliśmy na nich znicze, które
przynieśliśmy z domu. W pobliżu cmentarza 
znajduje się pomnik poświęcony  pamięci  Zesłańców
Syberyjskich. Tam też zapaliliśmy kilka zniczy i
dowiedzieliśmy się od pani wychowawczyni  kim byli
zesłańcy  i dlaczego ci ludzie przeżyli tak okrutne
chwile w swoim życiu. 
Następnie przeszliśmy pod kamień pamiątkowy   „
Bohaterów Powstania Warszawskiego”, który został
ustawiony w tym miejscu w 2000 roku, ku pamięci
 Bohaterów Warszawy z 1944 roku. Tu również
postawiliśmy znicze, które symbolizują naszą pamięć
o zmarłych.
     Czy zastanawialiście się kiedyś dlaczego palimy
znicze? Dlaczego to właśnie ogień niesiemy naszym
zmarłym? Zapalone znicze, to dowód naszej pamięci
o tych, którzy odeszli. Zapalanie ognia w miejscach
pochówku ma wielowiekową tradycję. Wywodzi się
ono aż z czasów przed chrześcijańskich.
DOMINIKA z 4c
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              WYBORY DO 
  SAMORZĄDU SZKOLNEGO

Instrukcje od komisji

Oddajemy głos na kandydatów.

Szybka analiza karty wyborczej.

100% zainteresowanie wyborami.

 
    Niedawno w naszej szkole odbyły się wybory na
przewodniczącego szkoły. Każdy uczeń mógł oddać
głos na trzech wybranych przez siebie kandydatów.
Jakiś czas później ogłoszono wyniki.         
Przewodniczącą, drugi rok z rzędu, została Magda
(Mela) Mierzejewska z klasy VIIc, a jej zastępcą
Paulina Ruszczyk z klasy VIIa. W poprzednim roku
Meli udało się spełnić zdecydowaną większość
swoich obietnic. Zorganizowała wiele ciekawych
imprez szkolnych, a najbardziej  niesamowite było
 Halloween. Mamy nadzieje że w tym roku pójdzie jej
równie dobrze lub jeszcze lepiej z realizowaniem
nowych planów. ;)
Jesteśmy przekonane, że rok z naszą kochaną
Magdą i Pauliną będzie udany i pełen wrażeń. 
Przesyłamy też gratulacje dla kandydatów którym nie
udało się zostać przewodniczącymi i jesteśmy pewni
,że  włączą się do pracy w Samorządzie
Uczniowskim, a następny rok lata przyniesie więcej
sukcesów.
Pozdrawiamy, Monika i Agata. P z VIIb
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   HAPPENING 
          ULICZNY

Częstowaliśmy przechodniów jabłkami.

Wychodzimy na happening uliczny.

Zachęcamy do spożywania warzyw i owoców.

Czujemy zainteresowanie naszą akcją.

       23 października byliśmy całą klasą oraz z panią
wychowawczynią na happeningu ulicznym, aby
promować zdrowe odżywianie.
 Sami przygotowaliśmy ten happening. Tydzień
wcześniej na godzinie wychowawczej robiliśmy
plakaty z owocami i warzywami. Grupa, w której
byłam ja, robiła plakat z marchewką i papryką.
Pozostałe grupy robiły plakaty z bananami, jabłkami,
śliwkami i innymi zdrowymi elementami naszej diety. 
       Gdy szliśmy na happening, to trzymałam nasz
plakat z Zuzią. Pozostali uczniowie też mieli ważne
zadania do wykonania. Magda i Klaudia rozdawały
soczyste jabłuszka, a Rafał z Bartkiem  rozdawali
ciekawe i zdrowe  przepisy kulinarne. Wielu
przechodniów było zainteresowanych naszym
happeningiem. 
    Nasza klasa bawiła się świetnie na happeningu i
dużo się nauczyła. A Ty, drogi czytelniku, pamiętaj:   
   Jedz owoce, jedz warzywa, a będziesz zdrowy
jak ta ryba!      

Julia D. z klasy 4c
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MAŁE ZWIERZĄTKO W DOMU

Mój chomik dżungarski

Wielopoziomowa klatka.

      Cześć! 
  Chciałabym zachęcić Was do zainteresowania się
hodowlą chomików. Ja, od kilku miesięcy, mam
malutkiego chomiczka dżungarskiego. Ma na imię
Bąbelek, ponieważ jest taki słodki, gdy zwinie się w
kłębuszek i śpi, taki mały bąbelek.
Od kiedy mam swojego małego przyjaciela i muszę
się nim zajmować codziennie, stałam się bardzo
systematyczna, odpowiedzialna i tolerancyjna.
Zawszę chcę, żeby mój chomiczek był szczęśliwy,
poświęcam mu dużo mojego czasu.  
    W tym numerze gazetki chcę was zachęcić do
wykonania bardzo prostych przysmaków dla
chomiczka.
Rzeczy, których potrzebujesz to : trochę miodu,
patyczek od lodów, ziarenka kukurydzy, słonecznika,
dyni oraz trochę czasu i chęci. Patyczek posmaruj
miodem. Posyp ziarenkami patyczek i delikatnie
dociśnij, aby się trzymały. Przysmak możesz 
przywiesić na sznureczku lub na nitce. GOTOWE!
Z ziarenkami słonecznika można też wziąć trochę
suchej karmy dla chomika :)  Mój chomik to uwielbia i
szybko zabiera się do jedzenia.
Magda

.
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    BICIE SZKOLNYCH   
            REKORDÓW

14  listopada w szkolnej sali gimnastycznej odbyło się
BICIE SZKOLNYCH REKORDÓW. Uczniowie z
naszej klasy bardzo chętnie wzięli udział w różnych
konkurencjach.Jedną z konkurencji było jednoczesne
czytanie wiersza „Na straganie” przez jak największą
liczbę osób -  z naszej klasy wzięły udział Julia D.,
Julia K. (czyli ja) i Zuzia W. Nie było to jakieś ciężkie,
ponieważ trwało tylko jakieś 4 minuty. Następnie
wystartowali Madzia i Sebastian. Madzia kręciła Hula-
Hop, a Sebastian podbijał piłeczki rakietką- Madzi
poszło bardzo dobrze, ponieważ zajęła pierwsze
miejsce. Następnie wystartowała Klaudia, która
rywalizowała w skakaniu przez skakankę oraz Jarek
i znowu ja , ponieważ zastępowałam nieobecnego
tego dnia Dominika. Jarek stał na lewej nodze i
zakończył konkurencję na przedostatniej lokacie, a ja
zwisałam na drabinkach i zajęłam czwarte miejsce.
Następnie wystartował Piotrek w kozłowaniu piłki
koszykowej, ale nie wyjawił mi które miejsce zajął. Po
nim Mikołaj wziął udział w bardzo trudnej konkurencji
jaką jest układanie kubeczków SPEED STACKS.
Ostatnimi uczniami z naszej klasy biorącymi udział w
rywalizacji byli Bartek w rzucie piłką lekarską oraz
Bruno w podbijaniu piłki nożnej. Tak dla naszej klasy
IVc skończyły się rekordy szkolne. Julia K. z 4c

Kubeczki SPEED STACKS

Wspólne granie utworu KURKI TRZY

Kręcenie HULA- HOP

Nasza Madzia w akcji.

.

.

.

.



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 8 11/2017 | Strona 10 

WWW.JUNIORMEDIA.PLProsto z 15-ki

   WIZYTA W MUZEUM GAZETY OLSZTYŃSKIEJ

Nasza klasa przed siedzibą muzeum "Domu Gazety Olsztyńskiej"

Poznaliśmy tradycyjne wróżby...

I mniej znane wróżby

        W poniedziałek 13 listopada klasa IV c była w
Muzeum Domu Gazety Olsztyńskiej na
andrzejkowych wróżbach.
 Poznaliśmy różne ludowe tradycje jak kiedyś panny
na Warmii wróżyły sobie w andrzejki. Mogliśmy
spróbować tradycyjnych wróżb. Najpierw ustawiliśmy
buty w kierunku do drzwi, Wróżba mówi, że osoba
której but był pierwszy, to jako pierwsza wyjdzie za
mąż lub ożeni się. Jestem ciekawa czy to prawda?
Mój but dotarł pierwszy do drzwi, więc sama się
przekonam. Puszczaliśmy także łódeczki na wodzie.
Jeśli łódeczka dziewczyny i chłopca dotknęła się to
znaczyło, że będą parą. Rzucaliśmy również kostką,
przebijaliśmy serca, losowaliśmy wróżby. Zabaw było
dużo, a i my mieliśmy niezły ubaw!
 Na koniec robiliśmy papierowe koty, na pamiątkę.
Andrzejkowe wróżby to świetna tradycja. Każdy
powinien spróbować. My bawiliśmy się super.

Pozdrawiam Julia D. z 4c
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   Zaczarowany świat     
  bajek w naszej szkole

KOT W BUTACH

PIRAT

Klasa 4a Spiderman

 
   Bajki towarzyszą nam od najmłodszych lat,
rozweselają nas i bawią, ale też przekazują ważne
prawdy życiowe. 5 listopada obchodzony jest
światowy dzień postaci z bajek. Jest to święto
wszystkich bajkowych postaci i dobry moment, aby
przypomnieć sobie część z nich.
     I z tej okazji biblioteka szkolna zorganizowała
konkurs na najlepsze przebranie za postać bajkową.
W konkursie mógł wziąć udział każdy uczeń z klasy
IV-VII, który przebrał się za wybraną przez siebie
postać. Liczyła się kreatywność w wykonaniu stroju,
podobieństwo do wybranego bohatera oraz
umiejętność opowiedzenia o swojej postaci, czyli
trzeba było ciekawie omówić losy bohatera.              
     Uczennice chętnie przebierały się za księżniczkę,
Czerwonego Kapturka lub wróżkę, a  uczniowie za
piratów lub rycerzy . Był też Kot w butach w pięknym
kapeluszu i inne bajkowe zwierzaki. Każdy uczestnik
postarał się jak najbardziej potrafił.
J.A
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