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1 LISTOPADA

Dzień zadumy i modlitwy
Nad grobami bliskich.
Oddajemy zmarłym cześć,
By przypomnieć sobie ich
śmiech,
Twarze, miny, gesty,
dobroć,
Aby oddać im hołd
postokroć.
Palimy znicze-ogniki
naszych serc.
Układamy kwiaty kolorowe, 
By przypomnieć sobie to
Uczucie, które nas łączy
ciągle…….

         Julia Sobolewska 6b

Przez ulice szli żołnierze,
legioniści w pełnej chwale,
szary mundur, czarne buty,
w sercu Polska i marszałek.
Wnet południe nastąpiło
i zwycięstwa anioł stanął,
miecz odłożył, płaszcz
przetrzepał,
wolną Polskę im okazał.
Dzisiaj wszyscy my,
Polacy,
wdzięczni za krew, pot i
znoje,
za tych wszystkich
bohaterów,
by nareszcie żyć w pokoju.
Teraz świętem dzień ten
zwie się,
bo on wolność nam
przynosi,
bo ojczyznę nam on zwrócił,
by szczęśliwie żyć na
świecie.

Gabi 6b
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                    Dzień 
   Wszystkich Świętych
 
To szczególne święto, kiedy wspominamy wszystkich,
którzy odeszli, ale pozostali w naszych sercach, to czas
refleksji i zadumy.

   W tym roku pani dyrektor zapewniła nam długie
świętowanie Wszystkich Świętych - 30 i 31 października
były dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Wszyscy się
z tego bardzo cieszyliśmy - przede wszystkim mogliśmy
dojechać nawet do najdalej położonych mogił naszych
bliskich albo pięknie wysprzątać i udekorować te w
najbliższej okolicy. Poza tym w pełnym skupieniu
powspominaliśmy wszystkich, których już przy nas nie ma,
zrozumieć sens słów J. Twardowskiego " Kochajmy ludzi,
tak szybko odchodzą". Zastanowić się nad własnym
życiem... czy długo pozostaniemy w sercach innych ludzi...

11 LISTOPADA
Chcemy Polski Niepodległej, abyśmy tam mogli urządzić
życie lepsze i sprawiedliwsze dla wszystkich.

Józef Piłsudski

W tym roku Święto Niepodległości wypadło w sobotę, więc
uroczystość odbyła się w piątek. Klasa 3e przygotowała
piękne widowisko poświęcone drodze do niepodległości.
Śpiewane pieśni patriotyczne związane z trudnym okresem
dochodzenia Polski do wolności wszystkich wzruszyły. W
niejednym oku pojawiła się łza. Każde serce zabiło mocniej.
Myśli krążyły wokół heroicznej postawy naszych przodków.
Widowisko słowno - muzyczne na pewno pozostanie w
pamięci każdego ucznia, nauczyciela, rodzica... I o to
chodziło! O pobudzenie uczuć patriotycznych! Wszyscy
poczuliśmy się odpowiedzialni za naszą Ojczyznę. Chcemy,
aby zawsze była wolna, niezależna, piękna i wspaniała.
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ŻYCZLIWY... JAK TO ŁATWO POWIEDZIEĆ

Mieliśmy już Dzień Uśmiechu, teraz przyszła kolej na Dzień Życzliwości.

  Uśmiechać się jest zdecydowanie łatwiej, niż okazać komuś życzliwość. Śmiejemy się nie tylko
wtedy, gdy sprawimy innej osobie radość, ale przede wszystkim gdy sami odczuwamy pozytywne
emocje. Nawet egoiści mogą mieć" banana" przyklejonego do buzi. Człowiek życzliwy ma promienną
twarz, ale z innego powodu - cieszy się szczęściem innej osoby. Jest miły, obdarza każdego dobrym
słowem i spojrzeniem, chętnie wyciąga pomocną dłoń. 
  Wiemy, że taka postawa nie jest łatwa. Na co dzień najczęściej widzimy ponure twarze,
naburmuszone miny, piorunujące spojrzenia. Słyszymy kąśliwe uwagi, niemiłe odzywki. Dlaczego tak
jest? Chyba doprowadza do tego ciągły pośpiech, natłok zajęć, stres, zdenerwowanie. Zaślepieni
realizujemy wyznaczone cele, myślimy tylko o sobie. Nie umiemy cieszyć się małymi
przyjemnościami, na przykład ładną pogodą, spacerem z psem, ciekawym filmem. Zapominamy o
magicznych słowach, bo ciągle patrzymy w ekran komórki lub tabletu.
  Nie dziwi więc, że wymyślono Dzień Życzliwości. Pozwala on zastanowić się nad swoja postawą,
zmusza do refleksji. W naszej szkole pokazał, że mamy wielu życzliwych - wszak pasażerów Pociągu
Życzliwości, który w tym dniu zatrzymał się na szkolnych korytarzach, było wielu. Mamy nadzieję, że
ten niezwykły pojazd zawiezie wszystkich do celu - przystanku Życzliwość, a nie sprowadzi na
manowce. 
  Poczta Życzliwości pokazała, że chcemy dzielić się dobrym słowem. Łapki życzliwości to oznaka
tego, że uczniowie wszystkich klas przybili symboliczną piątkę - odrysowali swoje dłonie, wycięli je i
napisali coś miłego. W ten sposób zasygnalizowali, że poczuli bakcyla życzliwości.
  Najwięcej frajdy sprawił nam Życzliwuś (miso-pies), który roznosił pocztę i witał wszystkich
podążających do szkoły. Siemka, życzliwi. Zostańcie z nami przez cały rok.

Światowy Dzień Pluszowego Misia
Klasa 1c świętowała 115 urodziny tej mięciutkiej i kochanej przez wszystkie dzieci przytulanki.
Uczniowie poznali historię powstania zabawki, obejrzeli fragmenty filmów animowanych i fabularnych z
"misiowymi" bohaterami i stworzyli listę najpopularniejszych niedźwiadków. Jest wśród nich Miś
Uszatek, Colargol, Kubuś Puchatek oraz Miś Paddington,  Miś Yogi a także Troskliwe Misie i Gumisie.
Dodatkowo odbyły się "misiowe" gry i zabawy, zakończone wręczeniem każdemu uczniowi dyplomu
Przyjaciela Pluszowego Misia oraz słodkiego "Co nieco". Czekając na 116 urodziny Teddy'ego Bear'a
cytujemy Kubusia Puchatka: " ... Posiedzę tu sobie i na ciebie poczekam. Kiedy się kogoś kocha, to ten
drugi ktoś nigdy nie znika ..."
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WITAMINKI, WITAMINKI!
Wszyscy marzymy o pięknej sylwetce, zdrowiu i urodzie. Z podziwem patrzymy na naszych idoli,
na przykład państwa Lewandowskich. Wiemy, że pragnienia można zmienić w rzeczywistość
tylko wtedy, gdy będziemy uparcie dążyć do celu, ciężko pracować. Gwiazda, po która sięgamy,
sama nie wpadnie nam do rąk.

  Aby być zdrowym i pięknym, trzeba właściwie się odżywiać i być aktywnym fizycznie. To wcale nie
takie proste! Wszak najchętniej sięgamy po chipsy, pizzę, kebab, hamburgera lub frytki. Z aktywności
preferujemy szybkie przejście do następnego poziomu gry lub zdobycie najwięcej lajków na fejsie.
  Nic dziwnego, że od dłuższego czasu dorośli próbują przemycić nam zdrową żywność w ramach
akcji „ Warzywa i owoce w szkole”. Panie od przyrody zorganizowały zaś Dzień Warzyw i Owoców.
Wszyscy świetnie się bawiliśmy. Przebraliśmy się, przynieśliśmy swoje ulubione warzywa i owoce,
pośpiewaliśmy, pokosztowaliśmy własnoręcznie przygotowanych sałatek i innych zdrowych
przekąsek, rozreklamowaliśmy wszelkie płody natury, a nawet popisaliśmy się wiedzą dotycząca
zdrowego odżywiania. Najważniejsze – świetnie bawiliśmy się!
  Okazało się także, że Świeżaki rządzą światem. Przyniesione przez nas warzywa i owoce to głównie
maskotki z Biedronki. Stały się one gorącym towarem. Wszyscy pragną je mieć ( i bardzo dobrze,
ponieważ może każdy także spróbuje wybranego naturalnego Świeżaka i przekona się, że nie tylko
świetnie wygląda, ale nieźle smakuje).

KROKUSOWA REWOLUCJA
Rewolucja zawsze wiąże się z jakimś przewrotem, nowymi działaniami. Uczniowie klasy 6e dokonali
ogromnych zmian w otoczeniu naszej szkoły. Zasadzili krokusy na trawniku przy boisku. Była to 
działalność iście wywrotowa, ponieważ krokusy wszystkim kojarzą się z wiosną, zielenią, słońcem i
ładną pogodą, a nie listopadową szarugą. Zapaleni przyrodnicy z 6e dzielnie, szerokim frontem pod
dowództwem pani Danuty Cisło ruszyli do boju z lekko zamarzniętą ziemią i wilgotną trawą. Stosowanie
zaleceń sztabowych przyniosło oczekiwany skutek – krokusy zostały zasadzone. Atmosfera była
gorąca, nikt nie odczuł jesiennego chłodu. Humory dopisywały. A czy wszyscy będą szczęśliwi także
wiosną? To już zależy od sadzonek – przyjmą się czy nie.
Na razie niech klasa 6e przyjmie podziękowania za sprawnie przeprowadzoną krokusową rewolucję.
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LASEROWA BITWA
   3 października  klasa 6c z wychowawczynią wybrała się na Lasery z okazji Dnia Chłopaka.

O godzinie 9.00 zebraliśmy się przed szkołą. Towarzyszyła nam też jedna z mam, aby pomóc naszej
pani w opiece. Gdy dotarliśmy na miejsce, podzielono nas na 4 drużyny i każdy otrzymał specjalną
kamizelkę z czujnikami laserowymi. Jednocześnie mogły grać 2 drużyny. Strzelaliśmy z broni
laserowej w czujniki na kamizelkach. Zabawa była naprawdę wspaniała. Spędziliśmy razem czas w
zupełnie inny, nowy sposób.
Następnie wyczerpani i głodni, poszliśmy do naszych ulubionych restauracji. Niektórzy wybrali
McDonald’s, inni KFC. Po posiłku, autobusem wróciliśmy pod budynek szkoły, a tam po rozdaniu
chłopcom słodkich upominków, rozeszliśmy się do domów.
To był niezwykle miły dzień, pełen nowych wrażeń i atrakcji.

Julia Makarewicz 6c

DOBRA KSIĄŻKA SPRAWDZI SIĘ ZAWSZE
Z kilku ostatnio przeczytanych przeze mnie książek szczególnie chciałabym polecić „Czarny młyn”
autorstwa Marcina Szczygielskiego.
Ta doskonała, mroczna powieść trzyma w napięciu już od pierwszych zdań. 
Wszystko dzieje się w małej, zaniedbanej wiosce, w której zostało już tylko kilka upadających
gospodarstw. Niczego się tu nie uprawia ani nie hoduje zwierząt, bo z niewiadomych przyczyn żadne
zwierzę nie chce zostać. Wokół wyrastają jedynie słupy elektryczne , a w tle stoją ruiny kombinatu
dawnej spółdzielni rolniczej. To ponure, nieprzyjazne miejsce, skąd wszędzie jest za daleko i gdzie
nawet nie odbiera telewizja , miejsce, w którym mieszka 11-letni Iwo wraz z małą grupką przyjaciół.
Samodzielne organizowanie sobie zabaw oraz brak dostępu do komputerów i innych sprzętów sprawia,
że między przyjaciółmi tworzy się silna więź. To właśnie ona pozwoli im razem przetrwać nadchodzący
koszmar.
Pewnego dnia we wsi zaczynają dziać się dziwne rzeczy, trudne do wyjaśnienia : śnieg w lipcu,
uciekające sprzęty oraz znikający dorośli, co powoduje, że dzieci muszą się uporać ze wszystkim
całkiem same.
Powieść zaskakuje nas także niezwykłym zakończeniem. 
„Czarny młyn ” to książka dla osób lubiących gatunek fantasy oraz horrory. Polecam ją zarówno
starszym dzieciom jak również dorosłym. Powieść ta bardzo mnie zaciekawiła. Nie mogłam doczekać
się kolejnych spotkań z jej bohaterami aby wejść wraz z nimi w świat mrocznych przygód.

Kamila Mikołajuk kl. 6b

PRZED SREBRNYM EKRANEM
   Niedawno do kin weszła piąta część przygód Jacka Sparrowa - „Piraci z Karaibów: Zemsta
Salazara”. Film w odróżnieniu od poprzedniej części jest powrotem do początków serii  „Piratów z
Karaibów”. Z jednej strony to dobrze, ale z drugiej strony film powiela stare schematy. Jack jest w nim
alkoholikiem i sięga dna, w przeciwieństwie do Barabossy który cieszy się swoim luksusem jak tylko
może.
   W tej części sagi bohaterowie muszą zmierzyć się ze wszelkimi pirackimi klątwami i gonić za tym co
nieznane, by płynąć pod czarnym żaglem. Jack Sparrow musi sobie odpuścić to za czym tęskni
najbardziej. Jednak najtrudniej jest mu żyć w samotności. Osobiście film mi się bardzo podobał i
polecam go wszystkim fanom tej serii.

Jakub Kołłątaj

                      KILKA SPOSOBÓW NA JESIENNE WIECZORY, 
                                          GDY PLUCHA I ZIMNO...
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