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WYWIAD Z P. BARBARĄ KAMIŃSKĄ KOORDYNATORKĄ  AKCJI WIELKIEJ
ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W NASZEJ SZKOLE

Finał WOŚP 
to akcja
pozyskiwania
środków na
wsparcie
polskiej
medycyny.

. .

Nasza redakcja skierowała
kilka pytań do P.Barbary
Kamińskiej na temat WOŚP.
 - Co Pani sądzi o WOŚP?
- Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy to jedna z akcji
charytatywnych
organizowanych  w naszym 

kraju. Myślę, że jest ona
ważna tak jak każda akcja
dzięki, której możemy pomóc
chorym i potrzebującym. 
WOŚP co roku ma inny cel 
w tym roku kwestowaliśmy
dla noworodków aby pomóc
im  wyrównać  szanse już na
samym starcie.    (c.d. str 2.)

. .
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WOŚP 2018 - POMOC DLA NOWORODKÓW 

- Pomoc dla
noworodków to
naprawdę bardzo
szlachetny cel. Czy
ludzie chętnie wrzucają
pieniądze do puszek?
- Finał WOŚP odbył się
w dniu 14 stycznia 2018
roku, ponieważ jest to
akcja, o której głośno
jest w mediach ludzie są
dobrze poinformowani
i mają przy sobie
„dodatkowy grosz”,
którym chętnie dzielą się
wrzucając do puszek
wolontariuszy
w zamian otrzymując
czerwoną naklejkę  
w kształcie serduszka.
Nasi wolontariusze jak
co roku również i 
w tym mówią, że ludzie
chętnie się dzielą 
i wrzucają datki. 

Niejednokrotnie troszczą
się o zbierających,
którzy często kwestują
 w różnych warunkach
atmosferycznych. W tym
roku byli to:  Oliwia
Piekło, Ania Bajor,
Martyna Czernecka,
Weronika Rodzik,
Justyna Łącka, Natalia
Kurdziel, Krystian
Nowak, Karol Wyrwik,
Beata Ryś.
- Od jak dawna
koordynuje Pani Akcję
Zbierania Pieniędzy dla
WOŚP?
- Nie pamiętam
dokładnie, w którym
roku przejęłam opiekę
nad wolontariuszami
w naszej szkole, moje
zapiski najwcześniej- 

sze są z 2012 roku,
jednak nie pamiętam czy
2012 to  był ten pierwszy
raz z WOSP-em.
- Czy uczniowie z naszej
szkoły chętnie włączają
się do akcji WOŚP?
- Już od samego
początku muszę
powiedzieć, że nasze
dzieciaki bardzo chętnie
biorą udział w tej akcji,
przez większość lat jest
więcej chętnych,
z których muszę wybrać
około 8 do 10 osób.
-Czy zna Pani kogoś
komu pomogły
pieniądze z WOŚP?
-Czy znam kogoś komu
pomogły te pieniądze?
Myślę, że mogę
odpowiedzieć: Tak:) 
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RELACJA ZE SZKOLNEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ

ponieważ w szpitalu od
2002 noworodki mają
przesiewowe badanie
słuchu, które w Polsce
zostało zainicjowane
dzięki Wielkiej
Orkiestrze Świątecznej
Pomocy. Tym samym
moje dzieciaki też
skorzystały z tego
badania. Myślę, że warto
pomagać i brać udział w
tego rodzaju akcjach,
każda złotówka jest
ważna, a wszystkie
razem dają kwoty dzięki,
którym możemy
pomagać.
Nasi wolontariusze
podczas 26 finału zebrali
5947,73 zł.
Dziękujemy Pani
Barbarze Kamińskiej za
udzielenie wywiadu i
życzymy kolejnych
udanych akcji z WOŚP :)

 POMAGAJMY -  DOBRO
 ZAWSZE WRACA !!!

W grudniu odbyła się kolejna edycja Szkolnego
Konkursu Plastycznego na Kartkę Świąteczną.
Konkurs jest organizowany przez Panią od plastyki
Dorotę Tekieli. Konkurs cieszy się dość dużą
popularnością. Warto przypomnieć, że trzeba
naprawdę się postarać, żeby wykonać piękną
kartkę. Liczy się pomysłowość, oryginalność 
i estetyka wykonania. Większość uczestników
konkursu włożyło dużo pracy, aby spełnić te
kryteria. 

Wszyscy uczestnicy konkursu nie mogli się
doczekać kiedy na uroczystym apelu zostaną
ogłoszone wyniki. Wreszcie kiedy nadszedł ten
dzień wszyscy w skupieniu wyczekiwali kto
otrzyma wyróżnienia. Rada  dla wszystkich
uczestników przyszłorocznego konkursu
plastycznego: Warto włożyć całe serce w pracę, a
sukces będzie pewny:)

. .. .
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GRATULACJE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW SZKOLNEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO  WYRÓŻNIONYCH W KONKURSIE :)

KARTKA MEDIALNA - WYRÓŻNIENIAGratulujemy wszystkim,
którzy wzięli udział
 w konkursie, a
szczególnie tym, których
kartki zostały
wyróżnione.
W kategorii klas 1-3 SP
wyróżnienie otrzymali:
Gabriela Kołacz kl. 3
Damian Łapuszek kl.1a
W kl. 4-6 SP
Julia Bulek kl.5 
Igor Szostak kl.5
kl.7 SP i Gimnazjum
Karolina Bednarczyk
kl.2b
Oliwia Wielkiewicz kl.2b
Nasza P. Dyr. Małgorzata
Mastalerz przyznała w
konkursie wyróżnienia 
za Kartkę Medialną.

wyk. wyk.

wyk.

wyk.

wyk.

wyk.

Justyna Kural kl.7 Zuzanna Setkowicz kl.4

Anna Szostak kl 3

Gabriela Kołacz kl3

Tomasz Bień kl.4

Bożena Wyrwik kl.2 G
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 SPOTKANIA OPŁATKOWE W GROJCU I  ZALASIU 

.

Dnia  11 stycznia 2018
roku w Domu Ludowym 
w Grojcu odbyło  się
Spotkanie Opłatkowe dla
starszych samotnych,
małżeństw oraz
dziadków i babć dzieci
ze scholi i młodzieży z
grupy apostolskiej. Na
początku ksiądz
proboszcz powitał
zebranych i zaprosił na
występ zespołu Pieśni i
Tańca Krakowiaczek.
Następnie, po
odmówieniu modlitwy,
zebrani podzielili się
opłatkiem. Nie zabrakło
poczęstunku: żurku 
z kiełbasą oraz ciasta,

.

kawy i herbaty.  Na
zakończenie dzieci 
i młodzież wystąpili
w świątecznym
przedstawieniu. Potem
już tylko słychać było
kolędy i pastorałki ...

.

kolejny odbył się
Opłatek dla Seniora 
w remizie w Zalasiu. 
Spotkaniu
przewodniczył Pan
Sołtys wsi Henryk
Woszczyna. Po
przywitaniu gości, dwie
grupy przedszkolne
zaprezentowały swój
program. Następnie
zebrani złożyli sobie
życzenia i zjedli
poczęstunek, którym
w tym roku były pierogi.
Program jasełkowy
przygotowali
wolontariusze pod
opieką Pani Marii Bień 
i Magdaleny Łytek.
Spotkanie przebiegło 
w miłej atmosferze,
kolejne będzie za rok.

Helena Łytek 
Opłatek dla Seniora 
w Zalasiu. We czwartek 
14 grudnia  2017  o
godz. 16:00 po raz 

Spotkanie Opłatkowe w Grojcu Spotkanie Opłatkowe w Grojcu

Spotkanie Opłatkowe w Zalasiu
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:) PSOTNIKOMANIA :) W THE VOICE OF STUDENTS I NIE TYLKO ... 

:) Psotnikomania:) to
słowo, które najlepiej
oddaje to co po
ogłoszeniu konkursu na
juniormedia "MegaMisja
z Psotnikiem"  stało się 
z naszą redakcją.Zajęcia
kółka redakcyjnego
poświęcone MegaMisji z
Psotnikiem były
baaaardzo ciekawe.
Zaprzyjaźniliśmy się
 z Psotnikiem na dobre:)

Jeśli ktoś jeszcze nie
zna tej nowej
edukacyjnej aplikacji
Fundacji Orange to
gorąco ją polecamy.
Można opiekować się
małym Psotniczkiem,
karmić go, ubierać,
zmieniać mu pokój, żeby
mu było miło,  radośnie i
przyjemnie:) Psotnik jest
Suuuper !!! ma
śmieszny, ale słodki
wygląd. 

Im lepiej się spiszecie w
opiece nad  Psotnikiem,
to dostaniecie się na
wyższy poziom i
będziecie mieć lepszy
wybór akcesoriów i
lepszą zabawę:)
Psotnikiem możecie się
opiekować i bawić się z
nim w czasie dojazdów
do szkoły, odpoczynku
od zadań domowych, tuż
przed snem i nie tylko.
Warte polecenia są gry w
tej aplikacji: Łapu Capu,
Hopsa Hopsa, Pif Paf.
Polecamy !
A przy okazji wyjaśnimy
co oznacza związek
frazeologiczny na łapu
capu - pospiesznie,
nieuważnie, byle jak. 
Udanej zabawy :)
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PATRYK OŁDAK POLECA KSIĄŻKĘ NA DŁUGIE ZIMOWE WIECZORY 

.

Dzisiaj chciałbym napisać kilka słów
o przeczytanej ostatnio przeze mnie
książce pt.:” Harry Potter i więzień
Azkabanu”. Jest to część trzecia
przygód Harry’ego Pottera. Autorem
książki jest Joanne Kathleen Rowling,
brytyjska autorką, która zdobyła
popularność, dzięki opowiadaniom o
małym czarodzieju. Do czytania serii
książek zachęciła mnie pierwsza
część filmu o Harrym Potterze -
"Harry Potter i kamień filozoficzny.

Książka opowiada o przygodach
małego czarodzieja, ucznia  Szkoły
Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. 
Podczas nauki, Harry ze swoimi
przyjaciółmi: Hermioną i Ronem
oprócz nauki magii  rozwiązywali
razem różne zagadki. Przeżywali wiele
zabawnych i niebezpiecznych
przygód. Grywali w szkolnej drużynie
w quidditcha. Jest to gra, w której
zawodnicy latając na miotłach rzucali
do siebie krążkiem, żeby zdobyć
punkt poprzez trafienie  do bramki
drużyny przeciwnej.
  W trzeciej części przygód,
bohaterowie muszą złapać groźnego
przestępcę, który uciekł z
największego więzienia Azkaban.
Wspólnie napotykają wiele
niebezpieczeństw i groźnych sytuacji,
które mogły zakończyć się śmiercią
bohaterów książki.
  Książkę czytało mi sie bardzo
dobrze i z wielkim zainteresowaniem
czekałem na to, co stanie się na
następnych stronach.Polecam Wam tą
książkę oraz pozostałe części .

.
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PRACTICE MAKES PERFECT - TRENING CZYNI MISTRZA :)

 Mamy nadzieję, że
spodoba Wam się nasz
pomysł, żeby na łamach 
naszej gazetki pojawiały
się krótkie lekcje języka
angielskiego. Tak
będziemy układać nasze
lekcje, aby każdy mógł
poćwiczyć z nami swój
angielski. 
LET'S START -
ZACZYNAJMY :)

.

Zacznijmy od odmiany
czasownika to be- być
 w formie  pytającej. 
Przypomnijmy  także 
formę twierdzącą, aby
ułatwić zrozumienie
zasady tworzenia pytań.
I am happy. 
Jestem szczęśliwy (-a).
You are my friend.
Jesteś moim
przyjacielem.
She is your friend. 
Ona jest twoją
przyjaciółką.
It is your book.
Tojest twoja książka.
We are friends.
My jesteśmy
przyjaciółmi.
You are my friends.
Wy jesteście moimi
przyjaciółmi.
They are brothers. 
Oni są braćmi.
Poćwiczmy zadawanie
pytań :)

FORMA PYTAJĄCA
Am I happy?
Czy jestem szczęśliwy (-
a)?
Are you my friend?
Czy jesteś moim
przyjacielem?
Is she your friend?
Czy ona jest twoją
przyjaciółką?
Is it your book?
Czy to jest twoja
książka?
Are we friends?
Czy jesteśmy
przyjaciółmi?
Are you my friends?
Czy jesteście moimi
przyjaciółmi?
Are they brothers?
Czy oni są braćmi?
I jak Wam poszło? :)

źródło:grafikagoogle
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 "KIEDY KTOŚ ZNUDZIŁ SIĘ LONDYNEM, ZNUDZIŁ SIĘ ŻYCIEM" DR
JOHNSON

.

Jeśli jeszcze nie byliście
w Londynie może po
przeczytaniu tego
artykułu będzie numer 1
na waszej liście  miejsc,
które warto zobaczyć.
Londyn to piękne
miejsce! Jest tu wiele
muzeów, targi staroci,
zadbane piękne parki,
super sklepy! Londyn to
stolica 

Wielkiej Brytanii.
Londyn leży nad rzeką
Tamizą. Miasto założyli
w 43 roku n.e. Rzymianie
i stało się od razu
ważnym centrum. Tower
- twierdza została
wzniesiona przez
Wilhelma I zdobywcę  po
jego koronacji w 1066
roku. W 1666 wielki
pożar Londynu zniszczył
prawie całe
miasto.Obecnie Londyn
jest najbardziej znany
jako siedziba Brytyjskiej
Monarchii. Codziennie
można obejrzeć
uroczystą zmianę wart
przed Pałacem
Buckingham. W
Londynie są jedne
 z najlepszych domów
towarowych, w tym 

Harrods. Najczęściej
odwiedzanym przez
turystów miejscem jest
British Museum, gdzie
są przechowywane
eksponaty z całego
świata. Po Londynie
można podróżować
piętrowymi czerwonymi
autobusami, metrem lub
taksówkami w czarnym
kolorze. W Londynie są
3 lotniska:największe
Heathrow oraz Gatwick i
Stansted.
W Londynie mieszkają
wielkie gwiazdy świata
filmu i muzyki. Nawet
jeśli nie uda się ich
spotkać na ulicy to
można obejrzeć znane
osoby w muzeum figur
woskowych Madame
Tussaud.  

źródło:pixabay


