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Nie ma śmieci, są surowce!!!

W piątek, 15 września nasza szkoła brała udział
w kolejnej, bo dwudziestej czwartej już, edycji
akcji ekologicznej Sprzątanie Świata – POLSKA
2017, która w tym roku odbywała się pod
hasłem: „Nie ma śmieci, są surowce”. Dobre
hasło, gdyż jeśli segregujemy odpadki, można je
powtórnie przetworzyć. Dajemy im niejako
drugie życie, przez to wokół nas jest czyściej.
Niestety, wiele osób wyrzuca śmieci gdzie
popadnie i nie zdaje sobie sprawy z
przydatności niektórych odpadów, a  na
przykład z torebek plastikowych można
produkować odzież – koszulki sportowe.

Podczas sprzątania ulic kilku miejscowości
Gminy Teresin, a zatem: Paprotni, Granic i
Niepokalanowa zebraliśmy prawie dwadzieścia
cztery worki śmieci. Tradycyjnie najwięcej
zebrały klasy najstarsze, a w tym roku były to
obie klasy siódme.

Do najciekawszych śmieci, które znaleźli
uczniowie, należały: miska po jedzeniu,
usztywnienie na nadgarstek, części od
samochodu oraz zderzak i opona z drutami,       
a także lampa i skrzynka.

Po uprzątnięciu okolicy zostaliśmy nagrodzeni
tradycyjnym grillem i pyszną herbatką               
 z cytryną,  a także podsumowaliśmy wyniki
naszej zbiórki podczas apelu, który
przygotowała Rada Samorządu Uczniowskiego.

Razem sprzątajmy nasz świat i dbajmy             
 o środowisko! I zapamiętajcie nasze
tegoroczne hasło: „Nie ma śmieci, są surowce”.

                             Michał Żochowski z klasy VI b
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Dlaczego Samorządność jest ważna?!

Liczy się

Zagłosuj

26 września Rada Samorządu Uczniowskiego
postanowiła wytłumaczyć wszystkim uczniom
naszej szkoły, czym jest Samorządność i
dlaczego jest ważna?! W tym celu
przygotowaliśmy apel. 

Podczas apelu rozmawialiśmy o tym, czym jest
RSU, czyli Rada Samorządu Uczniowskiego, a
także Samorządność i Autodyscyplina.

Przybliżyliśmy również postać Janusza
Korczaka i jego słynny cytat: „Samorząd - to
właśnie praca, żeby jednakowo dobrze działo się
wszystkim, którzy razem pracują, uczą się i pół
dnia razem spędzają, żeby jeden nie krzywdził,
nie dokuczał, nie wyśmiewał, a przeciwnie, żeby
świadczył przysługi, pomagał, opiekował się i
pilnował porządku”.

Członkowie Samorządu próbowali tłumaczyć
trudne pojęcia takie jak Autodyscyplina. Czyli
coś,  co jest o wiele skuteczniejsze niż kara, jaka
ci może grozić, jeśli nie wykonasz czegoś, czego
oczekują od ciebie na przykład rodzice lub
nauczyciele, ponieważ wówczas robisz coś
dobrego dlatego, że tak chcesz, a nie dlatego, że
ktoś cię do tego zmusza.

Wszyscy przedstawiliśmy się uczniom i
nauczycielom, przybliżając w ten sposób skład
szesnastoosobowej, w tym roku szkolnym, RSU
-  z przewodniczącym Borysem Tomaszewskim i
wiceprzewodniczącą Natalką Michalczyk na
czele. Wyjaśniliśmy, w jaki sposób każdy z
uczniów może współdziałać z RSU, czym jest
skrzynka pytań, że „Szkolne Wieści” są organem
prasowym Samorządu i każdy uczeń może na
ich łamach publikować swoje artykuły.

                            Michał Żochowski z klasy VI b

Twój głos.

na mnie!
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Nauczycielu, popatrz na nas przez różowe okulary!

.

.

W piątek, 13 października, w przeddzień Święta
Komisji Edukacji Narodowej odbył się apel z okazji
Dnia Nauczyciela. W tym roku postanowiliśmy
potraktować to jakże ważne Święto na wesoło,
czyli   z przymrużeniem oka.

Pierwszy wystąpił Szkolny Kabaret „Szpila”,           
   z programem satyrycznym pod tytułem: „Duża
przerwa”, który poprzez wesołe skecze i niezbyt
smutne piosenki pokazał zabawnie, aczkolwiek
trafnie, codzienne problemy z życia nauczycieli i
innych pracowników placówek oświatowych w
naszym pięknym kraju.

Następnie członkowie Rady Samorządu
Uczniowskiego wręczyli nauczycielom i
pozostałym pracownikom szkoły własnoręcznie
przez siebie zrobione różowe okulary, które miały
dać nauczycielom optymizm i siłę do dalszej pracy.
Na koniec swoje przemówienie wygłosił pan
Dyrektor, który podziękował nauczycielom za trud
włożony w ich ciężką pracę.

Do wspomnianych okularów dołączyliśmy
następujące sentencje i skrzydlate słowa. Mają być
one rodzajem drogowskazu dla naszych
szacownych Pedagogów. Zazwyczaj to oni nas
uczą, lecz tego dnia postanowiliśmy odwrócić nieco
role. Można było przeczytać między innymi takie
mądrości:

Kochaj ucznia każdego, jak siebie samego.
Cierpliwy bądź stale, do tego dąż wytrwale. Bądź
miły i sympatyczny, otrzymasz od uczniów
podarunek śliczny. Dziel się swoją mądrością, z
dużą częstotliwością. Z byle powodu się nie obrażaj
i do uczniów się nie zrażaj. Naucz się wybaczać i
do problemu nie wracać. Zbyt długie pouczanie, to
głowy zawracanie. Bądź wyrozumiały, staniesz się
doskonały. Bądź sprawiedliwy, a nigdy leniwy.
Dzięki wytrwałości, doprowadzisz uczniów do
szczęśliwości.

                         Michał Żochowski z klasy VI b

.

.
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Trzy hipotezy na temat tajemnicy wyspy Naksos

Czy znacie opowieść, czyli mit o Tezeuszu i Ariadnie?
Otóż Tezeusz miał za zadanie zabić złego Minotaura,
który zamieszkiwał labirynt. Do labiryntu łatwo jest
wejść, więcej ma się jednak kłopotów z jego
opuszczeniem, bo to, jak zapewne wiecie, budowla o
skomplikowanym systemie korytarzy. Naszemu
bohaterowi bezpieczny powrót z tego ponurego
gmaszyska zapewniła piękna dziewczyna  Ariadna,
wręczając mu zwój nici, której to początek zawiązał
mężny ateńczyk u wejścia.

Po szczęśliwym powrocie nasz bohater zakochał się
w pięknej Kretence i postanowił zabrać ją do Aten, aby
spędzić z nią resztę życia. Zupełnie zatem trudno jest
zrozumieć, że w drodze powrotnej pozostawił ją śpiącą
na jednej z greckich wysp, wyspie Naksos.
Ten problem nurtuje znawców starożytności od
wieków i jak widzimy, nie daje spokoju również
naszym siódmoklasistom, którzy postanowili
sformułować pewne hipotezy dotyczące jego
rozwiązania w formie ciekawych opowiadań z
dialogiem.

Aha, jeszcze jedno. Hipoteza to greckie hypóthesis,
czyli przypuszczenie.        

1.  Hipoteza wg Mateusza Zdanowskiego
Tezeusz w drodze powrotnej do Aten był szczęśliwy i
uradowany.  Z jednej strony zabił Minotaura, któremu
co roku składano haracz z dzieci ateńskich, a z
drugiej,  tej najważniejszej, zabrał ze sobą swoją
miłość, księżniczkę Ariadnę, którą pokochał od
pierwszego wejrzenia. Młodzi byli w sobie bardzo
zakochani, planowali swoją przyszłość, wesele i
wspólne życie w Atenach.
Lecz pewnego dnia Ariadna zaczęła zastanawiać się,
czy dobrze zrobiła, zostawiając swój kraj. Bała się
również, jak na jej miłość zareaguje Egeusz. Ariadna
wiedziała, że jej ojciec Minos i ojciec Tezeusza nie
mają dobrych relacji. Pogrążona w tych myślach
spytała wkrótce Tezeusza:
- Twój ojciec będzie zły, gdy dowie się o naszym
związku?
- Dlaczego tak myślisz? Mój ojciec będzie z tego na
pewno zadowolony  - odpowiedział jej heros.
- Nasi ojcowie nie mają ze sobą dobrych relacji,
prędzej czy później źle się to skończy. Dlatego
  najlepiej odwieź mnie do domu - powiedziała
Ariadna.
- Wykluczone! Nie odwiozę Cię, przecież się
kochamy - powiedział zdziwiony i zirytowany
zachowaniem dziewczyny Tezeusz.

Straszny

Tajemniczy

Minotaur

labirynt
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Trzy hipotezy na temat tajemnicy wyspy Naksos

Nic nie dały słowa Tezeusza, a w kolejnych dniach
podróży Ariadna chodziła po pokładzie jeszcze
bardziej przygnębiona i ciągle wypominała
Tezeuszowi, że robią błąd. Tego było dla herosa za
wiele. Po pewnym czasie sam zaczął zastanawiać
się, co powie jego ojciec i mieszkańcy, gdy dowiedzą
się, że w zabiciu Minotaura pomogła mu w pewien
sposób Ariadna. Przecież to on chciał być tylko i
wyłącznie bohaterem Aten. A czyjaś pomoc
oznaczałaby jego słabość. Te myśli i narzekanie
Ariadny  doprowadziły do tego, że pewnej nocy
zostawił śpiącą dziewczynę na wyspie Naksos.
 
       2.  Hipoteza wg Natalii Kowalczyk

Dziś chciałabym wyjaśnić tajemniczą zagadkę z
wyspy Naksos. Zagadka dotyczy Tezeusza i
Ariadny. Postacie te znamy z mitu ,,Dzieje
Tezeusza''. Dlaczego Tezeusz pozostawił Ariadnę na
wyspie Naksos? Moim zdaniem Tezeusz pozostawił
ukochaną Ariadnę z rozkazu Dionizosa, który został
później jej mężem. Wydaje mi się, że Tezeusz był
szantażowany przez Dionizosa, ponieważ on też
zakochał się w pięknej Ariadnie i chciał ją pojąć za
żonę. Gdy Ariadna przebudziła się na wyspie, ujrzała
Dionizosa, a ten wmówił jej, że Tezeusz jej nie kocha

i oświadczył się innej księżniczce. Rozżalona Ariadna
postanowiła poślubić Dionizosa.  Ale Tezeusz nigdy nie
wybaczył sobie, że porzucił ukochaną:
- Jak mogłem jej to zrobić?! – powiedział. - Nie potrafię
bez niej żyć!
Tezeusz wpadł w depresję i przez to porwał
siedmioletnią Helenkę -  córkę Tyndareosa. Oto moje
wyjaśnienie tej zagadki.

         3.  Hipoteza wg Weroniki Kamińskiej

Po opuszczeniu Krety na pokładzie statku pomiędzy
Ariadną a Tezeuszem miała miejsce rozmowa, która
niezbyt przypadła mężczyźnie do gustu. A wyglądało
to mniej więcej tak: 
- Tezeuszu, bo wiem, że chciałbyś, żebym wydała Ci
na świat potomstwo? Lecz ja nie jestem na to jeszcze
gotowa… - powiedziała ze smutkiem Ariadna. 
- A przemyślałaś to? - zapytał z nadzieją Tezeusz. 
- Tak… i na razie nie chcę zakładać rodziny -
opowiedziała Ariadna. 
- No dobrze, widocznie nie jesteśmy sobie pisani. A
teraz idź spać, bo czeka nas jeszcze długa droga -
powiedział Tezeusz.
Po tych słowach, na jego rozkaz, marynarze zostawili
śpiącą Ariadnę na najbliższej wyspie zwanej Naksos  i
odpłynęli.

Ariadna

Tezeusz

i Tezeusz

i Minotaur
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Piątki bez pracy domowej?

W naszej szkole pojawiła się
propozycja

 ustalenia piątku dniem bez pracy 

domowej. Pomysł ma na celu to, żeby

 uczniowie mieli więcej czasu wolnego 

w sobotę i w niedzielę, ponieważ jest to

 okazja do pogłębienia swoich 

zainteresowań oraz czas, który
możemy

 spędzić wspólnie z rodziną.
Oprócz tego dla niektórych uczniów
uczęszczających na wiele  kół
zainteresowań w ciągu tygodnia lub
mających dodatkowe zajęcia, na
przykład lekcje w szkole muzycznej,
sobota i niedziela są jedynymi dniami,
kiedy mogą oni odpocząć. Poza tym w
szkole otrzymujemy również zadania
długoterminowe, które zazwyczaj
wykonuje się w weekendy, więc byłoby
to również z korzyścią dla tych prac.
Pomysł obejmowałaby przedmioty,
które pojawiają się co najmniej trzy razy
w tygodniu, co oznacza, że przedmioty,
z których w piątek nie będą zadawane
prace domowe to: język polski, język
angielski, przyroda oraz matematyka.
A co Wy sądzicie na ten temat?
   
       Michał Żochowski z RSU

Kolejna

A w poniedziałek

pracowita sobniela!!!

sprawdzian...
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Z książką im do twarzy
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Z książką mi do twarzy

Moją ulubioną powieścią z dzieciństwa
jest książka pt. ,,Oto jest Kasia"
autorstwa Miry Jaworczakowej.

Autoportret fotograficzny przedstawia
moje zdjęcie z ciekawą lekturą, którą
bardzo lubię. Jestem dziewczyną
średniego wzrostu. Mam przyjemny wyraz
twarzy, włosy ciemny blond sięgające za
ramiona, które są porządnie przyczesane.
Moje oczy są zielone, natomiast buzię
mam rumianą i trochę nadąsaną, tak
samo jak w przypadku mojej bohaterki -
Kasi. Uwielbiam chodzić w długich
spodniach i bluzkach z krótkim rękawem,
gdyż podkreśla to moją smukłą sylwetkę.

Jak każdy mam wady i zalety. Moimi
dobrymi cechami są: częsta chęć
pomagania innym oraz moja aniołkowa
grzeczność. Do moich wad można
zaliczyć lenistwo, ponieważ nie zawsze
wypełniam obowiązki należące do mnie.
Natomiast moimi dobrymi cechami,
którymi mogę się pochwalić, są
uprzejmość i życzliwość.
Myślę, że jestem podobna do bohaterki,
ponieważ obie mamy wiele wspólnych
cech wyglądu i charakteru. Z wyżej
wymienionych powodów książka pt. ,,Oto
jest Kasia” autorstwa Miry
Jaworczakowej jest moim ulubionym
utworem literackim.

            Dorota Gdańska z klasy VII a

.

.

.
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Czy warto chodzić do szkoły muzycznej?

Piękno

Grać

Szkoła podstawowa zajmuje nam większość
naszego czasu, więc duża grupa uczniów
odpowiedziałaby pewnie, że zdecydowanie nie
warto. Owszem, szkoła muzyczna to kolejny
wysiłek, godziny spędzone w murach szkoły, nauka
i żmudne ćwiczenie na instrumencie.

Są jednak również pozytywy, które sprawiły, że ja
chodziłem do szkoły muzycznej, a w tym roku
ukończyłem ją. Osobiście chciałem chodzić do
szkoły muzycznej przede wszystkim dlatego, że
uwielbiam muzykę, a dzięki tej szkole rozwijałem
swoje umiejętności gry oraz poznawałem teorię, co
niezależnie od wyboru mojego zawodu przyda mi
się jako hobby w moim przyszłym życiu. Dzięki tej
szkole poznałem wielu nowych kolegów, a także 
jeździłem na różne konkursy. Na jednym z nich, na
który pojechałem z chórem, zdobyliśmy pierwsze
miejsce, co mnie bardzo ucieszyło i czułem się
dumny. Poza tym mnóstwo razy występowałem przed

dużym gronem osób, co sprawiło, że prawie wcale
nie czuję tremy przed wszelkimi występami. 

Dzięki tej szkole nauczyłem się również
organizowania sobie swojego czasu tak, aby
zdążyć ze wszystkim w obydwu szkołach i mieć  w
nich dodatkowo dobre stopnie. Podobno nauka gry
na instrumencie wpływa także na lepszy rozwój
intelektualny, co być może ma wpływ na moje
obecne oceny w szkole podstawowej.

Nie wyobrażam sobie życia bez wiedzy i
umiejętności, które zdobyłem w szkole muzycznej.
I pomimo że już tam nie chodzę, gram prawie co
dzień w domu, a dodatkowo zapisałem się na
naukę improwizacji, bo bardzo lubię komponować
swoje własne utwory. 

                       Michał Żochowski z klasy VI b

muzyki

dla przyjemności...
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	Jak każdy mam wady i zalety. Moimi dobrymi cechami są: częsta chęć pomagania innym oraz moja aniołkowa grzeczność. Do moich wad można zaliczyć lenistwo, ponieważ nie zawsze wypełniam obowiązki należące do mnie. Natomiast moimi dobrymi cechami, którymi mogę się pochwalić, są uprzejmość i życzliwość. Myślę, że jestem podobna do bohaterki, ponieważ obie mamy wiele wspólnych cech wyglądu i charakteru. Z wyżej wymienionych powodów książka pt. ,,Oto jest Kasia” autorstwa Miry Jaworczakowej jest moim ulubionym utworem literackim.
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