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1 listopada… ludzie tak szybko odchodzą

1 listopada obchodzimy Dzień
Wszystkich Świętych. Idziemy na
cmentarz i modlimy się za zmarłych
z naszych rodzin i za dalszych
zmarłych. To czas zadumy i
rozmyślania nad tym, dlaczego
ludzie tak szybko odchodzą.

Tego dnia zawsze przypominam
sobie cytat z wiersza: ,,Spieszmy
się kochać ludzi, tak szybko
odchodzą'' autorstwa księdza Jana
Twardowskiego.

            Weronika Kamińska z klasy VII a

Starajmy się być dobrzy i wyrozumiali dla
innych, nie bądźmy też obojętni na krzywdę
i cierpienia drugiej osoby.

Postępujmy tak, by nikogo nie ranić. 

Nie oceniajmy ludzi po wyglądzie. 

Patrzmy w głębię ich serca i duszy. Tak jak
to mówił Adam Mickiewicz: ,,Miej serce i
patrzaj w serce". 

W końcu życie jest takie krótkie…

                         Mateusz Zdanowski z klasy VII a

.
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Rozmowa ze zmarłym profesorem

- O Pan profesor! Co za niespodziewane
spotkanie! Myślałam, że już dawno Pan jest
tam na górze? W niebie?! A tu taka
niespodzianka! Nawet myślałam, że
Profesor zamiast iść do nieba zamienił się
w malutkiego żuczka albo inne zwierzę! 

Dlaczego Pan nas nie odwiedza w szkole?
Wszyscy tęsknimy za Pana
doświadczeniami. Teraz mamy nowego
nauczyciela, ale nie jest tak niesamowity
jak Pan! Może zaszczyciłby nas Profesor i
odwiedził? Cała klasa by się ucieszyła!

        Weronika Kamińska z klasy VII a

- O pan profesor!!! Co za niezwykłe
spotkanie. Jestem zaskoczony, ale też
szczęśliwy, że po tak długim czasie mogę
Pana zobaczyć. Ostatnio o Profesorze
myślałem. Wspominałem Pana jako
człowieka, dzięki któremu poszerzyłem
swoją wiedzę z biologii i mogłem
przeprowadzać niezwykłe badania i
doświadczenia. 

Cieszę się, że tak dobry człowiek jak Pan
przeżył ten trudny czas II wojny światowej i
nie został zabity przez Niemców. A tak na
koniec naszej rozmowy… czym Pan się
zajmował, gdy nie pracował Pan w
gimnazjum?

           Mateusz Zdanowski z klasy VII a

+

+

+

+

+

+
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Cztery żywioły

.

.

.
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18 listopada 2017 roku odbył się wyjazd obu klas
siódmych do stolicy. Pojechaliśmy na wykład z
zakresu fizyki, na temat "Cztery żywioły”.
Organizatorką tego wyjazdu była nauczycielka
matematyki i fizyki, pani Jolanta Daczko. Zbiórka
odbyła się o godzinie 8:10 na stacji w Teresinie.
Do Warszawy dojechaliśmy pociągiem. Wykład
odbył się na Uniwersytecie Warszawskim, na
wydziale fizyki  w godzinach od 10.00 do 11:30.
Wykład prowadził mgr Andrzej Gołębiewski z
asystą  profesora Radosława Przeniosło.
Poruszane tam były tematy takie jak:

* Prawo Pascala 
* Prawo Archimedesa 
* Prawo powszechnej grawitacji 

Znalazł się też czas na eksperymenty takie jak
np.  zabawa z płynnym azotem. Materiały, jakie
zostały użyte do tego eksperymentu to woda,
płyn do naczyń oraz ciekły azot.

Pan Andrzej Gołębiewski z wody oraz płynu do
naczyń utworzył mydliny, do których następnie wlał
ciekły azot. Po wlaniu azotu do mydlin wytworzył się
biały dym, a gdy zniknął, stworzyły się duże bańki, z
których, po ich pęknięciu, ulatniał się też biały dym z
ciekłego azotu. Po zakończonym wykładzie na
tablicy elektrycznej pojawił się kod, który można
było zeskanować i zrobić test w internecie. Po jego
wykonaniu sami mogliśmy się przekonać, ile
zrozumieliśmy i zapamiętaliśmy z wykładu.

Potem wróciliśmy pociągiem do Teresina. Ten
wyjazd bardzo mi się spodobał, ponieważ wiele się
nauczyłam i dzięki temu lepiej rozumiem otaczającą
mnie rzeczywistość.

                                       Anna Kuchta z klasy VII b 

.
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Spanie w szkole

.

.

.
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Czy myśleliście kiedyś  o spędzeniu więcej czasu w
szkole niż normalnie? Na przykład na wspólnym
czytaniu książek do wieczora, słuchaniu opowieści
nauczycieli, czy wspólnym odpoczynku? 

Ale chwila! Przecież  to was nie interesuje?!

My uczniowie klas szóstych i siódmych
wpadliśmy, według nas, na genialny pomysł -
,,Noc filmowa w szkole". Czy nie uważacie, że
wspaniale byłoby oglądać nasze ulubione filmy
wspólnie i spać w naszym… drugim domu.

Oczywiście nasza Rada Samorządu
Uczniowskiego zapytała już o zdanie kilku
nauczycieli, m. in. pana Bartłomieja Figuta, oto
jego słowa: ,,Uważam, że to jest dobry pomysł, ale
musiałby temu towarzyszyć jakiś temat
edukacyjny, np. oglądanie filmów, gra w gry
planszowe albo zwiedzanie okolicy". 

Pani Marta Baranowska sądzi zaś na ten temat:
,,Podoba mi się ten pomysł, ponieważ jest oryginalny
i ciekawy. Samorząd musi natomiast zorganizować
co najmniej dwóch nauczycieli, którzy zajmą się
opieką na uczniami". Na koniec poprosiłyśmy o
wypowiedź naszego wychowawcę,  pana Artura
Plichtę: ,,Jestem za tym, aby taka noc odbyła się w
szkole". Jak widzicie, nauczyciele popierają ten
pomysł. 
Mamy nadzieję, że wielu z was będzie chciało wziąć
udział w tym przedsięwzięciu. Pierwsza noc próbna
odbędzie się z ósmego na dziewiątego grudnia. Na
razie wezmą w niej udział uczniowie z klas szóstych i
siódmych oraz zaangażowani w organizację tego
wydarzenia młodsi członkowie RSU. Jeżeli to 
przedsięwzięcie  powiedzie się bez przeszkód, to
spróbujemy zorganizować więcej takich nocy. W
kolejnym numerze zdamy relację z przebiegu Nocy
Filmowej w Szkole!!!
         Marysia Olender, 
             Natalka Michalczyk  
                i Weronika Skrzypczuk z RSU
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Czy warto uprawiać sport?

.
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Witajcie Drodzy Czytelnicy! Dzisiaj
chciałbym odpowiedzieć na pytanie: czy
warto uprawiać sport?

Moim zdaniem warto, a dowodem na to są
zalety wysiłku fizycznego, o których
możecie przeczytać w poniższych
linijkach.

Po pierwsze osoby, które uprawiają sport
latem, i nie tylko, na świeżym powietrzu,
mają większą odporność, są sprawniejsze,
mają lepsze samopoczucie, są silniejsze.
Dla osób, które mają problemy z otyłością
sport na pewno będzie pomocny
w zrzuceniu kilku zbędnych kilogramów.
Teraz podam wam przykłady uprawiania 
sportu latem oraz zimą.

Latem, jeśli jesteście na plaży nad
jeziorem czy nad morzem możecie pograć
w plażową piłkę siatkową, plażową piłkę
nożną lub popływać.
Zimą jest szansa pojeżdżenia na nartach,
jeśli umiecie, zagrania w hali w piłkę
nożną, piłkę ręczną, w koszykówkę i w
siatkówkę.
Jeśli macie chęć uprawiania sportu
zawodowo, to polecam zapisanie się do 
klubu piłkarskiego KS Teresin lub do Klubu
Biegowego UKS Filipides Teresin.
Mam nadzieję, że aktywnie spędzicie swój
wolny czas. Uprawianie sportu niezależnie
od warunków atmosferycznych jest
zawsze możliwe, na co dowodem jest
powyższa fotografia.
                     Mateusz Boczkowski z RSU
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Jak się modnie ubrać do szkoły?

                            Gang Świeżaków 2
W gangu znajdują się takie pluszaki jak: Groszek
Grześ, Rzodkiewka Żaneta, Borówka Basia, Kalafior
Krzyś, Jabłuszko Antek, Czosnek Czesio,
Truskaweczka Tosia, Bakłażanek Błażejek,
Marcheweczka Marysia, Brokułek Bartuś.
Wszystkich w gangu jest dziesięcioro. Mają nawet
swój hymn Gangu Świeżaków, który zaczyna się tak:
  Zdrowia hymn śpiewaj z nami,
  Ruszaj się ze Świeżakami!
Adam Michalczyk, Jakub Rzymowski, Ola Szybka,
Oliwia Makowska z klas czwartych

x

x

x

x

Witam Was Drodzy Czytelnicy! Ten artykuł
jest głównie skierowany do dziewczyn, co
nie oznacza, że chłopcy nie powinni go
czytać. Zresztą… znając ich ciekawość,
teraz wiemy, że przeczytają go na pewno.
Dziś chcemy poruszyć ważki temat: Jak
modnie ubrać się do szkoły? Pewnie nie
raz wchodząc do galerii handlowej
zastanawiałaś się, co teraz jest modne i
jaki sklep jest dla Ciebie?

Dziś z pomocą przychodzimy my. Jeśli
masz jasną karnację, a Twoje oczy mają
kolor niebieski, powinnaś wybrać ubrania
w kolorach pastelowych. Jeśli masz
ciemną karnację i jasne oczy, to powinnaś
wybrać raczej biel i inne jasne kolory. Jeśli
masz ciemne oczy i jasną karnację,
powinnaś wybierać ubrania w kolorach
neutralnych, takich jak czarny, biały czy
szary.

Dziękujemy za przeczytanie naszego
artykułu i mamy nadzieję,  że rady okażą
się pomocne.
Marta Latoszewska, Sylwia Tempczyk,
Karolina Chmielewska z klasy VI b

x

x

x

x
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Zajęcia akrobatyki
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Od ponad roku razem z braćmi chodzę
na zajęcia akrobatyki. Prowadzą je pani
Małgosia i pan Sergiusz Miller, którzy
kiedyś pracowali w cyrku jako akrobaci,
a dziś dzielą się swoją pasją z nami.
Zajęcia te odbywają się w wielu
miejscowościach, np. w Milanówku,
Sochaczewie, Kampinosie oraz
Teresinie. 

My chodzimy do Teresina w soboty, z
grupą drugą, na godz. 1530. Na zajęcia
uczęszczają nie tylko dziewczynki, ale
również chłopcy. Z tego co
zauważyłam, coraz więcej dzieci jest
zainteresowanych tym sportem. Co
roku odbywają się dwa obozy letnie
oraz obóz zimowy w miejscowościach
Bielsko-Biała i Jastrowo.

Podczas tegorocznych wakacji brałam
udział w obydwu obozach. Są naprawdę
mega fajne i zamierzam brać w nich udział
co roku. Poza ćwiczeniami pływamy tam
na kajakach, chodzimy do parku linowego
oraz do aquaparku i odwiedzamy wiele
innych atrakcyjnych miejsc. Uczestnicy
tych obozów dostają koszulki ze swoim
imieniem oraz medale. Zajęcia są bardzo
motywujące. Uczymy się tam np.
przerzutów bokiem i na jednej ręce, salt,
kołowrotków, stania na głowie, mostków
ze stania, przejść w przód i w tył oraz 
wielu innych ćwiczeń.
Wszystkim polecam te zajęcia, ponieważ
warto spróbować czegoś nowego, co
może nam się w życiu przydać.

              Natalia Michalczyk z klasy VI a

.
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Przepis na pierniczki według mamy Marty

Moja mama piecze na Boże Narodzenie pierniczki w
różnych kształtach. Udało mi się wyprosić u niej
przepis. To pyszne pierniczki - serduszka, które od
razu po upieczeniu są mięciutkie. Można je również
przechowywać do czterech tygodni i nadal są miękkie,
więc doskonałe na Święta. Oto składniki na 25 sztuk.

CIASTO: 2 szklanki mąki, 2 łyżki miodu
prawdziwego, 3/4 szklanki cukru, 1,5 łyżeczki
sody oczyszczonej, 2 dag przyprawy do piernika,
1 łyżka masła extra, 2 jajka (jedno jajko do
ciasta, drugie do posmarowania ciasteczek), 5
łyżek mleka.
LUKIER DO DEKORACJI: 1 szklanka cukru
pudru, 2-3 łyżki gorącej wody lub soku z cytryny.
PRZEPIS Miód rozpuścić na małym ogniu. Mąkę
wysypać na stolnicę, wlać rozpuszczony gorący
miód i wymieszać nożem. Dodać cukier, sodę,
przyprawę do piernika i cały czas mieszać.
Następnie dodać masło i siekać nożem, aż będą
małe kawałeczki masła. Dodać jajo i znów
wymieszać nożem. Mleko podgrzać. Do ciasta
dodawać po łyżce lekko ciepłego mleka i
zagniatać ciasto, aż będzie gęste. Ciasto
wyrabiać ręką przez około 10 minut, aż będzie
gładkie. Stolnicę oprószyć lekko mąką,
rozwałkować ciasto na placek o grubości 0,5
cm). Foremkami wycinać pierniczki, poukładać
na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia w
odstępach 2-3 cm i posmarować rozmąconym
jajkiem.
Piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni C
przez około 15 minut. Pierniczki po upieczeniu
są mięciutkie i można je dekorować lukrem.
Możemy również odstawić je w suche i chłodne
miejsce w zamkniętym pojemniku i
przechowywać do 4 tygodni, a przed podaniem
udekorować lukrem lub czekoladą.

PRZEPIS NA LUKIER Cukier puder wymieszać
z gorącą wodą. Gęstość lukru możemy

regulować: poprzez dodanie więcej cukru pudru
(wtedy lukier będzie gęściejszy i dobry do
tworzenia wzorów) lub poprzez dodanie gorącej
wody (wtedy lukier będzie rzadki i można nim
polać całe pierniczki).
Życzę udanych wypieków no i oczywiście Świąt.
Smacznego. M. Latoszewska z klasy VI b

Palce

Palce

lizać!

lizać
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Zwyczaje bożonarodzeniowe
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                  Przepis na proste pierniczki
Składniki: 550 g mąki, 10 dag cukru pudru, 30 g
miodu, 10 dag masła, 1 jajo, przyprawa do piernika,
2 łyżeczki sody oczyszczonej, łyżeczka kakao.
Sposób przygotowania: mąkę i cukier puder
przesiewamy, dodajemy resztę składników sypkich,
jajo, rozpuszczone masło i miód. Wyrabiamy ciasto.
Rozwałkowujemy i wycinamy dowolne kształty.
Wykładamy na blachę, pieczemy 10 minut w
temperaturze 180 stopni, czekamy aż wystygną!
Można się zabierać do jedzenia.       N. M.

Wigilia to uroczysta wieczerza poprzedzająca Boże
Narodzenie, jednocześnie kończy Adwent. W różnych
regionach są odmienne tradycje związane z potrawami
świątecznymi. Jedno jest pewne, wszędzie obowiązuje
dwanaście potraw na stole i każdej należy spróbować,
ponieważ podobno przynosi to szczęście.
Najpopularniejszymi daniami z wigilijnego menu są:
kapusta z grzybami, barszcz czerwony z uszkami
oraz karp w galarecie.

Boże Narodzenie wielu dzieciom kojarzy się z
prezentami, choinką oraz Świętym Mikołajem.
Oczywiście, są to dobre skojarzenia, ale nie o to w tym
święcie chodzi. W tym szczególnym czasie
spotykamy się  z rodziną oraz świętujemy przyjście
Pana, to jest tu najważniejsze.

Kolejnym wigilijnym zwyczajem jest łamanie się
opłatkiem. Jest to symbol Jezusa. Łamanie się nim na
początku wieczerzy jest symbolem miłości i
umiejętności dzielenia się z innymi.

Co roku w naszej szkole organizowana jest Wigilia
klasowa. Tego dnia mamy skrócone lekcje, a po nich
są jasełka. Atmosfera jest bardzo podobna do tej w
naszych domach, ponieważ również dzielimy się
opłatkiem, wręczamy sobie prezenty oraz śpiewamy
wspólnie kolędy.  
                          Natalia Michalczyk z klasy VI a

.

.

.

.



www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 11 01/2018 | Strona 11 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Szkolne Wieści z Paprotni

Pomoc dla Elizy i Jej Rodziny

Dziękujemy

Oto efekty

W dniu 12 grudnia miał miejsce pożar, w
wyniku którego nasza szkolna koleżanka - 
Eliza Grys i jej Rodzina - straciła dom i cały
dobytek.  Tu więcej możecie przeczytać o
pożarze: 

https://web.facebook.com/paprotnia998/posts/1559840847441025

Dlatego Rada Wolontariatu, działająca przy
RSU, ogłosiła  zbiórkę żywności, pieniędzy i
potrzebnych rzeczy,  które można było składać
w dniach od 18 do 21 grudnia pod tablicą
samorządową na ręce szkolnych
wolontariuszy.  
W czwartek, przed przerwą świąteczną, dary
Waszego serca zostały odebrane. Oto protokół
przekazania:

                             Paprotnia, dnia 21. 12. 2017 r.
                                 Protokół
Zebraliśmy siedem kartonów i dziesięć toreb ubrań,
żywności, wyposażenia kuchennego (m. in. kubki,
talerze, sztućce) środków czystości, kołder i
koców. 
Kwota zebrana podczas zbiórki była na tyle mała
(pięć złotych i piętnaście groszy), że przekazano ją
do puli akcji charytatywnej „Góra Grosza”.
Powyższe przedmioty przekazano Rodzinie Elizy
Grys w dniu 21 grudnia 2017 roku. 

                                    Komisja w składzie:
                                       Marta Latoszewska
                                       Sylwia Tempczyk
                                       Karolina Chmielewska
                            Opiekun Samorządu Szkolnego
                                   i Rady Wolontariatu:
                                         Bartłomiej Figut
                                         Przekazujący:
                           dyrektor Grażyna Dominiak
                             wychowawca Artur Plichta

za okazane serce!

zbiórki!

https://web.facebook.com/paprotnia998/posts/1559840847441025
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Gloria

Trzej Ach,

Pasterze

Pierwsza

Szkolna

Życzenia

Z okazji zbliżających się świąt Bożego
Narodzenia chcieliśmy Wam życzyć, aby ten
czas był okazją na odnowienie relacji z
rodziną, aby radość ducha towarzyszyła Wam
nie tylko w święta, ale również każdego,
innego dnia. 

Żeby Mikołaj obsypał Was prezentami jak śnieg
miasto. Aby te święta były pełne
niezapomnianych chwil w Waszym życiu.

            Życzy Rada Samorządu Uczniowskiego

in excelsis Deo!!!

Królowie Ubogi Żłobie!

śpiewają.

gwiazdka...

Wigilia


	1 listopada… ludzie tak szybko odchodzą
	1 listopada obchodzimy Dzień Wszystkich Świętych. Idziemy na cmentarz i modlimy się za zmarłych z naszych rodzin i za dalszych zmarłych. To czas zadumy i rozmyślania nad tym, dlaczego ludzie tak szybko odchodzą.
	Tego dnia zawsze przypominam sobie cytat z wiersza: ,,Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą'' autorstwa księdza Jana Twardowskiego.
	Weronika Kamińska z klasy VII a
	Starajmy się być dobrzy i wyrozumiali dla innych, nie bądźmy też obojętni na krzywdę i cierpienia drugiej osoby.
	Postępujmy tak, by nikogo nie ranić.
	Nie oceniajmy ludzi po wyglądzie.
	Patrzmy w głębię ich serca i duszy. Tak jak to mówił Adam Mickiewicz: ,,Miej serce i patrzaj w serce".
	W końcu życie jest takie krótkie…

	Rozmowa ze zmarłym profesorem
	- O Pan profesor! Co za niespodziewane spotkanie! Myślałam, że już dawno Pan jest tam na górze? W niebie?! A tu taka niespodzianka! Nawet myślałam, że Profesor zamiast iść do nieba zamienił się w malutkiego żuczka albo inne zwierzę!
	Dlaczego Pan nas nie odwiedza w szkole? Wszyscy tęsknimy za Pana doświadczeniami. Teraz mamy nowego nauczyciela, ale nie jest tak niesamowity jak Pan! Może zaszczyciłby nas Profesor i odwiedził? Cała klasa by się ucieszyła!
	Weronika Kamińska z klasy VII a
	- O pan profesor!!! Co za niezwykłe spotkanie. Jestem zaskoczony, ale też szczęśliwy, że po tak długim czasie mogę Pana zobaczyć. Ostatnio o Profesorze myślałem. Wspominałem Pana jako człowieka, dzięki któremu poszerzyłem swoją wiedzę z biologii i mogłem przeprowadzać niezwykłe badania i doświadczenia.
	Cieszę się, że tak dobry człowiek jak Pan przeżył ten trudny czas II wojny światowej i nie został zabity przez Niemców. A tak na koniec naszej rozmowy… czym Pan się zajmował, gdy nie pracował Pan w gimnazjum?
	Mateusz Zdanowski z klasy VII a

	Cztery żywioły
	18 listopada 2017 roku odbył się wyjazd obu klas siódmych do stolicy. Pojechaliśmy na wykład z zakresu fizyki, na temat "Cztery żywioły”. Organizatorką tego wyjazdu była nauczycielka matematyki i fizyki, pani Jolanta Daczko. Zbiórka odbyła się o godzinie 8:10 na stacji w Teresinie. Do Warszawy dojechaliśmy pociągiem. Wykład odbył się na Uniwersytecie Warszawskim, na wydziale fizyki  w godzinach od 10.00 do 11:30. Wykład prowadził mgr Andrzej Gołębiewski z asystą  profesora Radosława Przeniosło. Poruszane tam były tematy takie jak:
	* Prawo Pascala  * Prawo Archimedesa  * Prawo powszechnej grawitacji
	Znalazł się też czas na eksperymenty takie jak np.  zabawa z płynnym azotem. Materiały, jakie zostały użyte do tego eksperymentu to woda, płyn do naczyń oraz ciekły azot.

	Spanie w szkole
	Ale chwila! Przecież  to was nie interesuje?!
	My uczniowie klas szóstych i siódmych wpadliśmy, według nas, na genialny pomysł - ,,Noc filmowa w szkole". Czy nie uważacie, że wspaniale byłoby oglądać nasze ulubione filmy wspólnie i spać w naszym… drugim domu.
	Oczywiście nasza Rada Samorządu Uczniowskiego zapytała już o zdanie kilku nauczycieli, m. in. pana Bartłomieja Figuta, oto jego słowa: ,,Uważam, że to jest dobry pomysł, ale musiałby temu towarzyszyć jakiś temat edukacyjny, np. oglądanie filmów, gra w gry planszowe albo zwiedzanie okolicy".

	Czy warto uprawiać sport?
	Witajcie Drodzy Czytelnicy! Dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na pytanie: czy warto uprawiać sport?
	Moim zdaniem warto, a dowodem na to są zalety wysiłku fizycznego, o których możecie przeczytać w poniższych linijkach.
	Po pierwsze osoby, które uprawiają sport latem, i nie tylko, na świeżym powietrzu, mają większą odporność, są sprawniejsze, mają lepsze samopoczucie, są silniejsze. Dla osób, które mają problemy z otyłością sport na pewno będzie pomocny w zrzuceniu kilku zbędnych kilogramów.
	sportu latem oraz zimą.
	Latem, jeśli jesteście na plaży nad jeziorem czy nad morzem możecie pograć w plażową piłkę siatkową, plażową piłkę nożną lub popływać. Zimą jest szansa pojeżdżenia na nartach, jeśli umiecie, zagrania w hali w piłkę nożną, piłkę ręczną, w koszykówkę i w siatkówkę. Jeśli macie chęć uprawiania sportu zawodowo, to polecam zapisanie się do  klubu piłkarskiego KS Teresin lub do Klubu Biegowego UKS Filipides Teresin. Mam nadzieję, że aktywnie spędzicie swój wolny czas. Uprawianie sportu niezależnie od warunków atmosferycznych jest zawsze możliwe, na co dowodem jest powyższa fotografia.                      Mateusz Boczkowski z RSU

	Jak się modnie ubrać do szkoły?
	Witam Was Drodzy Czytelnicy! Ten artykuł jest głównie skierowany do dziewczyn, co nie oznacza, że chłopcy nie powinni go czytać. Zresztą… znając ich ciekawość, teraz wiemy, że przeczytają go na pewno. Dziś chcemy poruszyć ważki temat: Jak modnie ubrać się do szkoły? Pewnie nie raz wchodząc do galerii handlowej zastanawiałaś się, co teraz jest modne i jaki sklep jest dla Ciebie?  Dziś z pomocą przychodzimy my. Jeśli masz jasną karnację, a Twoje oczy mają kolor niebieski, powinnaś wybrać ubrania w kolorach pastelowych. Jeśli masz ciemną karnację i jasne oczy, to powinnaś wybrać raczej biel i inne jasne kolory. Jeśli masz ciemne oczy i jasną karnację, powinnaś wybierać ubrania w kolorach neutralnych, takich jak czarny, biały czy szary.  Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu i mamy nadzieję,  że rady okażą się pomocne. Marta Latoszewska, Sylwia Tempczyk, Karolina Chmielewska z klasy VI b

	Zajęcia akrobatyki
	Od ponad roku razem z braćmi chodzę na zajęcia akrobatyki. Prowadzą je pani Małgosia i pan Sergiusz Miller, którzy kiedyś pracowali w cyrku jako akrobaci, a dziś dzielą się swoją pasją z nami. Zajęcia te odbywają się w wielu miejscowościach, np. w Milanówku, Sochaczewie, Kampinosie oraz Teresinie.
	My chodzimy do Teresina w soboty, z grupą drugą, na godz. 1530. Na zajęcia uczęszczają nie tylko dziewczynki, ale również chłopcy. Z tego co zauważyłam, coraz więcej dzieci jest zainteresowanych tym sportem. Co roku odbywają się dwa obozy letnie oraz obóz zimowy w miejscowościach Bielsko-Biała i Jastrowo.
	Podczas tegorocznych wakacji brałam udział w obydwu obozach. Są naprawdę mega fajne i zamierzam brać w nich udział co roku. Poza ćwiczeniami pływamy tam na kajakach, chodzimy do parku linowego oraz do aquaparku i odwiedzamy wiele innych atrakcyjnych miejsc. Uczestnicy tych obozów dostają koszulki ze swoim imieniem oraz medale. Zajęcia są bardzo motywujące. Uczymy się tam np. przerzutów bokiem i na jednej ręce, salt, kołowrotków, stania na głowie, mostków ze stania, przejść w przód i w tył oraz  wielu innych ćwiczeń. Wszystkim polecam te zajęcia, ponieważ warto spróbować czegoś nowego, co może nam się w życiu przydać.
	Natalia Michalczyk z klasy VI a
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