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Sylwestrowy zawrót głowy!

.

Fajerwerki strzelały nad Czachówkiem już od
tygodnia. Zestresowane zwierzęta ukrywały się
w bezpiecznych miejscach. Z jednej z posesji
we wsi uciekł kucyk. Przełom roku poprzedziły
świetne zabawy na prywatkach w gronie
 rodziny.

  Małgosia spędziła ten wieczór na prywatce z siostrą i dwiema
koleżankami. Wcześniej same przygotowały przekąski oraz
dekoracje. Na koniec ubrały się w kolorowe błyszczące stroje.   –
Dobrze się bawiliśmy grając w „Prawdę i Fałsz” – mówi 11-latka.
Karol przygotowywał się do sylwestra najdłużej. Przez 5 dni
nagrywał swoją piosenkę pt.: „Czysta prawda”,  którą dwa dni
przed sylwestrem opublikował na Youtube. Wieczór upłynął mu na
słuchaniu innych wykonawców.  
– Ja z sylwestra zapamiętałem szczególnie to, że moja rodzina i
sąsiedzi odpalali fajerwerki,  powstało bardzo dużo dymu. Nie było
czym oddychać – opowiada z kolei Mikołaj.
Jednak nie wszyscy świętowali powitanie nowego roku. Tomek
cały wieczór spędził grając na laptopie w ukochanego lol’a. – O
mały włos zupełnie przegapiłbym północ – przyznaje chłopiec. Ula
poszła spać o godzinie 22. – Moja młodsza siostra budzi o świcie
cały dom. Dlatego rodzice uznali, że musimy iść wcześniej spać –
mówi 10-latka.
                                                                   
                                                                        Praca zespołowa

.

W tym roku nasza redakcja
przyłączyła się do Akcji Jurka
Owsiaka. Gramy w niedzielę
14 stycznia przy kaplicy w
Czachówku. Warto pomagać!

.

.

.

Gabrysia Nawara
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    Leć gwiazdeczko mała, leć!

Mikołaju Drogi,
na dworze mróz srogi.
Z pewnością pamiętasz,
że niedługo Święta.
Co roku przychodzisz,
nigdy nie zawodzisz,
więc w tym roku raczej
nie będzie inaczej.
Babcię bolą nogi,
choć to prezent drogi,
daj jej buty wygodne
i ciepłe na dni chłodne.
Dla mamy – trochę włóczki,
żeby lalki – jej wnuczki –
miały nowe sukienki,
czapki i spodenki.
Siostra dba o urodę
i zna najnowszą modę.
Przynieś jej ładną bluzkę
lub perfumy francuskie.
Co chciałabym dla siebie?
O co mam prosić Ciebie?
Tego bym sobie życzyła,
żebym Cię zobaczyła.
Z góry Ci dziękuję
i gorąco całuję.
Serdeczne ślę życzenia
i… do zobaczenia!

Twoja Małgosia
Grudzień 2017

         
Ponad sto miejsc szybko wypełniło się publicznością.
Koncert rozpoczęli soliści z klas 1-3. Mimo że niektóre dzieci były
bardzo stremowane, ich występy były wspaniałe! W tej kategorii
reprezentowała nas Michalina Kuczkowska, która zaśpiewała
fenomenalnie. Popis dała również liczna grupka dziewczynek z klasy
3, biorąca udział w konkursie w kategorii zespoły. Zajęły 3 miejsce,
które naprawdę im się należało.
W gronie solistów z własnym akompaniamentem z naszej szkoły
zaśpiewała Anielka Hulanicka zdobywając 1. miejsce. W innej
kategorii 3. miejsce zdobyła jej siostra Sara. 
Z kategorii klas 4-7 reprezentowała nas Urszula Matysiak z bardzo
pięknym głosem, ale ponieważ rywalizowała z siódmioklasistkami, nie
udało jej się zdobyć nagrody. Podobnie jak dziewczynkom z klasy 5,
które zaśpiewały w grupie duetów. Nie można mieś wszystkiego!
Po zakończeniu przesłuchań konkursowych, organizatorzy zaprosili
uczestników na słodki poczęstunek (słodkości było mnóstwo).
Wychodząc z Ośrodka Kultury każdy był zadowolony, bo dla nikogo
nie zabrakło torby z logo festiwalu na pamiątkę oraz słodkiego
batonika. 
                                                                                       Sara Hulanicka

.

Już po raz siódmy nasza szkoła zorganizowała Gminny Festiwal Kolęd
i Pastorałek.W przedświąteczny wtorek 19 grudnia, ze względu na
powstającą przy placówce w Czachówku salę gimnastyczną, impreza
odbyła się w Ośrodku Kultury w Górze Kalwarii. 

.

W naszej szkole biblioteka
zorganizowała konkurs pt.
,,List do Świętego
Mikołaja”. Poniżej
nagrodzony list autorstwa
Małgosi Góry.

Anna Chmielewska

Anna Chmielewska



www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 2 01/2018 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Wiadomości z ostatniej ławki

Nadeszła premiera!

Szkolna tradycja

18 grudnia klasy V i VI brały udział
w jasełkach przygotowywanych dla
podopiecznych Domu Opieki
Społecznej  w Górze Kalwarii. 

 
 Próby trwały cały miesiąc! Uczniowie bardzo
się starali, by wszystko wyszło, jak należy.
Przeżywali duży stres. Moim zdaniem,
przedstawienie bardzo się udało. Klasa VI
odgrywała jasełka, a klasa V była chórem
aniołów. Świetnie im to wyszło! Widzowie
byli bardzo zadowoleni i wzruszeni. Bili
ogromne brawa. Wiem o tym, ponieważ
sama brałam udział w tym przedstawieniu.
Po spektaklu rozdaliśmy widzom drobne
upominki (świąteczne pierniczki).
  Oczywiście nasi ,,aktorzy” przedstawili też
jasełka w naszej Szkole. Tym razem stres
był już trochę mniejszy, ale występ tak samo
udany  jak pierwszy. Widzowie głośno
oklaskiwali  aktorów. Na koniec wszyscy
razem zaśpiewali kolędę „Gdy się Chrystus
rodzi”.
                                                      Małgorzata Góra.

W piątek tuż przed świąteczną przerwą,
obchodziliśmy w szkole małe klasowe uroczystości
- wigilie. Jest to stara, szkolna tradycja, która
prawdopodobnie występuje w każdej szkole, tyle
tylko, że różni się sposobem jej organizacji. 

.

  W każdej klasie to wyjątkowe spotkanie rozpoczęło
się od dzielenia się opłatkiem i tradycyjnego składania
sobie nawzajem życzeń. Nasza klasa miała mieć tylko
dwie godziny wigilii, lecz nasi nauczyciele, po krótkich
namowach, zgodzili się sprezentować nam więcej
świątecznego czasu. Było wszystko, czego wymaga
tradycja, a nawet jeszcze więcej. Nie zabrakło również
gier w mafię, butelkę, biegania i śmiechu! Bawiliśmy
się naprawdę świetnie! W czasie przerw można było
usłyszeć bożonarodzeniowe piosenki. Wigilia w naszej
szkole to wspaniały czas. Wszyscy jesteśmy dla
siebie bardzo mili i uprzejmi, uśmiechamy się do
siebie. To piękne! Byłoby super, gdyby każdy dzień w
szkole wnosił w jej mury i nasze serca tak wiele
radości – powtarzali nauczyciele.
                                                    Sara Hulanicka

Małgorzata Sikora

Anna Chmielewska
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Postanowienia noworoczne
i co dalej?

   Przed sylwestrem chodziłam po szkole i robiłam rozeznanie kto to ma
jakie postanowienie noworoczne. Okazało się, że najwięcej osób chciałoby
przejść na wyższy poziom w ulubionej grze, a to w margo, a to w cs, czy
w lol’u. Aby było łatwiej osiągnąć wyższy level nie tylko w grze znam
dobry, sycący i nawet odchudzający koktajl. Potrzebne będą: 3 dojrzałe
banany, 2 szklanki mleka, 2 łyżki miodu i (niekoniecznie) szklanka
pokruszonego lodu. Mleczny Koktajl Gracza przygotujemy krojąc banany
na kawałki i miksując je następnie z mlekiem i miodem na gładką
konsystencję. Na koniec dodajemy lód i miksujemy jeszcze przez minutę.
Napój podajemy w wysokich szklankach. Smacznego!                               
                                                              Urszula Matysiak

.

. .

.
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Kinga Romanowska .

.
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