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Szkolny wolontariat wspiera oddziały
noworodkowe

Ferie tu i tam

Ponad 800 zł zebrały
wolontariuszki Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy z naszej
redakcji. Mimo mroźnej pogody,
dziewczyny nie traciły nadziei na
sukces i swoim uśmiechem
rozgrzewały serca ludzi.

Już od 6 lat wolontariusze z naszej szkoły pod opieką pani Ewy
Osińskiej uczestniczą w akcji Jurka Owsiaka. 14 stycznia od
godzin porannych przy kaplicy w Czachówku zbieraliśmy datki do
puszek na leczenie małych dzieci. Jak co roku mieliśmy naklejkę
- serce jako nasz znak rozpoznawczy.  Ludzie z chęcią dzielili się
swoimi oszczędnościami. - Łza zakręciła mi się w oku, kiedy
starsza kobieta wyjęła z portfela ostatnie pieniądze - mówi
Gabrysia, jedna z wolontariuszek.
Wielkie gwiazdy również wspomagają fundację Owsiaka. Pewien
mężczyzna, jak sam twierdził menadżer popularnego piosenkarza
- Sławomira, wrzucił do puszki jednej z naszych wolontariuszek
dużą kwotę. Julka i Gabrysia podekscytowane całą akcją
postanowiły pojechać na finałowy koncert do sztabu w Górze
Kalwarii. Dziewczyny, jak podkreślają, miały ochotę na wspólną
zabawę wieńczącą ich pracę na zimnie. Najbardziej podobało im
się “światełko do nieba”, czyli pokaz fajerwerków. Obiecały, że za
rok, ale w większym składzie, znów zagrają z orkiestrą.                 
            praca zespołowa.

Spora część była na nartach w Zakopanem, pojedyncze osoby
spędziły ferie za granicą, we Włoszech, w Maroko. Sama bardzo
chciałabym wyjechać za granicę, ale w te ferie wyjechałam do
Kluszkowców koło Bukowiny Tatrzańskiej na narty. Miło
spędziłam czas z tatą i bratem. Nie wszystkim jednak dopisało
szczęście, widziałam na własne oczy jak pewien pan na środku
stoku ustawiał narty na krzyż a po piętnastu minutach przyjechało
GOPR. Zabrali poszkodowanego na takich niby sankach, zjechali
na dół, opatrzyli zapewne skręconą lub nawet złamaną nogę. Pan
Stanisław (53 - letni mężczyzna pracujący w GOPR) mówi:
- Najlepiej i najbezpieczniej spada się na bok, wtedy ma się
pewność, że narty ani nogi się nie zaplączą. Ważne jest jeszcze
to, żeby dostosować prędkość do swoich umiejętności i ilości
osób na stoku, pierwszeństwo ma osoba, która jest niżej i jedzie
wolniej.                                                                                               
                                 Urszula Matysiak

Uczniowie z naszej szkoły w ferie nie nudzili się.
Większość spędziła ferie w domu, przychodzili do
szkoły żeby pogotować, pomalować i pobawić się
wspólnie.

.

.

.

.

.



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 3 02/2018 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLWiadomości z ostatniej ławki

Fajnie było być razem w piątki

Święty Walenty u nas
zawsze mile widziany

Koniec zajęć psychoedukacyjnych. Piszę
to z wielkim żalem, lecz wszystko co
dobre szybko się kończy.

W trakcie zajęć nauczyciele prowadzący wraz z
uczniami przygotowywali najróżniejsze  smakołyki.
Gofry, sałatki, galaretki oraz to co dzieci lubią
najbardziej: lody, to tylko niektóre z przykładów.
Czasem robiliśmy scenki tematyczne, które zachęcały
dzieci do samorozwoju, pomocy słabszym, dbania o
bezpieczeństwo i współpracy. Niekiedy oglądaliśmy
przy okazji filmiki edukacyjne. Nie brakowało też
różnorodnych zabaw: w marchewki czy z balonami i
wiele innych.
Na ostatnich zajęciach omawialiśmy temat
bezpieczeństwa w czasie ferii. Zabawa podczas tych
zajęć była wyjątkowa udana.

. .

Nasze trenerki zadbały, aby wiele się działo. Były
konkursy oraz “makaronowe szaleństwo”, czyli
przygotowywanie najróżniejszych pysznych dań z
makaronem w roli głównej. Jedliśmy, aż uszy nam się
trzęsły!
Aby każdy uczestnik zapamiętał zajęcia, dostaliśmy
także pamiątkowe dyplomy. - Jaka szkoda, że zajęcia
nie mogły trwać choć trochę dłużej! Bo na pewno będę
myśleć “co byśmy w tym czasie robili na piątkowych
zajęciach? Czy może pogralibyśmy w prześcieradłową
siatkówkę, a może w murarza? Albo coś byśmy
upichcili? Coś na słodko, czy może coś słonego?“ -
wzdychał Wojtek.
                                                        Sara Hulanicka

Każdy ma okazję wysłać coś miłego swoim kolegom
lub koleżankom. W dzień zakochanych podczas
uroczystego apelu, panie Chmielewska i Felbur
wręczają upominki, które nawzajem sobie
przygotowujemy. Jest wtedy dużo zabawy i śmiechu.
Każdy uczeń chce dostać ich jak najwięcej i zostać
“królem walentynek”, bo to duża przyjemność i
wyróżnienie. W tym dniu wszyscy uczniowie ubierają
się na czerwono. Nasza mobilizacja jest punktowana
do całorocznego konkursu “Super klasę”.           TSz .

Od kilku lat 14 lutego nasza szkoła
zmienia się w sercowy raj. Tydzień przed
Walentynkami szkolny samorząd
wystawia pudło na pocztę walentynkową.
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Skąd się wziął karnawał?

Góra Grosza jest
największa na świecie!

Smacznie, zdrowo,
kolorowo

W tym roku
nasza szkoła
brała udział w
akcji
charytatywnej
,,Góra grosza".
Łącznie
zebraliśmy
345,35zł.
Gratulujemy
klasie III, za
zdobycie I
miejsca.
Zebrali aż
92,58zł.

Za nami Boże Narodzenie i Sylwester. Jesteśmy też
po Nowym Roku, więc niedługo rozpocznie się
karnawał. Jest to trochę śmieszna historia, bo jego
nazwa wzięła się z włoskiego słów carnem levāre,
czyli “usuwać mięso” bądź carlo vale, czyli “żegnaj". 

Nie kojarzę sobie karnawału z mięsem, ale widocznie
autor jego nazwy - tak.
A karnawał w naszej szkole? No cóż... nie
próżnujemy! Bawiliśmy się w gospodarstwie
agroturystycznym Gajówka. Mogliśmy
poeksperymentować ze strojami (niektórym przebrania
własnoręcznie uszyli rodzice), nie zabrakło tańca,
wspólnych zabaw, konkursów i stołu pełnego
słodkości. Dużą popularnością cieszyło się malowanie
buziek. Najbardziej roztańczoną w tym roku grupą, w
opinii wychowawców, okazali się zerówkowicze.
Praktycznie nie schodzili z parkietu. Niektórzy z
płaczem wracali do domu mówiąc, że chcą jeszcze
tańczyć.
                                                        Sara Hulanicka
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W drugim tygodniu ferii w naszej szkole odbywały
się zajęcia sportowe prowadzone przez pana
Roberta Michotę. Podczas zajęć panowała bardzo
przyjazna atmosfera.

Ci, którzy na nie przyszli, mogli poćwiczyć grę w
tenisa stołowego bądź poznać zasady gry w brydża
(co można wykorzystać w domu przy wieczornej
herbacie z rodziną). Z kolei pani Małgorzata Sikora w
ferie prowadziła zajęcia plastyczno-literackie i kulinarne
dla klas młodszych. Spotkania te cieszyły się
popularnością ze względu na swą “smakowitość”.
Natomiast efekty zajęć plastycznych można podziwiać
do tej pory na szkolnym korytarzu.
Po wszystkich spotkaniach uczniowie wychodzili
uśmiechnięci i zmotywowani do różnych aktywności.
Pozostaje mieć nadzieję, że w przyszłości podobnych
zajęć nie będzie brakowało.  
                                                   Kinga Romanowska
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Gadu, gadu, gadu nocą!

Poznajcie naszych redaktorów

Zbliża się pierwsze nocowanie w szkole
dla klas 4-6! W tamtym roku, w ramach
projektu czytelniczo - medialnego,
zainicjowanego przez p. Załuską i p.
Miller, nocowaliśmy co miesiąc. A czy w
tym pozwolą nam na to warunki? 

Na razie panie zgodziły się zrobić nam tę przyjemność
i po feriach będzie nocowanie dla klas starszych.
W tamtym roku było głosowanie na film spośród
tytułów proponowanych przez uczniów, w tym razem
ma być podobnie.
Nocowanie pewnie będzie wyglądać jak w tamtym
roku. Myślę, że będziemy imprezować przez całą noc!
- Nocowanie to chyba jedyne wydarzenie, na które
śpieszno mi do szkoły! - żartuję z rodzeństwem.
Ostatnio na pierwsze nocowanie pakowałam się przez
cały tydzień! A komentarze po nocowaniu brzmiały:
Ale było super! Idziecie na następne nocowanie?
Starsze klasy z utęsknieniem czekają na następną
taką nocną integrację i mają nadzieję, że będzie ona
tak samo udana jak poprzednie albo lepsza!
                                                         Sara Hulanicka       
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Cześć, nazywam się Sara
Hulanicka, mam 12 lat. W wolnym
czasie zazwyczaj czytam książki i
ćwiczę grę na skrzypcach. Na
zajęcia zapisałam się dlatego, że
jestem ambitna i lubię dążyć do
spełnienia swoich marzeń.

Nazywam się Igor Nowicki, mam
12 lat. Interesuję się kostką rubika.
Na zajęcia zapisałem się, bo
chciałem spróbować czegoś
nowego. Może kiedyś będę
dziennikarzem? Kto to wie?

Cześć, nazywam się Kinga
Romanowska. Interesuję się
informatyką oraz historią. Wolne
chwile poświęcam na czytanie
książek. Od zawsze chciałam
uczestniczyć w tworzeniu gazetki
szkolnej.
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