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                        Wieczornica Walentynkowa

i

i

   
   Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę,
   Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę;
   Jednakże gdy cię długo nie oglądam,
   Czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam;
   I tęskniąc sobie zadaję pytanie:
   Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?
   (Fragment ,,Niepewność” A. Mickiewicz)
          
         Ten piękny wiersz Adama Mickiewicza 
 i wiele      innych mogliśmy usłyszeć na wieczornicy    
 walentynkowej, która odbyła się 13.02.2018r. w naszej
szkole. Zorganizowała go klasa 7b, z pomocą ich
wychowawcy, p. Elżbiety Więckowskiej oraz rodziców.

         Nazwę „walentynki” zna każdy, ale skąd
pochodzi? Wzięła się ona od imienia św. Walentego,
patrona zakochanych. Był biskupem i męczennikiem
rzymskim, który poniósł śmierć w czasach cesarza
Klaudiusza II Gota ok. 269 r. Walentynki stały się
świętem zakochanych dopiero w średniowieczu, kiedy
to pasjonowano się żywotami świętych.
W obecnej formie Walentynki dotarły do Polski z
Niemiec i było to całkiem niedawno, bo w latach 90.
poprzedniego stulecia.

i

    
       Wieczorek walentynkowy przebiegał w niezwykłej
scenerii.  Poetycką i romantyczną atmosferę
podkreślała scenografia, płonące świece, rozsypane
płatki róż. Goście zasiadali przy stolikach z tomikami
wierszy w rękach, niczym w kafejce paryskiej mieście
zakochanych.  Uczniowie  zaprezentowali swoje
talenty w utworach literackich lub muzycznych. Lecz
nie tylko oni, na wieczornicy zadebiutowali również
rodzice i nauczyciele, recytując wiersze na temat
miłości.  

Maks Małecki
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  Walentynki na lodowisku 
Dnia 14 lutego,  klasa II "A" i II "B", pod opieką p. Aleny Przywoźnej, p. Marty Jasionek
oraz p. Marcina Wojciechowskiego, wybrała się na niedawno otwarte lodowisko w
Ostrowii Mazowieckiej. Celem wyjazdu była integracja obu klas, wspólne świętowanie
Dnia Zakochanych oraz miłe spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Po założeniu
łyżew, jak się dla niektórych z Nas okazało, jazda na lodzie wcale nie jest taka prosta,
jak się do tej pory wydawało. Z ogromną determinacją staraliśmy się wygrać z
grawitacją na lodowisku. Jedni radzili sobie lepiej, inni gorzej, lecz wszyscy mieliśmy
na celu tylko i wyłącznie dobrą zabawę, więc kto jak sobie radził w tej dyscyplinie nie
miało dużego znaczenia. Po kilkugodzinnej, wyczerpującej zabawie na lodzie, po
drodze udaliśmy się do Pizzeri. Byliśmy bardzo głodni, więc dla każdego z Nas była to
ogromna przyjemność. Zmęczeni, lecz zadowoleni, wróciliśmy do szkoły z nadzieją na
powtórzenie wyjazdu w przyszłości.

  Klaudia Maleńka kl. II A
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Ślubowanie klasy sportowej.

 16 lutego w naszej szkole odbyło się pasowanie Klasy Sportowej 4C . Przybyła pani
Wójt , pani dyrektor i wicedyrektor oraz pan wicedyrektor , grono pedagogiczne ,
rodzice oraz niektóre klasy.                  I oczywiście nie mogło zabraknąć naszych
sportowców! Uczniowie zaśpiewali piosenkę, po której można stwierdzić, że nic i nikt
ich nie powstrzyma w uprawianiu sportu . Obejrzeliśmy filmik, który pokazywał ich
ciężką codzienną pracę. Był także pokaz zdjęć z ich codziennego wysiłku oraz różnych
zawodów ,w których chętnie biorą udział min. Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej,
Największa lekcja W-Fu  i zawody piłki nożnej. Dziewczynki pokazały, że są świetnie
wygimnastykowane, robiły gwiazdy, szpagaty, stanie na rękach , mostki i to co mi się
najbardziej podobało ,czyli zaprezentowanie umiejętności tańca “schufle dance” .
Pokazały nam również taniec z użyciem pomponów! Chłopcy tak samo wysportowani
tańczyli świetnie  oraz śpiewali cudownie tak samo jak dziewczyny . Na koniec głos
zabrała Pani Wójt i Pani Dyrektor. Można stwierdzić, że nikt nie zastąpi tak świetnej
klasy , spisali się na szóstkę i mamy nadzieję, że godnie będą reprezentować naszą
szkołę.
Wiktoria Jaworska kl. IVb

w w


	Walentynki na lodowisku
	Dnia 14 lutego,  klasa II "A" i II "B", pod opieką p. Aleny Przywoźnej, p. Marty Jasionek oraz p. Marcina Wojciechowskiego, wybrała się na niedawno otwarte lodowisko w Ostrowii Mazowieckiej. Celem wyjazdu była integracja obu klas, wspólne świętowanie Dnia Zakochanych oraz miłe spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Po założeniu łyżew, jak się dla niektórych z Nas okazało, jazda na lodzie wcale nie jest taka prosta, jak się do tej pory wydawało. Z ogromną determinacją staraliśmy się wygrać z grawitacją na lodowisku. Jedni radzili sobie lepiej, inni gorzej, lecz wszyscy mieliśmy na celu tylko i wyłącznie dobrą zabawę, więc kto jak sobie radził w tej dyscyplinie nie miało dużego znaczenia. Po kilkugodzinnej, wyczerpującej zabawie na lodzie, po drodze udaliśmy się do Pizzeri. Byliśmy bardzo głodni, więc dla każdego z Nas była to ogromna przyjemność. Zmęczeni, lecz zadowoleni, wróciliśmy do szkoły z nadzieją na powtórzenie wyjazdu w przyszłości.
	Klaudia Maleńka kl. II A

	Ślubowanie klasy sportowej.
	16 lutego w naszej szkole odbyło się pasowanie Klasy Sportowej 4C . Przybyła pani Wójt , pani dyrektor i wicedyrektor oraz pan wicedyrektor , grono pedagogiczne , rodzice oraz niektóre klasy.                  I oczywiście nie mogło zabraknąć naszych sportowców! Uczniowie zaśpiewali piosenkę, po której można stwierdzić, że nic i nikt ich nie powstrzyma w uprawianiu sportu . Obejrzeliśmy filmik, który pokazywał ich ciężką codzienną pracę. Był także pokaz zdjęć z ich codziennego wysiłku oraz różnych zawodów ,w których chętnie biorą udział min. Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej, Największa lekcja W-Fu  i zawody piłki nożnej. Dziewczynki pokazały, że są świetnie wygimnastykowane, robiły gwiazdy, szpagaty, stanie na rękach , mostki i to co mi się najbardziej podobało ,czyli zaprezentowanie umiejętności tańca “schufle dance” . Pokazały nam również taniec z użyciem pomponów! Chłopcy tak samo wysportowani tańczyli świetnie  oraz śpiewali cudownie tak samo jak dziewczyny . Na koniec głos zabrała Pani Wójt i Pani Dyrektor. Można stwierdzić, że nikt nie zastąpi tak świetnej klasy , spisali się na szóstkę i mamy nadzieję, że godnie będą reprezentować naszą szkołę.
	Wiktoria Jaworska kl. IVb


