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W tym roku po raz kolejny uczestniczyłem w
feriach szkolnych. Poniżej możecie przeczytać
relację z tych mile spędzonych dni.

14. 01. 2018 - poniedziałek
Był dniem organizacyjnym. Można było spędzić
czas na sportowo w sali gimnastycznej lub pograć
w gry planszowe. Gdy ktoś zgłodniał, mógł pożywić
się kanapkami z dżemem, parówkami oraz herbatą.
O nasze potrzeby żywieniowe zadbały kochane
panie woźne.

15. 01. 2018 - wtorek
We wtorek czekał nas pierwszy wyjazd.
Pojechaliśmy do Warszawy, na Stadion Narodowy
oraz na wystawę budowli z klocków Lego. Wystawa
składała się z kilku sektorów. W jednym miejscu
stały same giganty. Największym z nich był
samochód Batmana. Inna część to modele z filmu
„Star Wars”. Po zwiedzaniu odpoczywaliśmy w
strefie zabaw. Mogliśmy złożyć samochody i
puszczać je ze specjalnej zjeżdżalni lub pograć na
konsoli Play Station 4 w gry Lego. Na koniec
wycieczki czekała nas pyszna niespodzianka,
ponieważ pojechaliśmy do McDonalda.

16. 01. 2018 - środa
Zwiedzaliśmy Stare Miasto w Warszawie.
Oglądaliśmy Kościół Świętej Anny, Stary Rynek i
Pałac Prezydencki. Po wycieczce znów
pojechaliśmy do McDonalda.

17. 01. 2018 - czwartek
W czwartek pojechaliśmy do Kina ,,Bajka’’ w Błoniu
na film  pt. ,,Fernando’’.

18. 01. 2018 - piątek
W piątek czekał nas wyjazd do Warszawy do sali
zabaw ,,Kolorado’’. W tej sali nie można się nudzić.
Jest basen z kulkami, zjeżdżalnie, zamek do
skakania, armaty na piłki, siatki wspinaczkowe i
wiele innych fantastycznych atrakcji. Na dobre
zakończenie pierwszego tygodnia ferii znowu
odwiedziliśmy restaurację McDonald.

Pierwszy dzień

W końcu

Ferie w szkole

ferii

spadł śnieg!!!
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21. 01. 2018 - poniedziałek
W poniedziałek odwiedziliśmy Kampinoski Park
Narodowy. W nocy był mróz, więc chodziliśmy po
zamarzniętych kałużach, ślizgając się przy tym.
Szliśmy prawie cztery kilometry, aby dojść do tzw.
Dębu Powstańców Styczniowych. To drzewo ma
około 300 lat i było świadkiem krwawych wydarzeń
z 1863 roku. Łącznie przeszliśmy prawie osiem
kilometrów. Dzieci z młodszych klas nie pokonały
w pełni tej odległości, ale nawet im się nie dziwię, bo
sam po tej wycieczce sportowo-naukowej  byłem
wyczerpany.

22. 01. 2018 - wtorek
We wtorek, według większości uczestników była to
najlepsza wycieczka, odwiedziliśmy aquapark
„Fala” w Łodzi. Wodne szaleństwo bez granic. Do
dyspozycji mieliśmy megazjeżdżalnie o długości
130 m, zjeżdżalnie trójtorową, rwącą rzekę,
zjeżdżalnię pontonową, basen rekreacyjny i wiele
innych wodnych atrakcji. Po wodnej przygodzie po
raz kolejny odwiedziliśmy McDonald.

23. 01. 2018 - środa
W środę po raz drugi odwiedziliśmy salę zabaw
,,Kolorado’’ i McDonald.

24. 01. 2018 - czwartek
W czwartek była wycieczka w sam raz dla
miłośników samolotów. Pojechaliśmy zwiedzać
Lotnisko im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
Weszliśmy na taras widokowy i obserwowaliśmy
startujące oraz lądujące samoloty.

25. 01. 2018 - piątek
W piątek czekał nas ostatni dzień ferii w szkole.
Można było sprawdzić swoją sportową formę przed
lekcjami wychowania fizycznego i zagrać w gry
planszowe. Na zakończenie dostaliśmy zabawki z
McDonalda. Byliśmy szczęśliwi, że świetnie
spędziliśmy te ferie, a jednocześnie smutni, bo już
w poniedziałek musieliśmy przyjść  do szkoły, ale
na normalne zajęcia.

                    Mateusz Boczkowski z klasy V B

Podróże

Autor artykułu

W szkole ferie

palcem po.. globusie

i "Deszczowa piosenka"
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Szkolne nocowanie

W nocy z ósmego na dziewiątego grudnia w
naszej szkole odbyła się impreza pod nazwą
„Nocowanie w szkole”. Po przyjściu do szkoły
rozłożyliśmy materace, a później samodzielnie
przygotowaliśmy popcorn, aby umilić sobie
wieczorne oglądanie filmów. Podczas
nocowania oglądaliśmy dwa filmy: „Shrek” i
„Shrek Forever” oraz w grupach tłumaczyliśmy
słowa piosenki z filmu „Shrek” pt.: „Hallelujah”
autorstwa Leonarda Cohena. Poszliśmy spać
około godziny 23:00. 

Było nam bardzo ciężko usnąć, ale na szczęście
jakoś się udało, a około godziny ósmej rano
uśmiechnięci i szczęśliwi pojechaliśmy do
swoich domów. Taka noc z kolegami i
nauczycielami to naprawdę niezapomniane
przeżycie. Warto by było powtórzyć takie
wydarzenie.

                              Michał Żochowski z klasy VI b

Szkolne

Do snu

Popcornu Jeszcze nam każą

nocowanie

się układanie...

przyrządzanie tłumaczyć teksty po nocach.
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Był sobie bal... Góra Grosza

Drugiego lutego w naszej szkole
odbyła się zabawa
karnawałowa. Rozpoczęła się o
godzinie szesnastej i trwała dwie
godziny. Na balu znajdował się
słodki poczęstunek, miedzy innymi
ciastka oraz najprzeróżniejsze
napoje, soczki i herbatki. Miejsca z
jedzonkiem były dwa.  Jedno
znajdowało się w sali
gimnastycznej, a drugie w szkolnej
świetlicy. Wodzirejem na balu
tradycyjnie był Wujcio Wariatuńcio.
W jednej chwili nasza szkoła zrobiła
się kolorowa, co było efektem
użycia specjalnych magicznych
laserów. Cała sala była oświetlona
różnymi dyskotekowymi lampami.
Na balu było tak wiele atrakcji, że
uznaję go za wybitnie udany. 
                                                         
         Marta Latoszewska VI b

z
W dniach od 4 do 15 grudnia w
 naszej szkole, jak co roku,
została przeprowadzona akcja
charytatywna Góra Grosza.
Pieniądze zdobyte podczas tej
zbiórki zostały tradycyjnie
przeznaczone na rodzinne domy
dziecka. Podczas akcji
uzbieraliśmy następującą sumę:
- 14,42 zł w jednogroszówkach
- 12,58 zł w dwugroszówkach
- 14,30 zł w pięciogroszówkach
- 4,50 zł w
dziesięciogroszówkach
- 6,00 zł w
dwudziestogroszówkach
- 6,50 zł w
pięćdziesięciogroszówkach
- 6,00 zł w złotówkach. Razem
uzbieraliśmy 64,10 zł. Akcję
zorganizowała Rada Samorządu
Szkolnego.
  Michał Żochowski z klasy VI
b
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K2

Polski

Himalaizm to wspinaczka wysokogórska,
uprawiana, jak nazwa wskazuje, w Himalajach, ale
również w górach, których wysokość przekracza
7000 m n.p.m. Ma on charakter wspinaczki lodowej,
z uwagi zaleganie w wysokich partiach gór lodu i
śniegu przez cały rok. Na szczególną uwagę
zasługują wyprawy mające na celu zdobycie
ośmiotysięczników zimą. Poprzez ośmiotysięczniki
należy rozumieć szczyty, których wierzchołki
wznoszą się na 8000 lub więcej metrów nad
poziomem morza. Przyjmuje się, że na Ziemi
znajduje się ich czternaście - 10 w Himalajach i 4 w
Karakorum.  Zdobywanie ośmiotysięczników
związane jest z ogromnym ryzykiem. Wynika ono
przede wszystkim z panujących w wysokich
partiach gór bardzo niekorzystnych warunków
atmosferycznych i konieczności aklimatyzacji.
Obszary znajdujące się powyżej 8000 m n.p.m.
nazywane są strefą śmierci. Himalaiści narażeni są
na skrajne warunki atmosferyczne, silne
promieniowanie słoneczne, rozrzedzone powietrze
czy niskie ciśnienie atmosferyczne. Dodatkowo
muszą wykazać się bardzo silną kondycją fizyczną
i psychiczną.
W historii światowego himalaizmu zimowego,
szczególnym uznaniem cieszą się polscy
himalaiści. Jako pierwsi zdobyli zimą najwięcej
ośmiotysięczników, skutkiem czego mówi się o nich
„lodowi wojownicy”. W okresie od 1980 do 1988 roku
to Polacy jako pierwsi na świecie zdobyli zimą
Mount Everest, Manaslu, Dhaulagiri, Czo Oju,
Kanczendzonga, Annapurna i Lhotse.
Niestety, himalaizm zimowy niesie ze sobą wiele
niebezpieczeństw. Himalaiści podejmując próbę
zdobycia szczytu, zawsze narażeni są na szereg
niebezpieczeństw. Często cena jaką muszą
zapłacić za zdobycie szczytu jest bardzo wysoka, o
czym mogliśmy przekonać się podczas ostatniej
wspinaczki na Nanga Parbat, dziewiątego co do
wysokości szczytu świata, gdzie zginął Polak -
Tomasz Mackiewicz. Obecnie oczy świata
zwrócone są na uczestników Narodowej Zimowej
Wyprawy na K2, której celem jest zdobycie tego
jedynego ośmiotysięcznika niezdobytego zimą.
Ekspedycja pod kierownictwem Krzysztofa
Wielickiego budzi ogromne zainteresowanie i
emocje. Za Polaków trzymam mocno kciuki!
                              Paweł Ciubiński z klasy VII a

Polski himalaizm zimowy

ostatni niezdobyty zimą?

himalaizm
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„N.I.C.”

.

.

Otworzyłam oczy. I co? Nie wiem. Byłam w domu.
Nie moim. Chyba. Byłam normalną dziewczyną,
która wie, co to jest życie i jak się zachować. Ale o
moim dawnym życiu już nie pamiętałam. Jakbym
właśnie się narodziła jako prawdziwy świadomy
człowiek. Zamknęłam oczy, marząc o powrocie do
poprzedniego życia, nieważne jakie by było.
Otworzyłam je i… zobaczyłam NIC.  Dosłownie.
Wszędzie było czarno, a nawet ciemniej niż w
najciemniejszą noc. Nie zostało mi nic innego, więc
zaczęłam biec przed siebie i krzyczeć z całych sił.
Ale po chwili je straciłam i zemdlałam. Chyba.
Otworzyłam oczy. Stałam na środku łąki, ale coś tu
nie pasowało. Wszystko uschło, a nagle zaczęła
napływać woda i pojawiłam się w szklanym
pojemniku. Brakowało mi powietrza. Dusiłam się. A
po chwili znowu byłam na łące, gdzie wody było
ponad moją głowę. Zamknęłam oczy, a gdy je
otworzyłam, woda płonęła. Wtedy zaczęłam
myśleć, co się dzieje. Pomyślałam: „przecież to
niemożliwe”. Właśnie! NIEMOŻLIWE... Pomyślałam
o powietrzu i zamknęłam oczy. Nagle stałam w
powietrzu, do czasu, gdy nie pojawiły się ptaki.

Wleciały we mnie i zaczęłam spadać. Zamknęłam
oczy, otworzyłam i tak kilka razy, ale nic się nie działo.
Mój lęk był nie do opisania. Jakbyś miał być zaraz
ścięty, ale masz nadzieję, że ktoś krzyknie „stójcie".
Leciałam. Już widziałam ziemię. Już miałam w nią
uderzyć i... Zobaczyłam postać. Niezwykłą. W
zasadzie nie widziałam jej, tylko jej cień. Przypominała
wiewiórko-strusio-pająka ze skrzydłami pegaza.
- Witaj. To jest test. Wszystko co tu się dzieje, jest
prawdą. Nie rób więcej takich numerów!? - powiedział,
odwrócił się i szedł w przeciwnym kierunku.
- Ale niech mi przynajmniej pan powie, gdzie ja jestem!
- krzyknęłam zrezygnowana.
- Jesteś w krainie o nazwie… Nic...
Wtedy zobaczyłam błysk i chwilę myślałam o tym, co
się zdarzyło. I wstałam z łóżka. Mojego. Na pewno.
Pomyślałam, że to był sen. Dopiero później
zrozumiałam, że to nie był sen, że to była
najdziwniejsza rzecz, jaka mi się przydarzyła…To był
dopiero początek…   Marysia Olender z klasy VI a

.

.
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Klub przyjaciół Małego Księcia

Ta książka ma już ponad siedemdziesiąt lat. Jest w
wieku Waszych Babć. Główny bohater to jedna z
najlepiej rozpoznawalnych postaci książkowych.
Powieść została przetłumaczona na prawie
wszystkie języki świata. Również w naszej szkole
działa tajny Klub Miłośników Małego Księcia. Jego
członkowie dopisują po nocach kolejne przygody
Małego Filozofa z asteroidy B-612. 

Mały Książę i Alicja

Mały Książę, bohater powieści A. de Saint-             
 -Exupéry'ego, który poszukiwał przyjaciela,
zwiedził sześć planet. Ich mieszkańcy swym
zachowaniem przypominali postawy ludzi
dorosłych. Książę postanowił, że uda się jeszcze na
jedną z najdalej położonych planet, o nazwie
Asteroida 331. Na planecie tej mieszkała
dziewczynka o imieniu Alicja, miała około sześciu 
 lat. Często bawiła się lalkami, rysowała i
pielęgnowała swój ogród, który był pełen kwiatów.
Mały Książę zaprzyjaźnił się z dziewczynką, często
rozmawiali i razem bawili się oraz zajmowali się jej
ogrodem.  Alicja, nigdy nie podróżowała, zawsze
mieszkała na swojej planecie, więc często
opowiadał jej o planetach, które zwiedził.
 
- Książę, czy możesz mi jeszcze raz opowiedzieć o
swojej Róży?
- Cóż, moja Róża przybyła w postaci nasiona.
Troszczyłem się o nią i pielęgnowałem. Rozwinęła
się w piękny i pachnący kwiat.
- Brakuje ci jej?
- Tak, bardzo.
- A możesz mi opowiedzieć jeszcze raz o Królu,
Próżnym, Pijaku, Bankierze i Latarniku?
- Alicjo, przecież opowiadałem ci o nich już tyle
razy.
- No wiem, ale tak bardzo lubię słuchać, jak
opowiadasz.

- Opowiem ci o nich, ale teraz proszę, naucz mnie
rysować i malować.
- A co chcesz rysować? 
- Moją różę.
- No dobra, wiec pójdę po karton i kredki.

Mały Książę polubił swoją przyjaciółkę Alicję, ale
musiał wrócić na swoją planetę. Obiecał
dziewczynce, że będzie ją odwiedzał i zaprosił ją
również do siebie. Alicja obiecała, że go wkrótce
odwiedzi. 

           Maksymilian Włodarski z klasy VII a

     Aforyzmy Przyjaciela - Lisa

Słowa Lisa nauczyły Małego Księcia trudnej sztuki,
sztuki patrzenia sercem. Lis doradza w ten sposób
Chłopcu, aby nie opuszczał Róży, ponieważ jest za
nią odpowiedzialny już na zawsze. Książę
uświadamia sobie, że musi powrócić do swojej
Róży, gdyż ją „oswoił”. Aforyzm Lisa można
tłumaczyć tak, że jeżeli decydujemy się na wspólne
życie z kimś, to powinniśmy wziąć po uwagę
również trudności i niepowodzenia, które mogą
skłaniać nas do opuszczenia tej osoby. My jednak
nie powinniśmy tego robić.

                              Paweł Ciubiński z klasy VII a

rys. Karolina Dylik
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Klub przyjaciół Małego Księcia

Planeta Sportowca

Ostatnia planeta, na którą dotarł Mały Książę, była
największa ze wszystkich do tej pory
odwiedzonych. Mieszkał na niej Wysportowany,
który cały czas trenował.
- O! Proszę Bardzo! Czyżby to mój fan przyszedł
mnie odwiedzić? Czy chcesz dostać mój autograf? -
zapytał zaciekawiony pan.
- Nie, nie jestem twoim fanem, nawet nie wiem, kim
jesteś - odpowiedział Mały Książę.
- Jestem sportowcem i trenuję bardzo ciężko, aby
poprawić swoje osiągnięcia - odparł Sportowiec.
- To bardzo interesujące zajęcie - powiedział Mały
Książę.
- Owszem nie tylko interesujące, ale też i zdrowe!
Mały Książę rozejrzał się po planecie sportowca,
zobaczył tu wiele maszyn do ćwiczeń, bieżnie i
boiska.
Po czasie zobaczył ogromną gablotę stojącą w
centrum planety, na której było napisane: „Nagrody
Najlepszego Sportowca w Historii”, lecz zamiast
nagród nie było tam nic.
- Dlaczego nie ma pan żadnych nagród, a jest
„Najlepszym Sportowcem w Historii”? - zapytał
Mały Książę.
- Ponieważ nigdy z nikim nie rywalizowałem, więc
stwierdziłem, że nie ma innych sportowców i jestem
jedynym, i najlepszym w historii, dzięki czemu mam
wielu fanów -odpowiedział zirytowany Sportowiec.
- A nie uważa pan, że to bez sensu ciężko trenować
dla nikogo i ogłaszać się najlepszym?
- To prawda, ale lepiej jest, jak myślę, że jestem
taką wspaniałą osobą. Dzięki temu zapominam o
samotności.
Sportowiec chce za wszelką cenę być najlepszym i
wygrywać. Ciężko pracuje, lecz nie może
sprawdzić, co jego treningi są warte, ponieważ z
nikim nie rywalizował. Nie doskonali się w jednej
dyscyplinie sportu, tylko próbuje wszystkiego. Chce
być najlepszy we wszystkim.
- To smutne – powiedział Mały Książę.

                             Paweł Ciubiński z klasy VII a

rys. Weronika

rys. Beata

rys. Ania

Kamińska

Przygoda

Szymaniak
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Wizje przyszłości według szóstoklasistów

Jak będzie wyglądała przyszłość? Czy będzie
kolorowa, czy raczej będzie się malowała w
ciemnych barwach? My nie wiemy, ale
szóstoklasiści wiedzą. Oto wizje uczniów z klasy
szóstej "A""A""A""A""A""A""A""A""A""A""A""A
"A""A""A""A""A""A""A""A""A""A""A""A""A""A"
"A""A""A""A""A""A""A""A""A""A""A""A""A""A"
"A""A""A""A""A""A""A""A""A""A""A""A""A"

wg Weroniki

wg Marysi

wg Amelii

wg Weroniki

wg Natalii

wg Alberta

Skrzypczuk

Olender

Wojtal

Lipińskiej

Michalczyk

Wojtala
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Nasi Bracia - Strażacy

27 lutego podczas godziny
wychowawczej miała miejsce wizyta
strażaków z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Niepokalanowie. Wbrew
nazwie straż pożarna nie jest tylko od
gaszenia pożarów, chociaż nazwa na to
wskazuje. Dzielni strażacy jeżdżą
również do wypadków, do powodzi czy
pomagają w odnajdywaniu zaginionych
po trzęsieniu ziemi osób. Strażacy nie
tylko ratują ludzi. Zdejmą też z drzewa
wystraszonego kota. Na terenie Polski
(stan ze stycznia 2017 roku) jest 501
jednostek Państwowej Straży Pożarnej
oraz 11 813 jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej. Działają również 4
Zakładowe Straże Pożarne, 1 jednostka
Lotniskowej Służby Ratowniczo-
Gaśniczej oraz 10 jednostek Wojskowej
Ochrony Przeciwpożarowej.

Ten artykuł poświęcam pracy strażaka,
który jest jednocześnie bratem
zakonnym, franciszkaninem, bo
Ochotnicza Straż Pożarna w
Niepokalanowie to jedyna straż w
Polsce, w której służą zakonnicy.
Została założona w 1931 roku. Była
pomysłem o. Maksymiliana Kolbego,
ale założył ją brat Salezy Mikołajczyk.
Specyfika tej jednostki związana jest z
powołaniem zakonnym. Ochotnicza
Straż Pożarna jest więc jedną z form
apostolstwa oraz wypełnienia
przykazania miłości bliźniego.

           Mateusz Boczkowski z klasy V B
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14 lutego - Walentynki

.

.

.

No tak. Walentynki. Każdy kto ma drugą
połówkę, kocha ten dzień. Chwila, ale
my chodzimy do podstawówki. Tu trzy
osoby na krzyż są w związku. U nas
króluje tzw. ,,podkochiwanie’’. No ale
do rzeczy. Tak wiem, nie zaczyna się
zdania od ,,No’’. My Samorząd
Uczniowski i nasz opiekun pan Bartek
Figut zorganizowaliśmy ,,Pocztę
walentynkową’’. Odbyła się ona po
pierwszej, po drugiej i po trzeciej lekcji. 

Oczywiście w Dniu Świętego
Walentego, tj. 14 lutego. My, czyli
Natalka, Marysia i Weronika po
zakończonym wypisywaniu wszelkich
koleżeńskich serdeczności,
rozdawałyśmy kartki walentynkowe. A
było ich naprawdę dużo! Wyszłyśmy na
przerwę. A tu niespodzianka! Każdy, no
prawie każdy,  siedział i czytał swoje
liściki, które dostał od tajemniczych
wielbicieli. Nie tylko uczniowie je
dostali, ale także nauczyciele. Miło było
widzieć uśmiech na twarzach
młodszych i tych troszeczkę starszych.

Natalia Michalczyk, Sylwia Tempczyk,
Karolina Chmielewska, Weronika
Skrzypczuk  i Maria Olender 
z Rady Samorządu Uczniowskiego
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Komiks Natalii Michalczyk
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Komiks Weroniki Skrzypczuk
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