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Wielkanoc, czyli najważniejsze i najstarsze
święto chrześcijańskie. Obchodzi się je co roku
w niedzielę po pierwszej wiosennej pełni
Księżyca. Jak nazwa wskazuje, święto
obchodzono w nocy z Wielkiej Soboty na
Niedzielę, gdyż w nocy,  jak mówi tradycja nad
ranem, Chrystus zmartwychwstał.  W Polsce w
niedzielny poranek odprawia się bardzo
uroczyste, bo połączone z procesją i bardzo
wczesne nabożeństwo -  Rezurekcję, od
łacińskiego resurrectio, czyli Zmartwychwstanie.
W domu po powrocie z kościoła spożywa się
uroczyste śniadanie, na którym najważniejsza
jest  wielkanocna święconka. A wśród słodyczy
króluje tradycyjny polski – MAZUREK. I właśnie
przepisem na to ciasto chciałabym się z Wami
podzielić.

Składniki na kruche ciasto to: 220 g mąki
pszennej, 90 g masła, szczypta soli,1 łyżka cukru
pudru,2 łyżki wody,1 jajko. Składniki
czekoladowego wypełnienia: 1 tabliczka gorzkiej
czekolady, 50 g cukru pudru,ok. 100 ml śmietanki
30%,10 g masła.Składniki siekam nożem, a
potem zagniatam w zwartą kulę. Gotowe ciasto
wałkuję na spory prostokąt. Warto robić to
między arkuszami papieru do pieczenia.
Odcinam brzegi, aby powstał równy prostokąt, a
z resztek ciasta formuję wałeczki. Przylepiam je
do brzegów, tworząc rant. Nakłuwam widelcem i
piekę ok. 20 minut w 180 C. Na malutkim ogniu
podgrzewam śmietankę  z masłem i cukrem.
Dodaję czekoladę. Mieszam, aż składniki się
połączą. Taki czekoladowy mus wlewam na
podpieczony spód, dekoruję i schładzam w
lodówce.  Smacznego.

Życzę Wam, Kochani, aby te Święta Wielkanocne
wniosły do Waszych serc wiosenną radość         
  i świeżość, pogodę ducha, spokój, ciepło           
 i  nadzieję. Wesołego Alleluja. W imieniu Rady
Samorządu Uczniowskiego
                      Marta Latoszewska z klasy VI b

.

.

Mazurek na Wielkanoc

.

.
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                 *  *  *

Ludzie lubią opowiadać i poznawać
opowieści, dlatego chciałbym
wytłumaczyć fenomen tego zjawiska.
Po pierwsze poznawanie opowieści
może być swego rodzaju przyjemnością
czy też rozrywką. Słuchając czyichś
opowiadań, możemy odreagowywać
napięcia czy wyzwalać w sobie różnego
rodzaju pozytywne emocje.
Opowiadania to także baśnie, zwane
powszechnie bajkami, w trakcie
słuchania których możemy rozwijać
wyobraźnię, a czasem pogłębiać swoje
zainteresowania. Słuchanie opowieści
może być też dobrym sposobem na
relaks. Ważnym zagadnieniem są
również cele edukacyjne. Poprzez
opowieści możemy poznawać kulturę,
obyczaje czy historię świata, a także
uczyć się go rozumieć. Kolejną kwestią
- dlaczego opowieści są tak lubiane
przez ludzi - jest chęć poznawania
przez nich historii swoich przodków,
historii rodziny. To właśnie dzięki
opowieściom bardzo często
dowiadujemy się o swoim pochodzeniu
czy rodowodzie. Podsumowując, ludzie
lubią opowiadać i poznawać opowieści,
gdyż w ten sposób uczą się i
odpoczywają. Żywioł opowiadania
nigdy nie zaginie. 

           Mateusz Zdanowski z klasy VII a

.
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Powiadają ludzie
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Żołnierze wyklęci

.

.

.

1 marca 2018 roku obchodziliśmy
Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych.
W tym dniu czciliśmy bohaterów, którzy
po II wojnie światowej z bronią w ręku
przeciwstawili się narzuconej siłą
władzy komunistycznej. Pierwszy dzień
marca to data symboliczna, która
nawiązuje do 1 marca 1951 r. kiedy w
warszawskim więzieniu na Mokotowie
wykonano wyrok śmierci na siedmiu
członkach niepodległościowego i
antykomunistycznego podziemia.
Żołnierzach  IV Zarządu Głównego
Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”
z Łukaszem Cieplińskim na czele. Dzień
ten został ustanowiony w 2011 r. przez
prezydenta Bronisława
Komorowskiego, choć jego inicjatorem
był poprzedni prezydent Lech
Kaczyński.

W naszej gminie również obchodzono
Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych,
tylko że w niedzielę, 4 marca, podczas
uroczystej mszy świętej z tej okazji. Po
nabożeństwie  można było się udać na
projekcję filmu Konrada Łęckiego
„Wyklęty”. To obraz opowiadający o
historii Franciszka Józefczyka. Jednego
z ostatnich żołnierzy, partyzantki
antykomunistycznej na terenie Polski,
poległych w boju z komunistycznym
oprawcą.

              Paweł Ciubiński z klasy VII a

.

.
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"Wyklęty"

W niedzielę 4 marca, w sali św.
Bonawentury przy Klasztorze oo.
Franciszkanów w Niepokalanowie,
odbyła się projekcja filmu pt.:
„Wyklęty” w reżyserii Konrada
Łęckiego. Jest to film oparty na faktach,
a jego akcja toczy się w Polsce w
drugiej połowie lat 40-tych, ale sięga
także do dwudziestolecia
międzywojennego. Opowiada historię
żołnierza powojennego podziemia -
Franciszka Józefczyka, ps. „Lolo”. To
człowiek, który choć walczył podczas II
wojny światowej o niepodległość
swojej ojczyzny, zaczyna być po wojnie
traktowany jak przestępca. 
Po pobycie w komunistycznym
więzieniu, zaczyna współpracować z
podziemiem niepodległościowym, które
walczy z władzą ludową o prawdziwą,
niekomunistyczną, Polskę. Wiedza o
ludziach takich jak on została
zakłamana przez ówczesne władze
polskie i sowieckie. Zła opinia została
utrwalona przez komunistyczną
propagandę, przez co również zwykli
ludzie uważali ich za bandytów. Dopiero
od niedawna zaczęto opowiadać
prawdziwą historię żołnierzy zwanych
"wyklętymi" i do tego przyczynia się
także ten film. Oglądałem go z dużym
zaciekawieniem i pomimo wielu
drastycznych scen uważam, że było
warto. Po projekcji odbyło się
spotkanie z twórcą tego obrazu.

              Michał Żochowski z klasy VI b
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Jedno kliknięcie i jesteś poliglotą

Firma Google zaprezentowała niedawno
swoje nowe słuchawki. Nazywają się
Google Pixel Buds i mają bardzo
przydatną funkcję. Mianowicie dzięki
nim zapewne już niedługo nie będziemy
musieli uczyć się języków, ponieważ po
odpowiednim skonfigurowaniu będą
one tłumaczyły w czasie rzeczywistym
wszystko, co dotrze do nas w języku
obcym, a następnie będą wpuszczały
nam przetłumaczony tekst do ucha. 

Działa to tak. Osoba mówi do nas po
angielsku, a my dzięki połączeniu z
naszym smartfonem, a tym samym z
google tłumacz i google assistent
słyszymy to po polsku. Następnie, jeżeli
chcemy coś powiedzieć, słuchawki
rejestrują to, a następnie odtwarzają
przetłumaczony tekst za pomocą
wbudowanego głośnika. Urządzenie,
niestety, na razie nie działa na terenie
naszego kraju, ponieważ korzysta także
z google assistent, który nie jest
jeszcze dostępny na terenie Polski.
Kiedy jednak to się zmieni, można je
będzie kupić w cenie ok. 700 zł. Poza tą
najważniejszą funkcją to po prostu
dobre słuchawki. Dzięki specjalnym
nakładkom nie wypadają z uszu,
wytrzymują do 5 godzin pracy. Zaś
dzięki dołączonemu do nich etui z
wbudowanym powerbankiem, mogą
wytrzymać nawet 24 godziny.

                Piotrek Kuchta z klasy VII b

.
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Skąd się bierze zło?

.

.

Aby odpowiedzieć na to pytanie, najpierw należy
wyjaśnić, czym ono w ogóle jest. 
Według mnie zło to przede wszystkim
przeciwieństwo dobra, jest ono niewłaściwą
kategorią moralną, która jest niepożądana w
społeczeństwie. 

Zło można czynić zarówno zwierzętom (znęcając
się nad nimi, nie dbając o ich
dobro), ludziom (np. krzywdząc bliźnich) ale też
i sobie (np. nadużywanie alkoholu lub branie
narkotyków). Ma ono wiele przyczyn. Może brać
się zarówno z kłótni, z zazdrości, z kłamstw, z
nienawiści bądź ze strachu, ale przede
wszystkim z niedoskonałości człowieka.
Przyczyną krzywdzenia zwierząt jest m. in. brak
panowania nad swoimi emocjami i chęć wyżycia
się na kimś słabszym.

W kwestii wyrządzania krzywdy innym ludziom
największą rolę odgrywa brak moralności i
empatii. Co do zła czynionego sobie, uważam, że
jest wynikiem braku poczucia własnej wartości. 

Tylko Ci, którzy nie szanują samych siebie,
dopuszczają się takich zachowań.  Przed złem
można się ustrzec, np. poprzez postępowanie
zgodnie z własnym sumieniem, niekrzywdzenie
innych ludzi i zwierząt. Przez przebaczenie,
współczucie, pomoc bliźnim w potrzebie oraz
bycie tolerancyjnym i empatycznym. 

Uważam, że nie ma ludzi złych z natury.
Człowiek jest stworzony na podobieństwo Boga,
a Bóg nie jest przecież zły. Istnieją tylko ludzie,
którzy wybrali złą drogę. To my dokonujemy
wyboru, jacy będziemy. Bo jak powiedział
Syriusz Black: „…wszyscy mamy w sobie tyle
samo dobra, co zła. Tylko od nas zależy, jaką
drogą pójdziemy".

                  Zuzia Gołębiewska z klasy VI a

.

.
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Do Warszawy na „Balladynę”

Fantastyczne

Żądna władzy

W drodze

27 marca obie klasy siódme wybrały się na
wycieczkę do Warszawy. Zaplanowane było
zwiedzanie Muzeum Narodowego, pójście do
restauracji McDonald oraz sztuka w teatrze
"Sabat". O ósmej odbyła się zbiórka. Po krótkim
czasie wyruszyliśmy spod szkoły w stronę stacji
kolejowej Teresin-Niepokalanów. Pojechaliśmy
pociągiem o 8:41. Droga minęła nam szybko i w
miłej atmosferze. Po wyjściu z pociągu
skierowaliśmy się w stronę Muzeum Narodowego.
W Muzeum zobaczyć mogliśmy zbiory sztuki
staropolskiej, malarstwo holenderskie oraz Galerię
Malarstwa Polskiego z „Bitwą pod Grunwaldem” na
czele.

Zwiedzanie i oglądanie zajęło nam około dwóch
godzin. Po zwiedzaniu byliśmy bardzo głodni i
poszliśmy do restauracji McDonald. 

Punktem kulminacyjnym wycieczki był spektakl
teatralny według Juliusza Słowackiego „Balladyna”. 
Udaliśmy się więc na ulicę Foksal do teatru
"Sabat".  Przedstawienie okazało się musicalem, a
 wyreżyserowała je Renata Pałys. Muzykę
skomponował Tomasz Czekalski a choreografią
zajął się Krzysztof Gliszczyński. Moim zdaniem
aktorzy doskonale wczuli się w swoją rolę. 

Problematyką sztuki było dążenie do władzy za
wszelką cenę. Balladyna, aby zdobyć władzę, była
w stanie zabić wszystkich stających na jej drodze.
Nawet najbliższe osoby ze swojej rodziny. Na
końcu spektaklu zabrzmiały zasłużone gromkie
brawa. Sztuka mi się bardzo spodobała, więc
zachęcam do pójścia do teatru na ten spektakl. Po
skończonej sztuce ubraliśmy się i wyszliśmy z
teatru w stronę stacji kolejowej – Warszawa
Powiśle. Wycieczka oczywiście bardzo mi się
podobała i mam nadzieję, że będzie takich więcej. 

                                  Ania Kuchta z klasy VII b

jezioro Gopło

Balladyna

do domu
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e-mail Kirkor@

Piszę do Ciebie ten list, gdyż chcę
podzielić się wrażeniami z pewnego
spotkania, które ostatnio miało miejsce.
Było to pod koniec dnia, gdy wracałem
do swojego zamku. Przejeżdżając nad
strumieniem, nagle załamał się pod
kołami mojego samochodu  most.
Szukając schronienia, poszedłem do
chaty, z której usłyszałem dźwięki lutni.
Chatę tę zamieszkiwała Wdowa wraz z
dwoma córkami: Aliną i Balladyną.
Przypomniałem sobie wtedy słowa
Pustelnika, który radził, by szukać żony
z ludu, najlepiej w ubogiej chacie.
Wyznałem więc, że szukam żony.
Jednak wybór pomiędzy dwiema
pannami nie był łatwy. Balladyna miała
alabastrową cerę, czarne oczy i była
brunetką. Alina w przeciwieństwie do
swojej siostry miała różaną cerę,
niebieskie oczy i była blondynką.
Upomniała się także za swoją matkę i
siostrę, mówiąc, że gdy ją wybiorę,
mam też zabrać do zamku jej rodzinę.
W czasie spotkania wydawało mi się, że
skromniejszą  i szczerszą osobą była
raczej Alina, choć w słowach Balladyny
też można było usłyszeć, że żywi do
mnie uczucie. Ostatecznie z rozterki
wyprowadziła mnie Wdowa, proponując
mi sposób, w jaki wybiorę jedną z
dziewczyn. Ta, która pierwsza
przyniesie pełny dzban malin, zostanie
moją lubą.
Cieszę się, że nareszcie będę miał żonę.
Zostałem ciepło i mile przyjęty w tej
skromnej  chatce.
               Pozdrawiam Cię 
               Kirkor   (Maks Włodarski z 7 a)

.

.

.

.
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Na rowerze za łosiem łopataczem

Mapa

.

.

14 kwietnia 2018 roku odbyła się wycieczka
rowerowa, w której udział wzięli członkowie,
działającego w naszej szkole Koła
Turystycznego. Była to pierwsza wyprawa
rowerowa, po trwającej kilka miesięcy przerwie
zimowej. Za cel obraliśmy sobie dotarcie do
Kapliczki św. Teresy w Bromierzyku, serca
zachodniej części Kampinoskiego Parku
Narodowego. 

Wyruszyliśmy z samego rana spod naszej
szkoły. Pierwszym przystankiem na naszej
drodze był zabytkowy kościół w Zawadach,
którego podziemia mogliśmy zwiedzić. W
przewidzianym czasie udało nam się dotrzeć do
miejscowości Bromierzyk, potem dotarliśmy do
Dębu Powstańców roku 1863. Jazda rowerem po
lesie była bardzo przyjemna z uwagi na
wyczuwalną już wiosnę oraz piękną, słoneczną
pogodę. 

Dodatkową atrakcją były dla nas różne
wzniesienia i małe górki, z których zjeżdżaliśmy
pędząc co tchu. Nie obyło się jednak bez
przygód. Pod koniec wyprawy rower jednego z
naszych kolegów uległ awarii i jeszcze przed
zakończeniem wycieczki musieli odebrać go
rodzice.

Jedynym mankamentem była nasza niezbyt
dobra kondycja, osłabiona przez mijające bez
jazdy na rowerze miesiące zimowe. Jednak cała
wyprawa była bardzo dobrze zorganizowana i
dostarczyła nam wielu atrakcji, zabawy i
pozytywnych emocji. Z niecierpliwością czekamy
na kolejną!
Aha, i zapomniałem nadmienić, że widzieliśmy
łosia, łosia łopatacza! :)

                             Paweł Ciubiński z klasy 7 a

trasy

.

.
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"Dziady część II"

wg Natalii

wg Kingi

wg Natalii

wg Ani

wg Kacpra

wg Dawida

wg Julki

Oto jak starodawny obrzęd dziadów wyobrazili
sobie  uczniowie klasy VII b. Dali temu wyraz w
postaci plastycznej, zainspirowała ich lektura dramatu
Adama Mickiewicza -  "Dziady część II". 

Błaszczyk

Grzybowskiej

Kowalczyk

Kuchty

Lewandowskiego

Skrzypczuka

Wacławek
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Najszybszy człowiek wszechświata 
                                           - rys. Marysia Olender 

.
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Bądź niebieski w kwietniu

Kwiecień to miesiąc wiedzy na temat zaburzeń
ze spektrum autyzmu. Uczniowie naszej szkoły
włączyli się w akcję: „Nie bądź zielony w
temacie autyzmu, w kwietniu bądź niebieski”.  

Uświadomili sobie, jakie są charakterystyczne
cechy osób z autyzmem oraz jak można pomóc
takim osobom w środowisku szkolnym. 

Uczniowie nabyli  podstawową wiedzę na temat
specyfiki funkcjonowania osób ze spektrum
autyzmu.  W tym celu zorganizowano warsztaty,
które pomogły dzieciom w budowaniu
świadomości o autyzmie. Przyczyniły się one
także do wzrostu empatii u dzieci i uwrażliwiły
je na problemy osób chorych.

                                        Magdalena Krupińska 

.

.

..

.

.
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Dziennikarze górą!

Część

Na

Pyszna Z autorami

Zostaliśmy zaproszeni do udziału w Warsztatach
Młodych Dziennikarzy do sochaczewskich
Kramnic. Pojechała nas tam piątka.  Pierwszą
częścią spotkania było szkolenie. Redaktor "Ziemi
Sochaczewskiej" wyjaśniał, jak dokonać składu
gazety, wykorzystując darmowe programy
sieciowe. Pokazywał również, jak stworzyć
internetowe wydanie gazetki wzbogacone o
zapętlone gify, bardzo przypominające ruchome
zdjęcia z gazet, które czytali bohaterowie filmu o
"Harrym Potterze". Następnie spotkaliśmy się z
pisarzem Piotrem Dobrym i rysownikiem jego
książek sochaczewianinem panem Łukaszem
Majewskim - autorami takich hitów książkowych
jak: "Ancyklopek" czy "Była sobie dziewczynka".
Była tradycyjna degustacja pizzy, a w drodze
powrotnej nasz opiekun zabrał nas na lody.
Smacznie, zdrowo, miło i edukacyjnie. Jak
powiedział jeden z opiekunów szkolnej gazetki:
"Dziennikarze górą!". Taki też tytuł miał pisany na
bieżąco artykuł, podsumowujący nasze spotkanie.
Z ruchomymi gifami oczywiście!          red.

szkoleniowa

lodach

pizza książek


	Mazurek na Wielkanoc
	Składniki na kruche ciasto to: 220 g mąki pszennej, 90 g masła, szczypta soli,1 łyżka cukru pudru,2 łyżki wody,1 jajko. Składniki czekoladowego wypełnienia: 1 tabliczka gorzkiej czekolady, 50 g cukru pudru,ok. 100 ml śmietanki 30%,10 g masła.Składniki siekam nożem, a potem zagniatam w zwartą kulę. Gotowe ciasto wałkuję na spory prostokąt. Warto robić to między arkuszami papieru do pieczenia. Odcinam brzegi, aby powstał równy prostokąt, a z resztek ciasta formuję wałeczki. Przylepiam je do brzegów, tworząc rant. Nakłuwam widelcem i piekę ok. 20 minut w 180 C. Na malutkim ogniu podgrzewam śmietankę  z masłem i cukrem. Dodaję czekoladę. Mieszam, aż składniki się połączą. Taki czekoladowy mus wlewam na podpieczony spód, dekoruję i schładzam w lodówce.  Smacznego.

	Powiadają ludzie
	*  *  *
	Ludzie lubią opowiadać i poznawać opowieści, dlatego chciałbym wytłumaczyć fenomen tego zjawiska. Po pierwsze poznawanie opowieści może być swego rodzaju przyjemnością czy też rozrywką. Słuchając czyichś opowiadań, możemy odreagowywać napięcia czy wyzwalać w sobie różnego rodzaju pozytywne emocje. Opowiadania to także baśnie, zwane powszechnie bajkami, w trakcie słuchania których możemy rozwijać wyobraźnię, a czasem pogłębiać swoje zainteresowania. Słuchanie opowieści może być też dobrym sposobem na relaks. Ważnym zagadnieniem są również cele edukacyjne. Poprzez opowieści możemy poznawać kulturę, obyczaje czy historię świata, a także uczyć się go rozumieć. Kolejną kwestią - dlaczego opowieści są tak lubiane przez ludzi - jest chęć poznawania przez nich historii swoich przodków, historii rodziny. To właśnie dzięki opowieściom bardzo często dowiadujemy się o swoim pochodzeniu czy rodowodzie. Podsumowując, ludzie lubią opowiadać i poznawać opowieści, gdyż w ten sposób uczą się i odpoczywają. Żywioł opowiadania nigdy nie zaginie.
	Mateusz Zdanowski z klasy VII a

	Żołnierze wyklęci
	W naszej gminie również obchodzono Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, tylko że w niedzielę, 4 marca, podczas uroczystej mszy świętej z tej okazji. Po nabożeństwie  można było się udać na projekcję filmu Konrada Łęckiego „Wyklęty”. To obraz opowiadający o historii Franciszka Józefczyka. Jednego z ostatnich żołnierzy, partyzantki antykomunistycznej na terenie Polski, poległych w boju z komunistycznym oprawcą.
	Paweł Ciubiński z klasy VII a

	"Wyklęty"
	W niedzielę 4 marca, w sali św. Bonawentury przy Klasztorze oo. Franciszkanów w Niepokalanowie, odbyła się projekcja filmu pt.: „Wyklęty” w reżyserii Konrada Łęckiego. Jest to film oparty na faktach, a jego akcja toczy się w Polsce w drugiej połowie lat 40-tych, ale sięga także do dwudziestolecia międzywojennego. Opowiada historię żołnierza powojennego podziemia - Franciszka Józefczyka, ps. „Lolo”. To człowiek, który choć walczył podczas II wojny światowej o niepodległość swojej ojczyzny, zaczyna być po wojnie traktowany jak przestępca.
	Po pobycie w komunistycznym więzieniu, zaczyna współpracować z podziemiem niepodległościowym, które walczy z władzą ludową o prawdziwą, niekomunistyczną, Polskę. Wiedza o ludziach takich jak on została zakłamana przez ówczesne władze polskie i sowieckie. Zła opinia została utrwalona przez komunistyczną propagandę, przez co również zwykli ludzie uważali ich za bandytów. Dopiero od niedawna zaczęto opowiadać prawdziwą historię żołnierzy zwanych "wyklętymi" i do tego przyczynia się także ten film. Oglądałem go z dużym zaciekawieniem i pomimo wielu drastycznych scen uważam, że było warto. Po projekcji odbyło się spotkanie z twórcą tego obrazu.
	Michał Żochowski z klasy VI b

	Jedno kliknięcie i jesteś poliglotą
	Firma Google zaprezentowała niedawno swoje nowe słuchawki. Nazywają się Google Pixel Buds i mają bardzo przydatną funkcję. Mianowicie dzięki nim zapewne już niedługo nie będziemy musieli uczyć się języków, ponieważ po odpowiednim skonfigurowaniu będą one tłumaczyły w czasie rzeczywistym wszystko, co dotrze do nas w języku obcym, a następnie będą wpuszczały nam przetłumaczony tekst do ucha.
	Działa to tak. Osoba mówi do nas po angielsku, a my dzięki połączeniu z naszym smartfonem, a tym samym z google tłumacz i google assistent słyszymy to po polsku. Następnie, jeżeli chcemy coś powiedzieć, słuchawki rejestrują to, a następnie odtwarzają przetłumaczony tekst za pomocą wbudowanego głośnika. Urządzenie, niestety, na razie nie działa na terenie naszego kraju, ponieważ korzysta także z google assistent, który nie jest jeszcze dostępny na terenie Polski. Kiedy jednak to się zmieni, można je będzie kupić w cenie ok. 700 zł. Poza tą najważniejszą funkcją to po prostu dobre słuchawki. Dzięki specjalnym nakładkom nie wypadają z uszu, wytrzymują do 5 godzin pracy. Zaś dzięki dołączonemu do nich etui z wbudowanym powerbankiem, mogą wytrzymać nawet 24 godziny.
	Piotrek Kuchta z klasy VII b

	Skąd się bierze zło?
	Do Warszawy na „Balladynę”
	e-mail Kirkor@
	Piszę do Ciebie ten list, gdyż chcę podzielić się wrażeniami z pewnego spotkania, które ostatnio miało miejsce. Było to pod koniec dnia, gdy wracałem do swojego zamku. Przejeżdżając nad strumieniem, nagle załamał się pod kołami mojego samochodu  most. Szukając schronienia, poszedłem do chaty, z której usłyszałem dźwięki lutni. Chatę tę zamieszkiwała Wdowa wraz z dwoma córkami: Aliną i Balladyną. Przypomniałem sobie wtedy słowa Pustelnika, który radził, by szukać żony z ludu, najlepiej w ubogiej chacie. Wyznałem więc, że szukam żony. Jednak wybór pomiędzy dwiema pannami nie był łatwy. Balladyna miała alabastrową cerę, czarne oczy i była brunetką. Alina w przeciwieństwie do swojej siostry miała różaną cerę, niebieskie oczy i była blondynką. Upomniała się także za swoją matkę i siostrę, mówiąc, że gdy ją wybiorę, mam też zabrać do zamku jej rodzinę. W czasie spotkania wydawało mi się, że skromniejszą  i szczerszą osobą była raczej Alina, choć w słowach Balladyny też można było usłyszeć, że żywi do mnie uczucie. Ostatecznie z rozterki wyprowadziła mnie Wdowa, proponując mi sposób, w jaki wybiorę jedną z dziewczyn. Ta, która pierwsza przyniesie pełny dzban malin, zostanie moją lubą. Cieszę się, że nareszcie będę miał żonę. Zostałem ciepło i mile przyjęty w tej skromnej  chatce.                Pozdrawiam Cię                 Kirkor   (Maks Włodarski z 7 a)

	Na rowerze za łosiem łopataczem
	Wyruszyliśmy z samego rana spod naszej szkoły. Pierwszym przystankiem na naszej drodze był zabytkowy kościół w Zawadach, którego podziemia mogliśmy zwiedzić. W przewidzianym czasie udało nam się dotrzeć do miejscowości Bromierzyk, potem dotarliśmy do Dębu Powstańców roku 1863. Jazda rowerem po lesie była bardzo przyjemna z uwagi na wyczuwalną już wiosnę oraz piękną, słoneczną pogodę.
	Dodatkową atrakcją były dla nas różne wzniesienia i małe górki, z których zjeżdżaliśmy pędząc co tchu. Nie obyło się jednak bez przygód. Pod koniec wyprawy rower jednego z naszych kolegów uległ awarii i jeszcze przed zakończeniem wycieczki musieli odebrać go rodzice.
	Jedynym mankamentem była nasza niezbyt dobra kondycja, osłabiona przez mijające bez jazdy na rowerze miesiące zimowe. Jednak cała wyprawa była bardzo dobrze zorganizowana i dostarczyła nam wielu atrakcji, zabawy i pozytywnych emocji. Z niecierpliwością czekamy na kolejną! Aha, i zapomniałem nadmienić, że widzieliśmy łosia, łosia łopatacza! :)
	Paweł Ciubiński z klasy 7 a

	"Dziady część II"
	Najszybszy człowiek wszechświata
	- rys. Marysia Olender
	Bądź niebieski w kwietniu
	Kwiecień to miesiąc wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu. Uczniowie naszej szkoły włączyli się w akcję: „Nie bądź zielony w temacie autyzmu, w kwietniu bądź niebieski”.
	Uświadomili sobie, jakie są charakterystyczne cechy osób z autyzmem oraz jak można pomóc takim osobom w środowisku szkolnym.
	Uczniowie nabyli  podstawową wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu.  W tym celu zorganizowano warsztaty, które pomogły dzieciom w budowaniu świadomości o autyzmie. Przyczyniły się one także do wzrostu empatii u dzieci i uwrażliwiły je na problemy osób chorych.
	Magdalena Krupińska

	Dziennikarze górą!

