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Od Redakcji do Was

Witamy w nowym 2018/2019 roku
szkolnym tym jesiennym numerem
naszego pisemka. Na łamach naszej
starej poczciwej gazetki
przeczytacie  o wrześniowym
Sprzątaniu Świata, niewątpliwym
sukcesie „Szkolnych Wieści” i
nagrodzie-wycieczce, na jaką
pojechali członkowie zespołu
redakcyjnego. 

Poznacie część naszych
czwartaków, którzy stawiają swoje
pierwsze kleksy w zeszycie od
języka polskiego oraz przeczytacie
bardzo głęboki i nieco filozoficzny
tekst Zuzi Gołębiewskiej. 

 

Pracę tę napisała nasza Koleżanka
na Ogólnopolski Konkurs Papieski,
jaki został zorganizowany przez
Instytut Jana Pawła II w Warszawie i
esejem tym nasza Koleżanka… ale o
tym już w kolejnym, listopadowo-     
              -grudniowym numerze!

               Wasza (Nasza) Redakcja   
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Akcja - segregacja

 

21 września w naszej szkole odbyło się coroczne
Sprzątanie Świata, tym razem POLSKA 2018. Po
czterech, przewidzianych planem tego dnia,
godzinach lekcyjnych wszyscy uczniowie i
nauczyciele zebrali się przed szkołą, aby
wysłuchać krótkiego wyjaśnienia hasła tegorocznej
edycji: "Akcja - segregacja, dwa razy więcej, dwa
razy czyściej".

Potem poszczególne klasy dostały swoje
przydziały ulic, a zerówki i klasy pierwsze sprzątały
najbliższe otoczenie, czyli teren szkoły. Wszyscy
ochoczo zabrali się do tego wielkiego sprzątania i
segregacji.

Po ciężkiej pracy nadszedł wreszcie czas na tak
lubiane przez wszystkich wielkie grillowanie. Co
prawda, z racji tego, że był piątek, nie było
kiełbasek, ale godnie zastąpił je pyszny pieczony
chlebek. Gdy już wszyscy zdążyli trochę odpocząć,
Rada Samorządu Uczniowskiego ogłosiła wyniki
tegorocznego Sprzątania. Podczas całej imprezy
była bardzo przyjemna atmosfera i wszyscy się
dobrze bawili.

                        
                             Natalia Michalczyk z klasy VII a

. .
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Podróż za (nie) jeden artykuł!

Drodzy Czytelnicy naszego szkolnego pisemka. Chcę
dziś opowiedzieć Wam o wycieczce „wielkiej szóstki”,
która wraz z opiekunem gazetki, panem Bartłomiejem
Figutem wybrała się do Telewizji Polskiej, czyli TVP.

Ta niezwykła podróż była nagrodą za zwycięstwo w
XV edycji Powiatowego Konkursu Dziennikarskiego:
„Jak zostać rzetelnym i interesującym dziennikarzem
w epoce informacji”. 25 września pojechaliśmy razem
z redakcjami innych zwycięskich gazetek z całego
powiatu i powiatów ościennych.

Gdy dojechaliśmy na miejsce, przywitał nas ogromny
budynek TVP. Choć na pewno część młodych
dziennikarzy miała większe oczekiwania co do
wyglądu budynku z zewnątrz. Wiele okolicznych
biurowców wielkich warszawskich firm wygląda
bardziej imponująco. Po wejściu do budynku i
trzydziestominutowym oczekiwaniu na przewodnika,
wejścia do siedziby Telewizji są skrupulatnie
odnotowywane i punktualne, a my byliśmy przed
czasem, dostąpiliśmy zaszczytu zwiedzania.

Na początku weszliśmy do małego studia, aby
posłuchać wykładu przewodnika i zapoznać się nieco
ze studyjnym sprzętem. Ciekawe czy wiecie, czym
jest na przykład prompter albo monitor podglądowy z
funkcją PIP i PBP? Prelegent ciekawie opowiedział o
tym, jak się pracuje w telewizji, co trzeba umieć, jak się
dostać do tej pracy oraz przywołał wiele anegdot i
interesujących historii z planu.

Następnie udaliśmy na zewnątrz, aby popatrzeć jak
nagrywano jeden z odcinków serialu telewizyjnego
„Korona Królów”. Znaleźć się w średniowiecznym
zamku ze styropianu, czego w telewizji nie widać,
wśród siana i zwierząt w sercu europejskiej stolicy!
Niesamowite przeżycie!

Po powrocie do budynku zwiedzaliśmy trochę większe
studio niż poprzednie. Zawitaliśmy również do sali z
rekwizytami oraz strojami, które są wykorzystywane w
programach.

Na korytarzach

Chińskie

TVP!!!

centrum handlowe?
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Podróż za (nie) jeden artykuł!

Nasz przewodnik uprzedził, że magazyny telewizyjne
wyglądają trochę jak chińskie centrum handlowe i
muszę przyznać, że trudno się z nim nie zgodzić.
Choć karteczki z napisem: „REZERWACJA – Jaka to
melodia” lub „The Voice od Poland” robiły na nas
wrażenie.

Na koniec odbyły się liczne sesje zdjęciowe, bo
przecież każdy chciał mieć fotkę na tak zwanej
Ściance. Trochę przechadzaliśmy się po telewizyjnych
korytarzach i na krótko weszliśmy do małego muzeum
TVP, ponieważ zaraz odbywał się tam program, który
był transmitowany w TVP Historia. Na dworze również
zrobiliśmy sobie pamiątkowe wspólne zdjęcie na tle
gmachu Telewizji i wyruszyliśmy w drogę powrotną.

Zgodnie z powiedzeniem, które dość często pada w
języku współczesnej młodzieży, że „Wycieczka bez
McDonalda -  to nie wycieczka” wstąpiliśmy do „Maca”
na wspaniałe zakończenie tej podróży.

Pozwolę sobie jeszcze na koniec wymienić imiona i
nazwiska osób, które przez cały poprzedni rok
najwięcej pisały do „Szkolnych Wieści”, przez co
przyczyniły się do sukcesu naszego pisemka i mogły
uczestniczyć w tej wyprawie-nagrodzie. 

Byli to: Marta Latoszewska, Maria Olender, Weronika
Skrzypczuk, Natalia Michalczyk, Paweł Ciubiński,
Zuzanna Gołębiewska i ja, niżej podpisany 
                                               Mateusz Boczkowski

W studiu
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                                     H U B E R T U S

* *
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                              Kleksy i kleksiki…

Mój kleks był wykonany w klasie na lekcji języka
polskiego 26 września 2018 roku. Jest średniej
wielkości i ma dziwny kształt. Jest koloru czarnego.
Mój kleks mi się podoba, bo ma dziwny kształt.

Filip Koźbiał z klasy IV b

Ten kleks przypomina ptaka, co jest w sieci i gubi
pióra, chcąc się wydostać, żeby lecieć wysoko w
niebo.

Patryk Miksa  z klasy IV b

Mój kleks bardzo mi się podoba, bo ma ciekawy
kształt i rozbudza wyobraźnię. Bardzo fajna i
interesująca była nasza klasowa lekcja kleksografii.

Ania Jaszczołt z klasy IV b

26 września, w piątek, w szkole wykonałem swojego
kleksa. Przypomina mi on drzewo z opadającymi
liśćmi. Ten kleksa jest czarny i mi się podoba, bo ma
fajny kształt. Jest dziwny i zajmuje prawie całą kartkę.

Szymon Głowacki z klasy IV b

*
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Jan Paweł II, Papież, ale też człowiek!

Jan Paweł II, Papież, ale też
człowiek! Tak jak my dzisiaj
miał marzenia, plany,
zainteresowania. Przeżywał
trudności, niepokoje, potrafił
się śmiać i złościć. Które
z ludzkich doświadczeń
Papieża potwierdzają, że był też
zwykłym człowiekiem,
który swoje kruche i ułomne
człowieczeństwo dźwignął ku
świętości?

Karol Wojtyła był takim samym człowiekiem jak
każdy z nas.

Dziś każdy widzi w Nim przede wszystkim Papieża.
Jednak nie można zapomnieć o tym, że oprócz tej
doniosłej funkcji, jaką pełnił, był także po prostu
człowiekiem. Kochał góry, uwielbiał spływy kajakowe,
jazdę na nartach, wadowickie kremówki... I choć był
jednym z nas, to zdołał dokonać tylu niezwykłych
rzeczy. Nie tylko dlatego, że był pierwszym
biskupem Rzymu, który nie miał włoskich korzeni od
1522 roku, pierwszym Polakiem sprawującym ten
urząd, że znał siedem języków obcych i jako
pierwszy papież odwiedził synagogę, meczet i
kościół luterański... lecz właśnie dlatego, że jako
pierwszy napisał list do dzieci !!! Tak, do dzieci... Nie
prezydenta, czy ważnego biskupa. Ale właśnie do
dzieci...
Każdy z Jego poprzedników skupiał się na
sprawowaniu urzędu. A On jako pierwszy oprócz
pełnienia tak zaszczytnego zadania — nie zapomniał
o tym, że jest jednym z nas. Jest człowiekiem.

Kolejnym dowodem „człowieczeństwa” jest fakt, że
Jan Paweł II miał, jak każdy z nas, również
swoją „piętę Achillesa”. Na przykład słabość do
książek czy słodyczy, nie umiał dobrze opowiadać
dowcipów. Śmiał się z tych, które opowiadali inni,
natomiast sam tego nie potrafił. Jeśli już rozśmieszał
innych — to swoją pogodą ducha i spontanicznie
wypowiedzianymi komentarzami.
Jak każdemu człowiekowi — zdarzały Mu się
również chwile złości — rzadko, ale tak. Jeśli powód
był słuszny. Na przykład zawsze w obliczu
przemocy fizycznej czy moralnej wobec ludzi, jak
wojna w Libanie czy na Bałkanach. Zadręczał siebie i
swoich współpracowników, pytając, co jeszcze może
zrobić papież, by nie dopuścić do wojny. Przeciętny
człowiek złości się z byle powodów — złej pogody,
nadchodzącego poniedziałku albo małych porażek. A
Jan Paweł II ? No właśnie. Złość — typowa cecha
każdego z nas — u Niego występowała z naprawdę
istotnych powodów. Bezsilność połączona z chęcią
naprawy świata...
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Jan Paweł II, Papież, ale też człowiek!

Papież miał też wiele marzeń. Nie wszystkie udało
mu się jednak spełnić. Zawsze pragnął odwiedzić
Rosję i Chiny. Zanim został papieżem, chciał być
aktorem, ale jak widać, zrezygnował z tego i został
głową Kościoła. Poświęcił się, aby móc sprostać
oczekiwaniom, jakie zesłał na Niego Bóg.

Oprócz marzeń, planów i zainteresowań w Jego
życiu były też momenty trudne i pełne niepokoju.
Każdy chyba wie, że 13 maja 1981 roku odbył się
zamach na życie papieża. Wyobrażacie sobie, co On
musiał czuć? Nie wiedział nawet czy przeżyje. To
niewątpliwie nie było dla Niego łatwe. Niepokoje
towarzyszyły mu na każdym kroku. Mimo to się nie
poddał. Nadal mimo obaw i strachu dźwigał swoje
troski ku świętości.

O jego wielkości jako człowieka świadczy również
fakt przebaczenia swojemu zamachowcy — Ali
Agcy, mimo że przez niego musiał przeżywać takie
piekło.

Kto z nas wybaczyłby drugiemu próbę pozbawienia
życia? Otóż tylko ten, który potrafiłby ludzkie emocje
zażegnać, dochodząc do świętości.

Ważnym i niezwykle trudnym momentem w życiu
Jana Pawła II był moment, gdy zachorował na
Parkinsona. Jak widać mimo tak trudnej misji, jakiej
się podjął, sprawując władzę nad Kościołem —
dodatkowo musiał jeszcze zmierzyć się z tą, tak
ciężką, chorobą. I tu również się nie poddał. Po raz
kolejny dał dowód temu — jak ułomne
człowieczeństwo można dźwigać ku świętości. Dla
dobra Kościoła nie odstąpił od powierzonej mu misji.
Choć z wielkim trudem, nadal, dopóki starczało mu
siły, aktywnie pełnił Swoją funkcję.

Podsumowując — Jan Paweł II to
bezsprzecznie — nie tylko Papież, ale
także i człowiek! Tak jak my dzisiaj, miał
marzenia, plany, zainteresowania.
Przeżywał trudności, niepokoje, potrafił
się śmiać i złościć. Jednak to, co
najważniejsze, mimo swych trosk i
przeciwności losu, swoje życie uczynił
zwycięską walką dźwigania
człowieczeństwa w 
drodze do świętości.

                           Zuzia Gołębiewska z klasy VII a
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FRaszki

                                „Na ludzi”
Jesteśmy jak smog nad miastem.
Trudno jest nam samym zmienić się w dawnych,
uprzejmych nas.
Lecz gdy coś lub ktoś nam pomoże,
od razu schodzi napięcie z nas.

                                 
                                  ,,Na dom”

Dom to ludzie i miejsce, do którego powinniśmy
chcieć wracać
Z uśmiechem na twarzy.
A nie budynek,  który opuszczamy z obojętnością.
Nasze myśli, o nim,  zawsze na straży.

                    ,,Na dzieci wszystkie’’

Cieszcie się dzieciństwem Drogie Dzieci!
I jak najbardziej z niego korzystajcie.
Bo ono tak szybko przeleci,
Że nawet tego nie zauważycie.
Jak pamięci w pendrivie o jednym kilobajcie.

               
          "Na instrumenty"
Chcę abyście wiedziały,
Że wy również jesteście ciałami,
Które mają duszę…
Wystarczy,
Że struną poruszę.
                           Natalia Michalczyk z klasy VII a
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Wyjechać na obóz akrobatyczny

*

*

Akrobatyka jest to bardzo trudny sport, który wymaga
głównie siły. Ja uprawiam akrobatykę już cztery lata i
bawi mnie to. Od razu na wstępie chciałam dodać, że
jest to dziedzina zarówno dla dziewczyn, jak i dla
chłopaków, dlatego nie ma się czego wstydzić,
Drodzy Panowie. W hali sportowej w Teresinie takie
zajęcia odbywają się w każdą sobotę, w
godzinach od 14.30 (grupa początkowa) do 17.30
(grupy średniozaawansowana i zaawansowana).
Zajęcia są prowadzone również w Sochaczewie, w
Milanówku, w Kampinosie i w Lubiczowie. Z tego, co
zaobserwowałam, na zajęcia akrobatyki przychodzi
coraz więcej dzieci i są to dzieci w każdym wieku.

Co roku, zimą oraz latem organizowane są
fantastyczne obozy. Zimą jeździmy na nartach, a
latem chodzimy do aquaparku. Mamy zajęcia na
matach, gramy w gry terenowe, jeździmy do parku
trampolin, zdobywamy szczyty gór i pływamy na
kajakach. Osoby zamieszkujące dany pokój muszą
nakręcić w ciągu jednego wyjazdu, tzw. Teledysk
Obozowy. Na koniec obozu każdy jego uczestnik
dostaje medal za miejsce, które zajął w olimpiadzie
sportowej. Polega to na tym, że podzieleni na grupy
według naszych umiejętności, podczas każdego
treningu na ocenę zaliczamy dane ćwiczenie
akrobatyczne i na koniec punkty przez nas zdobyte
są sumowane.

Wyjazdy na takie obozy to naprawdę świetna zabawa
i czas, gdy możemy poznać nowe osoby. Przy okazji
zachęcam was, abyście weszli na kanał na YouTube
Zone Of Acrobatics i obejrzeli filmiki, relacjonujące
zabawę na naszych obozach oraz poradniki, jak
wykonywać ćwiczenia.
PS
Można tam również znaleźć właśnie teledyski
obozowe, jeden z nich jest nakręcony przeze mnie
oraz moją koleżankę Sylwię;)

                             Natalia Michalczyk z klasy VII a

*

*
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