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XXVII Finał WOŚP w Paprotni 

Jak co roku, w styczniu, zachęcaliśmy Was
gorąco do wzięcia udziału w akcji
organizowanej przez Fundację Jurka Owsiaka.
To już 27 finał tej szczytnej akcji charytatywnej,
jaką jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Tym razem pieniądze zbieraliśmy pod hasłem:
„Pomaganie jest dziecinnie proste”. We wtorek
piętnastego stycznia w naszej szkole miała
miejsce tradycyjna aukcja, podczas której
mogliśmy licytować orkiestrowe gadżety, które
ochoczo przynosiliście i kupowaliście, za co
Wam serdecznie dziękujemy. 

Jak się tego można było po Was spodziewać,
okazaliście wielką hojność. Zarówno uczniowie
jak i nauczyciele świetnie się bawili i wrzucali
do orkiestrowej puszki naprawdę duże sumy. O
tym jak w szczegółach przedstawiał się nasz
szkolny dorobek, mogliście przeczytać w
protokole zamieszonym na tablicy RSU.
Paprotnia w tym roku zebrała astronomiczną
sumę dwóch tysięcy osiemdziesięciu dwóch
złotych i jedenastu groszy. Tego wyniku
serdecznie nam gratulował organizator zbiórki
na terenie powiatu sochaczewskiego –
harcmistrz Krzysztof Wasilewski. 

W tym roku zbiórce towarzyszyła szczególna
atmosfera z powodu śmierci prezydenta
Gdańska, pana Pawła Adamowicza, który zginął
od ran odniesionych z ręki napastnika, podczas
finału WOŚP-u  w jego rodzinnym, ukochanym
Mieście. Cześć Jego Pamięci!!!

                                                            Redakcja         

.

.

.
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Mam nadzieję, że zachęciłem Was
do uczestniczenia w Feriach w
Szkole w roku kolejnym. Jest to
wspaniała forma spędzania
wolnego od nauki czasu
pożytecznie, wesoło i w grupie.
Niekoniecznie z nosem w
smartfonie czy komputerze.  Daje
ona również szansę na poznanie
naszych kochanych Pedagogów z
innej, mniej oficjalnej
strony. Oczywiście moje
podejrzenie, że nauczyciele
podczas ferii zaszczepili nam
jakiś tajemniczy wirus było
żartem. 

Nic z tego nie rozumiecie?       
                  I dobrze! 

Ten artykuł trzeba
przeczytać od tyłu!
Zacznijcie od strony
piątej!
                        

                       Mateusz Boczkowski z klasy VI B

.

.

Dzień X (piątek 08. 02. 2019 r.)

„To jest już koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni,
możemy iść”. Ostatniego dnia mogliśmy zanucić
znany kawałek Elektrycznych Gitar i cieszyć się
ostatnim dniem bez nauki. Na koniec wybraliśmy
się obejrzeć przeróżne makiety pociągów i pociągi
zabytkowe do „Stacji Muzeum” w Warszawie. Na
osłodę odwiedziliśmy po raz ostatni McDonalda.
Mam nadzieję, że czytając tę relację, poczuliście
się, jakbyście sami przeżyli to wszystko. A może
byliście uczestnikami tych wydarzeń i przeżyliście
je na nowo?

.

.
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Dzień IV (czwartek 31. 01. 2019 r.)
Od kiedy uczestniczę w tych feriach, zawsze
jeździliśmy do sali zabaw KOLORADO. W tym roku
nie było inaczej. Myślę, że to druga w kolejności z
najciekawszych wycieczek tegorocznych ferii.
Cztery bardzo szybkie zjeżdżalnie, basen z kulkami,
pistolety na kulki, ściany wspinaczkowe, miliony
kolorowych labiryntów z przeszkodami i na koniec
kolejny pobyt w wiadomej restauracji. Czego chcieć
więcej?

Dzień V (piątek 01. 02. 2019 r.)
W piątym dniu gościliśmy w Kinie „Bajka” w Błoniu,
aby obejrzeć film pt. „Asterix i Obelix. Tajemnica
magicznego wywaru”. Chciałbym go wam polecić,
ale kłamać nie będę, moja opinia jest raczej
negatywna.

Dzień VI (poniedziałek 04. 02. 2019 r.)
Pierwszy dzień, drugiego tygodnia szkolnych ferii
odnotował spadek frekwencji.

Dzień VII (wtorek 05. 02. 2019 r.)
Znów KOLORADO, znów ekscytująca zabawa, znów
McDonald's. Mógłbym ograniczyć się do jednego
zdania, ale postaram się trochę rozpisać. W okolicy
zapanował jakiś ohydny wirus, który wygrał walkę z
wieloma uczestnikami ferii i przykuwał ich do łóżek.
Frekwencja spadała, a nauczyciele się pewnie
cieszyli, ponieważ mieli mniej dzieci do pilnowania.
Nie chciałbym rzucać pochopnych oskarżeń, ale
podejrzewam, że nasi pedagodzy mogli mieć coś
wspólnego z tą tajemniczą infekcją?

Dzień VIII (środa 06. 02. 2019 r.)
Po raz drugi zawitaliśmy do wspomnianego wcześniej
aquaparku. Znowu mógłbym napisać tylko jedno
zdanie, ale postaram się, aby ten artykuł był dłuższy i
ciekawszy. Otóż podczas jazdy pękła nam w
autobusie opona. Po godzinnym oczekiwaniu
przyjechał nowy autobus i mogliśmy kontynuować
wyprawę. 

.

Każda zjeżdżalnia wyposażona jest w efekty
świetlne, a czerwona – dodatkowo w światła LED
gwarantujące jeszcze większą moc wizualnych
przeżyć podczas zjazdu. Oprócz tych zjeżdżalni
czekały na nas dwa baseny rekreacyjne, basen ze
sztuczną falą, zjeżdżalnia z trzema torami,
zjeżdżalnia pontonowa, grota solna, zewnętrzny
basen termalny, rwąca rzeka oraz most linowy. W
drodze powrotnej wstąpiliśmy do restauracji
McDonald's. Gorąco zachęcam do odwiedzin „Fali”.
Według uczestników ferii podwójny wyjazd do
aquaparku był znakomitym pomysłem.

W drogę powrotną wyruszyliśmy naprawionym
autobusem, ze świeżo założoną oponą. Pojazd był
na tyle sprawny, że mogliśmy wstąpić do
McDonalda i dojechać pod szkołę zaledwie z
półgodzinnym opóźnieniem.

Dzień IX (czwartek 07. 02. 2019 r.)
W przedostatnim dniu ferii okupowaliśmy szkołę.
Wszyscy dziwili się, jak szybko te ferie zleciały.
Pogoda dopisywała, było słonecznie i smacznie,
ponieważ, jak co roku, został dla nas przygotowany
zimowy grill.

.
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Z lekkim opóźnieniem, ale nareszcie jest artykuł o
feriach zimowych. W tym roku zaczęły się one 28
stycznia, a zakończyły 8 lutego. Nasza szkoła
przez pełne dwa tygodnie tętniła zimowym życiem.
Dlatego chciałbym Wam zdać kronikarską relację z
każdego dnia ferii.

Dzień I (poniedziałek 28. 01. 2019 r.)
Pierwszego dnia tradycyjnie byliśmy w szkole.
Odwiedzili nas policjanci, którzy przypomnieli nam
zasady bezpiecznej zabawy. Po podziale 
na grupy wiekowe udaliśmy się na zajęcia. Pan
Jacek Wiśniewski dbał o dobre przygotowanie
fizyczne. Na jego zajęcia z chęcią przyszli również
najmłodsi uczestnicy. Pani Kasia Kacprzak starała
się, aby zerówkowiczom i pierwszakom nie
doskwierała nuda. Pani Jola Kukawska dobrze
zaopiekowała się swoją grupą. Gdyby jeszcze był
mróz i śnieg, to bałwany ulepione przez jej
podopiecznych pewnie nadal by stały. 

Pani Krysia Milczarek nie miała litości dla swoich
przeciwników i wszystkich ograła, nawet pana
Dyrektora. Została szkolną mistrzynią planszówek.
Wszystko było super, dopóki nie zaczęliśmy się
robić głodni. Na to sposób znalazła pani Hania z
ekipą pozostałych pań woźnych. Te pyszne feriowe
drugie i trzecie śniadania każdy zapamięta na
długo.

Dzień II (wtorek 29. 01. 2019 r.)
W drugim dniu odwiedziliśmy Stare Miasto w
Warszawie. Zabytkowe budynki związane z
Fryderykiem Chopinem i innymi wielkimi Polakami
zrobiły na nas ogromne wrażenie.

Dzień III (środa 30. 01. 2019 r.)
Trzeciego dnia odwiedziliśmy Aquapark „Fala” w
Łodzi. W połowie pierwszego tygodnia mieliśmy
okazję poczuć dużą dawkę adrenaliny. Zapytacie
pewnie dlaczego? W tym aquaparku architekci
postanowili zbudować dwie megazjeżdżalnie, które
mierzą odpowiednio:
czerwona – 146 metrów i pomarańczowa – 130
metrów. 

.

FERIE W SZKOLE - kalendarium... od końca 

.
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Stary człowiek i morze

Klasy ósme w ostatnim czasie przeczytały słynne
opowiadanie Ernesta Hemingwaya. Wielu uczniów
pozostaje pod wrażeniem morskich przygód
starego i dzielnego rybaka Santiaga, który miał
wielki szacunek do przyrody. "Zawsze nazywał w
myśli morze: la mar, bo tak nazywają je ludzie po
hiszpańsku, gdy je kochają. Czasami ci, co je
kochają, mówią o nim złe słowa, ale zawsze tak,
jakby chodziło o kobietę. Swoimi wrażeniami z
lektury książki amerykańskiego noblisty chcieliby
podzielić się z Wami.  

                     Wycieczka do portu

Dziś spędziłam cały dzień w porcie rybackim.
Zapach był intensywny, ale po dłuższym czasie
zdołałam się przyzwyczaić. Rybacy zajmują się tu
takimi czynnościami jak: czyszczenie własnego
sprzętu, wynoszenie z łodzi złowionych ryb,
przygotowywanie się do nowych wypraw. Jest tu
miła atmosfera. Ludzie są pomocni i życzliwi.
Zapytałam się jednego z rybaków,  co sądzi o
swojej pracy?

-  Jest to praca ciężka. Trzeba być dobrym
nawigatorem i potrzebna jest rzetelna wiedza na
temat różnych gatunków ryb. Trzeba mieć również
dużo siły fizycznej i psychicznej -  odpowiedział mi
jeden z rybaków.
- Może nam Pan opowie coś o innych rybakach?
Może któryś z pana kolegów zasługuje na
szczególną uwagę?
- Owszem.  Jest tu taki rybak. Zwą go Santiago. To
bardzo stary i schorowany człowiek. Często nie ma
co jeść, ale ma wielkiego ducha walki,  nigdy się
nie poddaje - opowiedział  spracowany człowiek.

                                   Julia Wacławek klasa VIII b
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Tak wygląda

.

                            Mistrz i Uczeń

Moim dzisiejszym gościem jest Manolin. Bliski
przyjaciel oraz uczeń Santiaga, który ze względu
na swój poważny stan zdrowia nie mógł nas
odwiedzić.
- Jak długo znasz Santiaga?
- Poznałem go, gdy miałem pięć lat. Wtedy też
pierwszy raz wziął mnie ze sobą na połów.
- Co sądzisz o tym starcu? 
- Uważam, że jest najlepszym rybakiem jakiego
znam, a także bardzo dobrym i mądrym
człowiekiem.
- Dlaczego uważasz że Santiago jest najlepszy?
- Jest człowiekiem w podeszłym wieku... Co tu
ukrywać, jest starcem,  a mimo tego złowił
największego marlina,  jakiego widziano na Kubie.
Walczył z rybą trzy dni, mając do dyspozycji
wyłącznie butelkę wody, harpun, nóż i worek.
Przeżył, ponieważ zna morze, jak nikt. 
- Dziękuję za rozmowę.
- Dziękuję.
                                   Piotr Kuchta z klasy VIII b

                     Rozmowa samego ze sobą, 
                  czyli walka Santaiaga z rekinami

To, niestety, nie koniec mojej walki. Nadciąga rekin.
Będę musiał stawić mu czoła, jeżeli chcę, by zostało
coś z tego wspaniałego marlina. Tego rekina musiała
zwabić krew z mojej ryby. Za parę godzin na pewno
pojawią się nowe drapieżniki. Użyję harpuna, aby go
zabić.
                 Po chwili, gdy pojawił się pierwszy rekin...
Udało się go zabić, ale, niestety, straciłem swój
harpun i nie mam broni do dalszej walki. Muszę
skonstruować nową broń... Wiem, przymocuję nóż do
wiosła. Robi się ciemno, a ja jestem bardzo
wyczerpany. Jak dostrzegę rekiny po ciemku? Walczę
dalej, zbliża się już nowa horda rekinów.
                           Po trudnej walce z drapieżnikami...
Pokonałem wszystkie rekiny, ale czuję się
przygnębiony, gdyż nie zdołałem obronić swojego
przyjaciela marlina, z którego został już tylko szkielet.
Czas wracać do portu. 
                           Mateusz Zdanowski z klasy VIII a

marlin...

.
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Przedstawienie pt. "Kopciuszek"

W czwartek 21 lutego, podczas lekcji języka
polskiego, dzieci z klasy IV b zorganizowały 
przedstawienie pt. "Kopciuszek". Klasa została
podzielona na pięć grup, w każdej z nich
występował: Narrator , Wróżka, Kopciuszek i
Książę . Przestawienie rozpoczęła scena, w której
Kopciuszek płacze nad swoim smutnym losem. 

Zaraz potem zjawia się Dobra Wróżka z pomocą.
Wszystkie grupy doskonale sobie poradziły z tym
aktorskim zadaniem. Najbardziej zapadła mi w
pamięci grupa pierwsza w składzie: Martyna,
Magda, Zuzia i Michał. Aktorzy zaimponowali mi
wyjątkowo płynną dykcją. Dzieci i nauczyciele,
czyli pani Katarzyna Smolarek oraz pan Bartłomiej
Figut głośno bili brawo.  

Podoba mi się taki tryb prowadzenia zajęć. 
Uważam, że przedstawień podczas lekcji powinno
być więcej.

                                   Maria Łukomska z klasy IV b
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Przedstawienie pt. "Kopciuszek"

                                     Miasteczko

W tytułowym "Miasteczku" mogło wydarzyć się wiele
ciekawego. Było to miejsce dość niedostępne.
Chcieli do niego dotrzeć zarówno rycerze i królowie
jak i wojowie. Mijały lata i miasteczko nie zostało
nigdy odkryte. I pozostał na zawsze apetyt  na jego
zdobycie.
                                                                                       
                     Magda Bielaczyc z klasy IV b

21 lutego 2019 roku w sali nr 6 odbyło się
przedstawienie pt. "Kopciuszek". W kolorowych i
bardzo wymyślnych przebraniach wystąpili
uczniowie z klasy IV b. Zaproszony gość - pani
Katarzyna Smolarek oraz pozostała publiczność
bawili się świetnie. Fotoreporter - pan Bartłomiej
Figut uwiecznił całe wydarzenie na zdjęciach. Dobry
humor dopisywał każdemu.
                                 Julia Rzymowska z klasy IV b 
 

. .
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Stop agresji!

Jednym ze sposobów pomagania, w jaki
włączamy się jako Rada Samorządu naszej
szkoły jest, jak zapewne wiecie, akcja
organizowana pod nazwą ,,Góra Grosza”. W tym
roku była to już XIX edycja tej dobroczynnej
kwesty organizowanej przez Towarzystwo Nasz
Dom. W naszej szkole od 26 do 30 listopada 2018
roku członkowie Samorządu Uczniowskiego
podczas trzech pierwszych przerw zbierali,
przynoszone przez Was z potrzeby  serca,
 drobniaki. Zbierali do puszki, a właściwie
naszego drewnianego pudełka ze złotą
kłódeczką. Po zliczeniu wszystkich pieniędzy
okazało się, że mamy 39 złotych i 40 groszy. Nie
jest to rekordowy wynik, ale każdy grosz się
liczy.
Może to właśnie tej kwoty brakowało, aby komuś
pomóc. O akcji piszemy dopiero teraz, ponieważ
pieniądze zostały przez nas spakowane i wysłane
w styczniu 2019 roku.

                       Mateusz Boczkowski z klasy VI b

Ten artykuł poświęcony jest agresji, a właściwie jej
zapobieganiu. Przedstawienie przygotowane przez
klasę VI B pod opieką wychowawczyni, pani Marty
Baranowskiej, miało miejsce 19 lutego, podczas
godziny wychowawczej, a nosiło tytuł „Agresji
mówimy STOP". Opowiadało o sposobach walki z
przemocą w szkole i w każdym innym środowisku.
Nie wiem czy wiecie, ale wyróżniamy dwa
podstawowe typy przemocy. Przemoc fizyczną,  to
ta związana z uderzeniem kogoś i przemoc
werbalną, to inaczej mocne słowna, agresja
związana z kierowaniem wyzwisk pod czyimś
adresem.  
Przesłaniem tego spektaklu było pokazanie mądrych
sposobów przeciwdziałania przemocy. Mam
wrażenie, że młodym twórcom udało się skutecznie
połączyć zabawną formę przekazu z ważnymi
treściami w ciekawych scenkach. To przełożyło się
na entuzjastyczne przyjęcie spektaklu przez
zgromadzoną publiczność. Mam nadzieję, że każdy
się czegoś nauczył oglądając i słuchając młodych
aktorów.
                        Mateusz Boczkowski klasa VI B

Góra Grosza

.

.

.

.

.
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Widok z okna

Z okna mojego pokoju rozpościera się widok na nasze
podwórko. W oddali można zauważyć las teresiński.

Krajobraz ten zmienia się wraz z następującymi po
sobie porami roku. Latem drzewa nabierają zielonych
kolorów i wszystko zaczyna tętnić życiem. Przed
domem możemy zaobserwować różnorodne gatunki 
kwiatów, a nawet spotkać wiewiórkę.  Gdy nadchodzi
jesień, można dostrzec, jak z dnia na dzień, wszystko
nabiera złocistych barw. Drzewa zrzucają kolorowe
liście i już mamy zimę.

Taki właśnie krajobraz widzę przed sobą w tym
momencie. Na łące zamiast kwitnących kwiatów,
puszysty śnieg. Patrząc przed siebie dostrzegam
bałwana, którego ulepiłam wczoraj z moją siostrą.  Ma
on duży czarny garnek na głowie oraz pomarańczową
marchewkę. Na dalszym planie mogę zaobserwować
dzieci, które zaczęły rzucać się śnieżkami. One cieszą
się zimą, tak jak ja. Właśnie zaczął padać śnieg,
piękny i puszysty. 

Wszystko dookoła jest pokryte białym puchem, a
widok jest nie do opisania.
Takiego krajobrazu nie oddałabym nikomu.
Chciałabym, aby zima trwała cały rok, a taki widok za
oknem przyciągał mój wzrok każdego dnia.

                                 Oliwia Szczerba z klasy IV b

Mój opis dotyczy widoku, który mam, wyglądając
przez okno. Na pierwszym planie jest ogród. Znajduje
się tu wiele różnego rodzaju drzew iglastych, które
tworzą skalniaki i wyspy. W polu mojego widzenia jest
furtka, do której prowadzi kamienna ścieżka. Na
drugim planie widzę rozpostarte pole i stary, spalony,
drewniany domek. Po prawej stronie na horyzoncie
widnieją dwa wysokie drzewa, które porusza wiatr. Po
lewej stronie za polem rozciąga się pas mieszanego
lasu. Widok za oknem ani mnie nie zachwyca, ani
niczym się nie wyróżnia. Jest to zwykły widok w
okolicy, w której mieszkam.

                                    Ania Jaszczołt z klasy IV b
. .
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Orszak Trzech Króli 

Już po raz jedenasty, 6 stycznia, w wielu
polskich miastach zorganizowane zostały
uroczyste Orszaki Trzech Króli.  Korowody
przeszły w ponad siedmiuset miejscowościach
w całej Polsce, a udział w nich wzięło ponad
milion osób. Uroczystości upamiętniają
wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat, kiedy to
Trzej Królowie przybyli do Betlejem, aby
pokłonić się nowonarodzonemu Jezusowi,
przynosząc mu w darze złoto, kadzidło i mirrę.

Zgodnie z kilkuletnią już tradycją Orszak
Trzech Króli odbył się również w Gminie
Teresin, a dokładnie w Szymanowie. Rozpoczął
się on Mszą Świętą o godzinie 11.30, po której
uroczysty Orszak  wyruszył na ulice. 

Wierni podczas marszu śpiewali kolędy i
czterokrotnie zatrzymywali się przy specjalnie
przygotowanych stacjach, przy których mogli
zobaczyć sceny związane z Narodzeniem Pana
Jezusa. Początek korowodu stanowiła
ogromna gwiazda betlejemska, za którą
podążały dzieci, młodzież w kolorowych
przebraniach, siostry zakonne oraz oczywiście
Maryja z Józefem. 

Obecny był również Herod oraz Trzej Królowie.
Orszak zakończył się na terenie Klasztoru
Sióstr Niepokalanek w Szymanowie. Pomimo
zimnej, niesprzyjającej pogody udział w
uroczystości wzięło wielu parafian oraz gości.

Była to wspaniała okazja do wspólnego,
radosnego przeżywania święta Narodzenia
Pańskiego. 

A kolejny raz, w barwnym orszaku do stajenki
będziemy mogli udać się już za rok!

                            Paweł Ciubiński z klasy VIII a

. .
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