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Paschalne życzenia dla szkolnych Przyjaciół
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Coś dla ciała, coś dla ducha - REKOLEKCJE

W dniach od 18 do 20 marca 2019 roku w naszej
szkole odbywały się Rekolekcje Wielkopostne.

Rekolekcje rozpoczęliśmy dniem w szkole, od 
 wspólnej modlitwy w intencji całej szkolnej
społeczności, spotykając się w sali
gimnastycznej. Naszym gościem była siostra
Maria ze zgromadzenia w Częstochowie, która
pochodzi z Białorusi, co rozpoznaliśmy po
charakterystycznym wschodnim akcencie.
Kolejnym punktem tego dnia było wykonanie
prac plastycznych w zespołach klasowych.
Klasy starsze miały do zrobienia plakat na 
temat  „Metody na duchowego głoda", a klasy
młodsze po prostu robiły baranki.  Po
wykonaniu zadania  każda klasa mogła
zaprezentować swoje prace całej szkolnej
społeczności. O godzinie 11:30 wszyscy
rozeszli się do domów i tak zakończyliśmy
pierwszy dzień rekolekcji. 

Dzień drugi rozpoczęliśmy pantomimą
grupy przygotowanej przez siostrę
Cyprianę. Sztuka nosiła tytuł „Krzesło".
 
Występ miał miejsce w Klasztorze w
Niepokalanowie,  w sali św.
Bonawentury. W pantomimie wystąpiła
nasza wspaniała młodzież w składzie:
Natalia Michalczyk, Beata Przygoda,
Monika Włodarska, Weronika
Skrzypczuk, Mikołaj Żak, Mateusz
Boczkowski, Mariusz Pol, Borys
Tomaszewski oraz Marcel Góralczyk. 

Następnie siostra Maria opowiedziała
nam o grzechu i pokusach, które go
powodują. 

Dzień Pierwszy
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Coś dla ciała, coś dla ducha - REKOLEKCJE

Potem miał miejsce kolejny pantomimiczny
występ pt. „Ręce". Towarzyszył mu komentarz
lektora. W przedstawieniu brały udział
następujące osoby: Natalia Michalczyk, Julia
Wacławek, Anna Kuchta, Natalia Kowalczyk,
Beata Przygoda, Borys Tomaszewski, Marcel
Góralczyk, Bartłomiej Kopiec, Mateusz
Boczkowski oraz Mariusz Pol. 

Pantomima mówiła o tym, że to od nas zależy,
czy wierzymy w Boga oraz, że wszystko jest w
naszych rękach. W godzinach od 9:15 do 9:45
mogliśmy uzyskać spowiedź. Po spowiedzi
udaliśmy się do Domu Parafialnego na
spotkanie z ratownikiem medycznym. Pan
opowiadał nam o tym, jak udzielać pierwszej
pomocy w razie zasłabnięcia i jak możemy
pomóc bliźniemu w innych, zagrażających jego
życiu i zdrowiu sytuacjach. Program dnia
zakończył się o godzinie 10:30. 

Ostatni dzień rozpoczęliśmy pantomimą pt. "Set
me free" w sali św. Bonawentury. Po występie
siostra Maria pokazała nam, jak na nas działa
pokusa diabła. Następnie udaliśmy się do
kaplicy św. Maksymiliana Kolbe na Drogę
Krzyżową. Po Drodze Krzyżowej poszliśmy do
Bazyliki na Mszę Świętą wieńczącą tegoroczne
rekolekcje.
Widać zatem, że program tegorocznych
rekolekcji był bogaty. Każdy z nas znalazł coś
dla siebie. Było coś dla ciała (spotkanie z
ratownikiem medycznym) i coś dla ducha
(przedstawienia pantomimiczne, spowiedź,
konferencje i modlitwy). Myślimy, że strawy
duchowej nikomu nie zabrakło i  dla każdego
wystarczyło. 
                                  Natalia Kowalczyk
                                           Julia Wacławek 
                                                  Anna Kuchta
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Godnie uczciliśmy Żołnierzy Wyklętych 

W piątek, 1 marca 2019 roku obchodziliśmy
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z
tej okazji uczniowie klas 7 i 8 szkoły
podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni wzięli
udział w uroczystych obchodach tego święta.

Po trzeciej godzinie lekcyjnej, tj. o 10:35
uczniowie wraz z opiekunami udali się pieszo
ulicą Maksymiliana Kolbego do Bazyliki w
Niepokalanowie, gdzie o godzinie 11:00 odbyła
się uroczysta Msza Święta. W Bazylice wierni
modlili się, oddając hołd żołnierzom polskiego
podziemia antykomunistycznego i
antysowieckiego, działającego w latach 1944-
1963.

W nabożeństwie uczestniczyli m. in.:
przedstawiciele władzy Gminy Teresin,
dyrektorzy szkół, strażackie i szkolne poczty
sztandarowe. Po nabożeństwie udaliśmy się do
sali św. Bonawentury na projekcję filmu
dokumentalnego Fundacji Polski Walczącej pt.
„Żołnierze Wyklęci".

Przed projekcją pan Jarosław Żejmo, Prezes
Stowarzyszenia Teresin Moje Korzenie, wygłosił
wykład na temat Żołnierzy Wyklętych, powołując
się na dokumenty Instytutu Pamięci Narodowej.
Film Wincentego Ronisza przedstawiał losy
tysięcy uczestników powojennego podziemia
zbrojnego. Walczyli oni samotnie w lasach, bez
nadziei na zwycięstwo, napiętnowani jako
zdrajcy i faszyści. Byli wierni ideałom wolnej
Polski. Zostali zapomniani na wiele lat,  stali się
Żołnierzami Wyklętymi. Dopiero po blisko pół
wieku historia upomniała się o nich i przyznała
im rację.

Program obchodów skończył się około godziny
13:00. Uważam, że była to niezapomniana lekcja
historii. Cieszę się, że mogliśmy oddać hołd i
uczcić Wyklętych.

                        Mateusz Zdanowski z klasy VIII a
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Niech Wasza wiedza będzie z Wami - LICZBA PI

Liczba PI

Młodzi

14 marca odbył się Światowy Dzień Liczby PI. Liczba
PI jest definiowana jako stosunek obwodu koła do
jego średnicy. A tak prościej, liczba PI jest liczbą
niewymierną, czyli nie ma początku i się nie kończy.
W rozwinięciu dziesiętnym w liczbie PI, można
znaleźć wszystkie liczby naturalne.
Pewnie już Wam się zakręciło w głowie od tej teorii
matematycznej. Zatem kilka ciekawostek lżejszego
kalibru. Ciekawe jest to, że nawet poeci pisali o liczbie
PI. Przykładem jest wiersz pt. „Liczba PI” autorstwa
naszej noblistki, Wisławy Szymborskiej.
Pani Jolanta Daczko, nauczycielka matematyki,
przygotowała gazetkę na temat liczby PI. Był również
konkurs dla uczniów z klas od czwartej do ósmej.
Warunkiem wzięcia w nim udziałua było udzielenie w
sposób pisemny odpowiedzi na dziesięć pytań na
kartce A5 i oddanie tej kartki pani Jolancie do godziny
14:30.
Z tego co zaobserwowałem, to wielu uczniów
spróbowało swoich sił w konkursowych zmaganiach.
Za udzielenie dziewięciu poprawnych odpowiedzi
nagrodą była piątka, a komplet poprawnych
odpowiedzi nagradzano szóstką. Kilku „następców
Pitagorasa” się znalazło.
Zachęcam do lepszego zapoznania się z liczbą PI.
Dużo ciekawych informacji można znaleźć w
internecie. I niech Wasza wiedza będzie
nieskończona, niczym liczba PI.
                         Mateusz Boczkowski klasa VI B

Liczba PI

PItagorasi
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A -  jak autyzm

Kwiecień to miesiąc świadomości autyzmu. 2 kwietnia
obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Świadomości
Autyzmu lub Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu (World
Autism Awarness Day). Został on ustanowiony przez
Organizację Narodów Zjednoczonych w 2007 r.
Nasza szkoła włączyła się w obchody tego dnia i w
geście solidarności z osobami z zaburzeniami ze
spektrum autyzmu zorganizowany został  przez
nauczycieli wspomagających, Magdalenę Krupińską,
Renatę Kujawę i Katarzynę Smolarek, projekt: „A jak
autyzm”.
Polegał on na tym, że 2 kwietnia 2019 wybrani
uczniowie i nauczyciele ubrali się w niebieskie stroje.
Dzieci z klas najmłodszych wysłuchały przeczytanych
przez wychowawców bajek terapeutycznych pt.
„Leśne przedszkole” i „Razem raźniej 
i przyjaźniej”,  a następnie w ramach warsztatów
plastycznych wykonały plakat. W tym samym dniu
uczniowie z klas starszych, podczas godziny
wychowawczej, pod okiem wychowawców i
nauczycieli wspomagających, obejrzeli film
edukacyjny pt. „Autyzm, zespół Aspergera,
nieśmiałość, odmienność, tolerancja w klasie”
(Amazing Things Happen). Na podstawie informacji
uzyskanych z filmu każda klasa stworzyła plakat -
mapę myśli, dotyczącą skojarzeń na temat tych
zaburzeń. 
Po skończonych warsztatach można było podziwiać
efekty pracy uczniów w postaci  plakatów
umieszczonych na drzwiach każdej z klas.
                                               Katarzyna Smolarek

. .. .
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Drugiego kwietnia, jak co roku w naszej
szkole, obchodziliśmy Światowy Dzień
Świadomości Autyzmu. Kolorem
przewodnim tego dnia, był kolor niebieski.
Większość uczniów symbolicznie ubrała
się na niebiesko lub miała jakiś akcent
kolorystyczny nawiązujący do tego święta
. W poszczególnych salach podczas
godziny wychowawczej wykonywaliśmy
plakaty. Inspiracją była dla nas
wcześniejsza emisja filmu na temat
autyzmu. Plakaty te zawisły później na
drzwiach sal lekcyjnych. Gospodarze
poszczególnych klas, w tym dniu nosili
plakietki informujące, że szkoła bierze
udział w tej akcji. Jednym z celów tego
dnia było uświadamianie, że autyzm nie
jest niczym niezwykłym, a osoby
autystyczne nie są wcale gorsze i nie
należy ich odtrącać ani się z nich
wyśmiewać.  To ciekawe, że obchody
tego święta przypadają w kolejną, bo
czternastą już rocznicę  śmierci Patrona
naszej szkoły -  papieża Jana Pawła II.
Miejmy „wyobraźnię miłosierdzia” również
w stosunku do naszych bliźnich z
zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

                                   Julia Kąpińska VI a

. .
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Przygoda z gitarą

Jestem osobą, która od września
zaczęła swoją przygodę z tym
niezwykłym, dość trudnym
instrumentem zupełnie od zera. 

Teraz, po kilku miesiącach gry widzę,
jak wielkie robię postępy i jest to dla
mnie wielka motywacja do dalszej
nauki. 

Gdy nauczę się grać nowy utwór lub
akord, jestem z tego faktu
przeogromnie zadowolona.

Bo chociaż jest to mała rzecz, to gdy
owych małych rzeczy uzbiera się kilka,
można zagrać naprawdę świetny utwór.
Czy to w stylu country, czy rock and
roll. 

Oczywiście naukę zaczyna się od
prostego palcowania, dopiero potem
przechodzimy do etapu bardziej
zaawansowanego, czyli bicia i
akordów. 

Jeśli ktoś z was ma chęć rozpocząć
przygodę z jakimś instrumentem, to
bardzo go do tego zachęcam, ponieważ
możecie przez to wiele osiągnąć, a za
kilka lub kilkanaście lat może być już za
późno, aby wyruszyć w tę wspaniałą i
niesamowitą podróż z Przyjacielem.

              Natalia Michalczyk z klasy VII a

Przyjacielski

.

instrument

.
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                            Hi there!

Spring is the time of national festivals
in Britain. As in many communities
worldwide, spring is often celebrated in
the UK around certain traditions and
customs – and they’re mostly fun and
represent the happiness with which the
new season is greeted.
                                    Mr. Arthur Plichta

S P R I N G         F E S T I V A L S
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