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    Z ŻYCIA SZKOŁY

Godnie reprezntujemy SU

21 XI przedstawiciele
Samorządu Uczniowskiego
uczestniczyli w debacie,
która dotyczyła Konwencji
Praw Dziecka.
W spotkaniu brali udział
zaproszeni goście:
burmistrz Dzielnicy Wola -
Pani Urszula Kierzkowska,
przewodnicząca Komitetu
Ochrony Praw Dziecka -
Pani Mirosława Kątna,
dyrektor SP 25 - Pan

Tomasz Ziewiec,
przedstawiciel policji oraz
SU wolskich szkół. 
Tematem tegorocznej
debaty była tolerancja i
akceptacja inności. To, że
ktoś jest inny to nie znaczy,
że gorszy. I o tym mówili
zaproszeni goście. Pani
Przewodnicząca mówiła o
prawach dzieci.
Dowiedziałam się, że
państwo zobowiązane

jest do zapewnienia
ochrony praw dziecka bez
względu na jego
pochodzenie, rasę,płeć,
język, status materialny i
wyznanie.
 Gabrysia Kraszewska

25 XI obchodziliśmy
Światowy Dzień
Pluszowego Misia. Z tej
okazji SU zebrał ponad 120
misiów i przekazał je
siostrze Monice dla dzieci z
Oratorium. Mamy nadzieję,
że wywołają one uśmiech na
niejednej buzi.
                           Redakcja

  Uśmiech dziecka, to dla nas
ogromna radość!

Uśmiechnij się!

 Dzień Dobrego Jedzenia

15 XI obchodziliśmy Dzień
Dobrego Jedzenia.
Zadaniem poszczególnych
klas było zaprezentowanie
skeczu,  inscenizacji lub
wiersza, którego bohaterami
były  warzywa i owoce.
Pomysłów było co niemiara.
Niektórzy uczniowie byli
autorami inscenizacji i
wierszy.  Oprócz dobrej

zabawy, dowiedzieliśmy się
o wartościach odżywczych
wielu owoców i warzyw.
„Aktorzy” zostali nagrodzeni
pysznymi lizakami i
brawami. Jedzcie dużo
warzyw i owoców, bo są
zdrowe zarówno dla dzieci,
jak i dla dorosłych!
  Gabrysia Kraszewska

  Andrzejki to wieczór wróżb
w nocy z 29 na 30 listopada...

 29 XI uczniowie klasy III c i
IV b zorganizowali "wieczór
wróżb andrzejkowych" dla
swoich kolegów i
koleżanek.  Oczywiście
wróżby miały charakter
zabawy i każdy traktował je
z przymrużeniem oka. 
                Natalka Osipiuk

Co przyniesie ...

Natalka

Matylda

Julka
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        NASZA TWÓRCZOŚĆ

     PRZYRODA WEDŁUG MICHAŁA SOBIANKA

Kałamarnica

Kałamarnica wielka to
jeden z dwóch
największych
mięczaków na Ziemi.
Jej ciało może osiągać
długość 18 m, a oczy
osiągają wielkość
nawet do 40 cm. Ma
dziesięć ramion.
W dawnych czasach
krążyły legendy o
ogromnym potworze
morskim – Krakenie.
Żeglarze wierzyli, że w
czarnych

wodach mieszka
stworzenie, które
potrafi zatopić statek.
Prawdopodobnie tym
potworem była
kałamarnica.
Zaciekłymi wrogami
tych stworzeń są
kaszaloty, które żywią
się kałamarnicami. Te
dwa stworzenia walczą
ze sobą od
zamierzchłych
czasów.

LAS JESIENNY
W lesie nie słychać już
ptaków śpiewu.
Niedźwiedzie do snu
się szykują.
Wiewiórki zapasy
chowają wśród
krzewów .
A krety swe jesienne
prace wykonują.
    Michał Mackiewicz

IDĄ ŚWIĘTA
Nad progiem wisi już
jemioła.
Choinka blaskiem
lampek woła.
Mikołaj przyniósł nam
prezenty.
A dzieci myślą -
którędy?
       Michał Sobianek

JAK SPEŁNIAJĄ
SIĘ MARZENIA...

Od You Tuba do
wielkiej sławy?

Bez pomocy
kolorowych gazet i
wielkich wytwórni
muzycznych Dawid
Kwiatkowski stał się
gwiazdą...
Dawid Kwiatkowski
ma 17 lat, jest
wokalistą i Blogerem.
Gdy odkrył w sobie
pasję do śpiewania,

zaczął nagrywać
filmiki na YouTuba.
Dawid może się
pochwalić imponującą
liczbą odsłon swoich
coverów na YouTube.
Chłopak ma nawet
swego menedżera,
który gościł z nim w
studio „Dzień dobry
TVN ”- Igora
Pilewicza.
 Jak wyznał w
programie, ma z
mamą bardzo dobre
kontakty, często
nagrywa z nią filmiki

i pozwala jej
występować w
teledyskach. A Jego
brat Michał
Kwiatkowski robi
karierę we Francji.
Jak mówi Dawid,
widuje go rzadko, ale
dzięki skype często
rozmawiają.
Powiedział też, że nie
ma dziewczyny, a
jego marzeniem jest
kariera wokalna.
Przyznał, że
jako muzyk lubi
proste rozwiązania:

- Tym się kieruję,
żeby nie nawydziwiać
za bardzo - stwierdził
Kwiatkowski.
Na jego koncerty
przychodzi po kilka
tysięcy osób nawet
spontanicznie
zorganizowanych.
Dawid wydaje płytę
,,9893” . Album trafił
do sklepów 19
listopada.
Dla fanów: 19
listopada Kwiat
podpisał swoją płytę.
Pierwszymi,

którzy zgarnęli
autografy, byli fani z
Warszawy, którzy
przyjechali do Empik
Junior, przy ul.
Marszałkowskiej
116/122, o
godzinie17.00.
  
      Emilka Pacha

                               ROZTARGNIONY KUBA
  Mały miś Kuba poszedł do pierwszej klasy. Uczył się dobrze, dostawał
dobre stopnie i był bardzo grzecznym misiem.
Pewnego dnia wrócił po szkole do domu, chciał odpocząć i zasnął. Przyśniło
mu się, że zaczepili go koledzy z szóstej klasy i kazali mu oddać słoik
miodu. Gdy się obudził, miał ochotę na miód, ale w domu nie było ani
łyżeczki miodziku, więc poszedł go poszukać. Idąc przewrócił się o
krawężnik, ale wstał i jeszcze z większą siłą popędził do przodu. Wtem za
drzewkiem ujrzał swoją beczułkę pełną smakowitego miodziku. Z radości
zjadł trochę ulubionego przysmaku i był bardzo szczęśliwy, że miał pełny
brzuszek. Od tej pory zawsze wszystko odkładał na miejsce i nie miał
problemu ze znalezieniem żadnej rzeczy.
                                                                                   Adam Majewski 

MÓJ PRZYJACIEL 
Misiu, Misiu, słodki Misiu,
Ty sekrety moje znasz.
Ruszasz ze mną we wszystkie drogi,
Mój Ty Przyjacielu Drogi.
Mimo, że pluszowy jesteś,
to serce masz wielkie.
I do Ciebie się przytulam, kiedy smutno mi,
a Ty z mojej twarzy ocierasz łzy.
Tobie mogę wszystko mówić,
Ty wysłuchasz zawsze mnie.
I morałów mi nie prawisz,
taki Misiu jesteś TY! 
      Julia Olszewska Przyjaciel

Michał

Natalka
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         WARS  I SAWA

    KĄCIK SZACHOWY

Świ ęta tuż, tuż...

ABOUT 
CHRISTMAS

I love Christmas!! I
can't wait to see white
snow and my lovely
Christmas Tree, This
year I'm cooking with
my grandma the cake,
pierogi and cabbage.

Delicious! I love
presents of course- I
really want to get a
new CD -One
Direction and a dog.
Now I have a cat and
a fish so I don't know if
it is a good idea. But it
is my dream. I like
singing carols, my
favourite

is Oh Christmas tree,
oh Christmas Tree,
how lovely are your
branches. I want to
learn how to play it on
a flute. It is my present
for Father Christmas. I
have a question: what
is it? It's big, brown, it
can fly and run and it's
got something

red. I can tell you- it is
Rudolph the red nose
reindeer, but be quiet,
because it will run
away. Shhhh. Bye!
      Ola Wójcicka

W dniu 12 listopada o
godzinie 15.30 byliśmy
w hotelu Novotel, gdzie
oglądaliśmy
Drużynowe
Mistrzostwa Europy w
Szachach. 
Widzieliśmy tam wielu
zawodników, którzy
grali w ciszy i
skupieniu. Poznaliśmy
też imiona i nazwiska
najlepszych graczy. Na
pamiątkę otrzymaliśmy
książkę o szachach.

Bardzo zainteresowała
nas gra zawodników,
którzy nawet godzinę
mogą myśleć nad
jednym ruchem! Nie
myśleliśmy nawet, że
gra w szachy może
być tak trudna, ale
jednocześnie bardzo
ekscytująca.
Poprosiliśmy
arcymistrza o
autografy…                 
Jurek

Tajemnica szachów

Podziwiamy... Autografy

  ZIEMIA TO
GLOBALNA WIOSKA

W dzisiejszych
czasach odległości nie

mają znaczenia.
Możemy szybko

podróżować po całym
świecie. Możemy
kontaktować się z

ludźmi z najdalszych
zakątków Ziemi. Mamy
do dyspozycji Internet,

telefony, telewizję.
Dzięki nim mamy
ciągły dostęp do

najnowszych

wydarzeń. Mieszkamy
wszyscy w wielkiej
globalnej "wiosce".

 Julka Maciejewska

Uczniowie klas
starszych uczestniczyli

w zajęciach
poświęconych edukacji
globalnej. Chcemy być

w przyszłości
 aktywnymi

mieszkańcami wielkiej,
globalnej wioski.  

Chcemy być wrażliwi
na problemy innych.

            Redakcja

Christmas carol

Oh! You
better watch out,
You better not cry,
You better not pout,
I'm telling you why:
Santa Claus is coming
to town!
He's making a list,
He's checking it twice,
He's gonna find out
who's naughty or nice.
Santa Claus is coming
to town!
He sees you when
you're sleeping,
He knows when you're
awake.
He knows when you've
been bad or good,

So be good for
goodness sake!

Christmas jokes

Q.Which of Santa's
reindeer has bad
manners?
A.Rude-olph!
Q.What do cows say at
Christmas?
A.MOOey Christmas!
Q.What nationality is
Santa Claus?
A.North Polish.
  Ola Wójcicka

Ola Wójcicka

Matylda

Matylda Matylda

http://www.boohoo.com/watch.html
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Jurek: Gdzie i kiedy
nauczył się Pan grać
w szachy?
- Nauczyłem się w
wieku pięciu lat, kiedy
byłem w „zerówce”.
Nauczyła mnie moja
starsza siostra.
Sandra: Co najbardziej
lubi Pan w grze w
szachy?
-Najbardziej lubię
rywalizację. Taką
walkę umysłów…
Nikola: Kto u Pana w
rodzinie interesuje się
grą w szachy?
-Moja najbliższa
rodzina, czyli mama,
tata,siostra i dziadek.
Hubert: Od ilu lat gra
Pan w tę grę?
- Gram od dwudziestu
lat.
Kuba: Jaki jest

Pana największy
sukces w grze?
- Osiągnięcie tytułu
arcymistrza w wieku
dwudziestu lat.
Melissa: Co poradziłby
Pan początkującym
graczom, czyli nam ?
- Musicie polubić grę w
szachy. Aby nauczyć
się dobrze grać, trzeba
długo trenować.
W czasie gry w
szachy trzeba być
skupionym,
analizować i
przewidywać swoje
ruchy i ruchy
przeciwnika.
Analizować swoje
błędy, aby nie
powtarzać ich w
przyszłości.
Melissa: Czyli jeszcze
sporo treningu

przed nami…
Dziękujemy za
rozmowę i życzymy
dalszych sukcesów.

A o to jeszcze kilka
naszych miłych
wspomnień…
Najbardziej podobało
mi się to, jak Pan
pokazywał nam na
tablicy elektrycznej
ruchy zawodników.
Hubert

        CIEKAWE SPOTKANIE   
    Od września 2013 roku uczniowie klasy drugiej realizują program "Wars i
Sawa grają w szachy" . Dzieci uczą się nazw poszczególnych figur, ale
przede wszystkim zasad gry, która wcale nie jest łatwa, ale bardzo
interesująca i rozwijająca wyobraźnię. Uczniowie uczestniczą w różnych
spotkaniach. Rozmawiali nawet z Panem Wojciechem Morandą, obecnym
trenerem reprezentacji Polski w szachach.             Gabrysia Kraszewska

Trudne pytania?

                     WYWIAD
   W tym roku szkolnym przeprowadziliśmy już kilka wywiadów  na terenie
naszej szkoły. Po rozmowach z członkami redakcji stwierdziliśmy, że mamy
już trochę doświadczenia i w miarę naszych możliwości przeprowadzimy
wywiady ze znanymi osobami. Przeprowadziłam wywiad z Panem Kamilem
Kalką lekkoatletą klubu AZS AWF Warszawa.                    Ida Kaznowska
             

Trudny dyscyplina?

I.K. Jak długo pan trenuje?
K.K Trenuję 15 lat.
I.K. Ile medali Pan zdobył ?
K.K. Zdobyłem 16 medali Mistrzostw Polski i jeden medal Mistrzostw
Świata.
I.K. Ile godzin każdego dnia musi Pan trenować?
K.K. Tygodniowo pokonuję około 120 km.
I.K. Czy trudno było dojść do takich sukcesów?
K.K. Każdy sportowiec bardzo ciężko pracuje. Jednak to indywidualne
predyspozycje, jak również praca sztabu trenerskiego sprawia, że
nieliczni osiągają sukces.
I.K. Na jakich zawodach ostatnio Pan startował
K.K. Startowałem w Amsterdamie, w dwóch biegach w maratonie i
półmaratonie. Jako czwarty Polak w historii przebiegłem ponad 63km, a
prędkość wyniosła 5 min na każdy kilometr.
I.K. Dlaczego wybrał Pan taki sport?
K.K. Jak miałem 14 lat, zobaczył mnie nauczyciel WF jak biegam i
stwierdził, że powinienem spróbować, bo mam bardzo dobre warunki
fizyczne do sportów wytrzymałościowych i już po dwóch miesiącach
trenowania, byłem wicemistrzem Polski.
I.K. Dziękuję za wywiad. Było mi bardzo miło.
K.K. Dziękuję. Dla mnie również był to mile spędzony czas.

Matylda Ida
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