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     PIERNIKOWE SERCA 

       SZKOŁA NA STRAŻY 
           PRAW DZIECKA

20 XI, w kolejną rocznicę
uchwalenia
Międzynarodowej Konwencji
Praw Dziecka,
zorganizowano debatę z
udziałem przedstawicieli
samorządów wolskich szkół
podstawowych.
Rozmawialiśmy o prawach
dziecka.             Michał

Przedstawiciele SU

    Z ŻYCIA SZKOŁY
KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ ŚWIĘTYM
MIKOŁAJEM 

Nasi Najmłodsi

 Dzieci z grupy 0 a wzięły
udział w konkursie
"Piernikowe serce". Prace
najmłodszych kolegów
reprezentują naszą szkołę
i ozdobią choinkę w
Urzędzie Dzielnicy
Warszawa-Wola. 
                          NATALKA

Mikołaj i...

               ŚWIATOWY 
     DZIEŃ WOLONTARIATU

 5 grudnia obchodzimy
Światowy dzień
Wolontariatu. Opiekunem
wolontariatu w naszej
szkole jest siostra Marta, na
którą zawsze można liczyć.
Uczniowie: 

zbierają plastikowe
nakrętki do butelek na
rzecz dzieci specjalnej
troski, 

pomagają młodszym w
lekcjach, 
organizują wycieczki 
dla dzieci,
pomagają
potrzebującym poprzez
zbieranie jedzenia
słodyczy, ubrań.  

          Niewidzialna ręka:-)  
           

 5 grudnia, w wigilię
mikołajek, w naszej szkole
obyła się niezwykła
uroczystość.  Uczniowie
zostali zaproszeni do sali
gimnastycznej, gdzie
siostra Marta, przebrana za
anioła wraz z innymi
aniołami, wprowadziła nas
w świąteczny nastrój.
Nasze aniołki śpiewały
piosenki i grały na różnych
instrumentach. Pojawił się

także Mikołaj. Święty
Mikołaj był biskupem Miry
w Licji. Żył na przełomie III i
IV wieku. Słynął z pomocy
biednym i potrzebującym. 
Nasz Mikołaj śpiewał
razem z "aniołami", a
potem wszystkim dzieciom
rozdawał słodkie upominki.
Pamiętajcie każdy z Was
może zostać Mikołajem.
Wystarczy pomóc komuś,
kto tego potrzebuje.

Może Wasza sąsiadka nie
może wyjść po zakupy? A
może Wasza mama
potrzebuje pomocy przed
świętami? Rozejrzyjcie się
dookoła. . Lepiej dawać, niż
brać. Niech da mądrość
towarzyszy Wam w życiu.  
                  NATALKA

Nati

Nati

Nati
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        NASZA TWÓRCZOŚĆ

        SZEŚCIOLATKI  Z I C SĄ ZDROWI, BO...

NIEZDARNY
MIKOŁAJ

Gruby Mikołaj jedzie
saniami i się wywrócił
do góry nogami.
Renifery mu pouciekały
i Mikołaja stratowały.
I do dzieci pojechały,
prezenty im dały.
                        Hania

RYMOWANKI  HANI 
• Pies wącha kwiaty,
nie zostało nic dla
taty.
• Lampa świeci bardzo
jasno, inne światła też
nie zgasną.
• Sok malinowy, nie
jest od krowy.

           ORTOGRAFICZNE OPOWIEŚCI
  Na półwyspie mieszka jaskółka. Jej sąsiadami
są król Ogórek z córkami oraz królowa Sójka.
Jest tam również Ołówek, który ma w domu chór
i Górnik z pióropuszem na główce chodzący po
podwórku. Była północ i mieszkańcy szykowali
się do podróży po płótnie. Nagle usłyszeli krótki
śpiew z domu jaskółki, który obudził górki i
pagórki. Mózg wypił półtora litra herbaty i plótł
co mu ślina na język przyniosła: ówczesny, ogół,
główny, dopóki. Kłótnia była gotowa, ale
zaszemrało źródło i wszyscy na półwyspie
zasnęli.
                                                                   Hania Nasza Pisarka

Zdrowe śniadanko?

  Mamy sześć lat i w
tym roku szkolnym
rozpoczęliśmy swoją
przygodę ze szkołą.
Nasza Pani powiedział
a nam, że oprócz
uczenia się pisania i
czytania, będziemy
uczyć się zdrowego
odżywiania.
Realizujemy projekt 
stworzony przez Bank
Ochrony Środowiska
"Zdrowo jem, więcej
wiem".  Wiemy już,

że bez śniadania nie
ma nauczania. Przed
wyjściem do szkoły
należy zjeść śniadanie,
ponieważ jest to nasze
"paliwo", bez którego
samochód, czy
samolot nie może
funkcjonować. Jedzmy
kanapeczki z
warzywami i wędliną,
musli z mlekiem lub
jogurtem.
                      Wiktoria

Mikołaj Kopernik
jakiego nie znamy
Mikołaj Kopernik 
znany jest przede
wszystkim z tego, że
" wstrzymał Słońce i
poruszył Ziemię".
Mało kto wie, że jego
zasługi są o wiele
większe.
Prawdopodobnie
zaprojektował i
zbudował sieć
podziemnych
wodociągów, które
dostarczały do miasta
wodę pitną.

Interesował się
medycyną. Kiedy w
Olsztynie panowała
zaraza, doszedł do
wniosku, że jest to
skutkiem braku
higieny. Ludzie jedzą
c chleb nie zwracali
uwagi, czy jest on
czysty. Kiedy spadł
na ziemię
otrzepywano go i
zjadano, a wraz z nim
wiele baterii. Kopernik
zaproponował, aby
 chleb smarować
masłem. Kiedy spadł

i ubrudził  się , nie
wyglądał już tak
apetycznie i ludzie go
nie jedli.  Mikołaj
Kopernik zajmował
się  reformą
monetarną i brał
 udział w obronie
przed Krzyżakami
zamku w Olsztynie .
Pewne źródła podają,
że  opracował przepis
na piwo lawendowe,
które bardzo lubił. Był
prawdziwym
człowiekiem
renesansu

i  zajmował się także
sztuką. Namalował
swój portret. Niestety
portret uległ
zniszczeniu pod
koniec XVI wieku. 
Ponoć uczony
prowadził obserwacje
w ogrodzie, a nie z
wieży. I w dodatku nie
używał lunety, bo za
czasów Kopernika
jeszcze jej nie znano.
Mikołaj Kopernik to
bardzo  ciekawa
postać.  Choć może
nie wszytko, co o nim

piszą, to historyczne
fakty, ale był
fascynującym
człowiekiem.
           Zuzanna 
 
.   

CIEKAWE LEKTURY?
 Chciałabym polecić Wam książkę, którą ostatnio przeczytałam. To była
„ Ania z Zielonego Wzgórza” kanadyjskiej pisarki Lucy Maud Montgomery.
Jest to opowieść o osieroconej dziewczynce, Ani Shirley. Ania 
wychowywała się w Domu Dziecka. Na skutek nieporozumienia trafiła do
domu rodzeństwa Cuthbertów w Avonlea. Jednak została tam, a
Maryla i Mateusz wychowywali ją. Dziewczynka miała wiele ciekawych i
nieprawdopodobnych przygód. A to dlatego, że odznaczała się bujną
wyobraźnią. Na Zielonym Wzgórzu poznała Dianę Barry. Dziewczynki
zaprzyjaźniły się, a Ania nazywała Dianę swoją bratnią duszą. Miała
też drugą bratnią duszę – Mateusza Cuthberta. Polecam, przeczytajcie o
przygodach Ani. Mnie się ta książka bardzo spodobała. Ania to
niezwykła postać.
                                                                                                   JULKA Nati

Wika
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Nasza Drużyna

                         JESTEŚMY SZKOŁĄ WIELOKULTUROWĄ
                                       CO TO JEST CHANUKA?

 Kiedy dni stają się krótkie, a zmrok zapada już wczesnym popołudniem, Żydzi na całym świecie
obchodzą Święto Świateł. Święto to zwiemy Chanuką. Według księżycowego kalendarza żydowskiego
obchodzimy je od 25 dnia miesiąca Kislew do 2 dnia miesiąca Tewet. Według kalendarza
gregoriańskiego, używanego w Polsce, w zależności od roku przypada ono mniej więcej od końca
listopada do końca grudnia. W tym roku Chanukę będziemy obchodzić od 16 do 24 grudnia.Słowo
Chanuka oznacza po hebrajsku poświęcenie. Obchodzimy je właśnie na pamiątkę poświęcenia Drugiej
Świątyni Jerozolimskiej w 164 r. p.n.e. Zakazano  żydowskich obrzędów religijnych, a Świątynia
Jerozolimska została zbeszczeszczona, a naród żydowski był nękany podatkami. Doszło do wybuchu
powstania, na  czele którego stanął Juda Machabeusz. Żydom udało się  oswobodzić Jerozolimę i
trzeba było zapalić wieczne światło, które miało symbolizować Bożą obecność w Świątyni. Ustawiono
nową menorę (świecznik), ale znaleziono wówczas jedynie niewielką ilość czystej rytualnie oliwy.
Zapalono ogień i... stał się cud, gdyż ta niewielka ilość oliwy wystarczyła aż na osiem dni (tyle czasu
potrzebne było na wytłoczenie nowej rytualnie czystej oliwy). Uroczystości w Świątyni trwały osiem dni
i na ich pamiątką Święto Chanuka trwa osiem dni. Najważniejszym rytuałem związanym z tym
świętem jest zapalanie świeczek. Codziennie, przez osiem dni, zapala się o jedną świeczkę więcej niż
poprzedniego dnia. Do tej czynności używany jest specjalny dziewięcioramienny świecznik zwany
chanukiją – jest na nim po jednej świeczce na każdy dzień oraz jedna świeczka pomocnicza zwana
szamesem, od której są odpalane inne świeczki. Świeczki zapala się w kolejności od prawej do lewej
strony. W czasie Chanuki przygotowuje się specjalne potrawy. Są to placki ziemniaczane zwane
latkes, potrawy te są tłuste. Dzieci dostają wtedy prezenty oraz pieniądze (chanukagelt) i mnóstwo
słodyczy w tym bardzo charakterystyczne pieniążki czekoladowe, naleśniki, rugelach oraz
najrozmaitsze rodzaje pączków. Na pamiątkę cudu związanego z oliwą.                                                   
  Hania z tatą

                              WARS I SAWA... ZNÓW GRAJĄ W SZACHY

 22 listopada został zorganizowany Turniej
Mistrzostwa Mazowsza Szkół Podstawowych,
Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w
Szachach Szybkich. Zawody rozegrano  w sali
Gimnazjum numer 119 w Warszawie - Wesołej.
Obsada była rekordowa: aż 95 drużyn ze szkół
podstawowych, 21 z gimnazjów i 6
ponadgimnazjalnych. W sumie blisko 500
zawodników i ponad 100 opiekunów, i trenerów.
Turniej drużynowy przeprowadzono systemem
szwajcarskim na dystansie 8 rund z czasem 15
minut na partię dla zawodnika, a listę startową
ustalono wg średniego rankingu drużyny.
Klasę III a reprezentowali:
1. Wiktoria Tomczak
2. Rustam Sadykov
3. Kacper Samsel
4. Adam Zdrodowski
Wszyscy nasi zawodnicy wrócili zmęczeni, ale
bardzo zadowoleni. Zdobyli duży bagaż
doświadczeń szachowych . Dziękujemy uczniom
oraz rodzicom, którzy dzielnie kibicowali swoim
pociechom.           WIKTORIA

To My!

Co zrobić?Wika

Wika

Wika
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                    WYWIAD Z AKTOREM 
               TEATRU POWSZECHNEGO
                       PIOTREM LIGIENZĄ 
   
  

J.R. Od ilu lat wykonuje Pan zawód aktora?
P.L. Debiutowałem na scenie Teatru Rozmaitości w Warszawie w spektaklu
„Elektronic City” w 2003 r. Będzie to zatem już 11 lat 
w zawodzie.
J.R . Dlaczego wybrał Pan zawód aktora?
P.L.Wydaje mi się, że miałem do tego pewne predyspozycje. Łatwość
zapamiętywania tekstu, brak lęku przed występami publicznymi, pierwsze
sukcesy w teatrze amatorskim, konkursy recytatorskie itp. 
J.R. Czy według Pana ta praca jest trudna?
P.L. To wszystko zależy od tego z jakim tematem mamy do czynienia.
Czasami trzeba się zmierzyć z zadaniem, które wymaga od nas postawienia
się w sytuacji osoby, która jest nam daleka charakterologicznie. Ale jednak
jako aktor muszę tę postać „obronić'.
J.R. Czy w Pana życiu zdarzały się momenty, ze chciał Pan zrezygnować
ze sceny?
P.L. Miałem taki moment, ale ten zawód ma szeroki wachlarz różnych
doznań i liczę się z tym, że taki kryzys może wrócić.
J.R. Czy jako dziecko marzył Pan o tej pracy?
P.L. Tak, jest to moje chłopięce marzenie.
J.R. Czy miał Pan kiedykolwiek problem z wcieleniem się w graną rolę?
P.L. Kiedy zaczynam pracę nad nową postacią, mam wrażenie, że  uczę się
wszystkiego od początku. Dlatego zawsze jest większy lub mniejszy
problem z wcieleniem się w rolę. Ale gdybym miał wymieniać konkretne role,
to chyba Billy Bibbit w „Locie nad kukułczym gniazdem” i Liam w „Sierotach”.
To dwie role, które wymagały ode mnie sporej transformacji.
J.R. Jacy są Pana ulubieni aktorzy?
P.L. Edward Norton, Jake Gyllenhaal, Ray Liota i Joe Pesci.
J.R. Dziękuję za wywiad. Julka Ryng.

 

        CIEKAWE MIEJSCA W WARSZAWIE

               HALA SPORTOWA "KOŁO" 
            

Nasza Drużyna

 W Warszawie przy
ulicy Obozowej 60
mieści się
nowoczesna hala
sportowa "Koło".  W
skład  tego obiektu 
wchodzą: hala
sportowa, siłownia,
kort do squasha,
ścianka
wspinaczkowa, sala
fitness przystosowana
do zajęć aerobicu oraz
sztuk walki, sauna,
solarium, sala
konferencyjna. 
Hala sportowa posiada
widownię stałą na 396
miejsc. Istnieje równie
ż możliwość
rozstawienia
dodatkowych trybun
na płycie boiska na
maksymalnie 900
miejsc. Organizatorzy
różnorodnych imprez
sportowych oferują
nowoczesne boisko
sportowe o wymiarach
52,5m. x 29m. i
maksymalnej

wysokości14,5m.
Można tu grać w piłkę
nożną, koszykówkę
oraz piłkę siatkową.
Całość, w zależności
od potrzeb, dzieli się
kurtynami na III
sektory.
 Boisko sportowe jest
dostosowane do gry w
koszykówkę i piłkę
siatkową w
rozgrywkach
ekstraklasy.
Uczniowie naszej
szkoły również
korzystają z tej
hali.Przychodzą tu na
różnorodne zawody
sportowe, pokazy i
turnieje. W poprzednim
roku szkolnym
uczniowie z klasy
drugiej rozgrywali tu
mecze szachowe.
6 listopada w hali
sportowej ,,Koło”
odbyła się  największa
impreza sportowa z
udziałem
najmłodszych

uczniów. Oczywiście
nie zabrakło na nim
naszych
reprezentantów.
Oprócz 14 -sto
osobowej drużyny z
naszej szkoły, do
rywalizacji przystąpiło
13 innych wolskich
szkół podstawowych.
Podzielono je na dwie
grupy po 7 drużyn.
Mimo walki do
ostatniej kropli potu –
zajęliśmy 4 miejsce.
Zacięta rywalizacja nie
przeszkodziła w dobrej
zabawie – w końcu to
o to chodzi.
Skorzystajcie z oferty
tej nowoczesnej hali.
                    MICHAŁ

Piotr LigienzaNati Julka


