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Szkoła pamięta

25 października, na tydzień przed dniem
Wszystkich Świętych, członkowie Samorządu
Uczniowskiego postanowili uczcić bohaterów II
wojny światowej, stawiając znicze przy pomniku
Dwudziestu Rozstrzelanych Więźniów z Pawiaka w
Teresinie. Więźniowie ci zginęli od strzałów 1
grudnia 1943 roku. W drodze powrotnej do szkoły
odwiedziliśmy kwatery poległych żołnierzy na
Cmentarzu                w Niepokalanowie. To
wspaniała lekcja historii            w terenie. Chwała
bohaterom!!!
                                                                RSU
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11:11

8 listopada, o godzinie 11:11 nasza szkoła wzięła, 
    po raz drugi udział w akcji "Niepodległa do
hymnu". Dokładnie o tej godzinie, symbolizującej
11 listopada (listopad to jedenasty miesiąc w roku)
śpiewająco świętowaliśmy 101. rocznicę
odzyskania niepodległości.
                                                         Redakcja
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Święto Niepodległości!

12 listopada w naszej szkole z okazji
101. Rocznicy Odzyskania przez Polskę
Niepodległości miał miejsce uroczysty
apel. W tym dniu obowiązywał strój
galowy. Jeszcze tydzień przed
uroczystością zaczęły się próby chóru.
Wszystko było dopięte na ostatni guzik.
Apel miał miejsce podczas czwartej
godziny lekcyjnej, od godziny 11:50 do
12:35. Za przedstawienie teatralne
odpowiadali głównie uczniowie z V i VI
klasy, ale swoje pięć minut mieli też
zerówkowicze. Między scenkami
mogliśmy usłyszeć pieśni legionowe
takie jak: "Białe róże", "Pierwsza
brygada" czy "Piechota".
Mam nadzieję, że każdy z nas pamiętał 
    o tym święcie.
             Mateusz Boczkowski klasa VII B . .
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#Ratujemy Maję!

19 listopada odbyła się aukcja charytatywna na rzecz
Mai Kapłon, która pilnie potrzebuje naszej pomocy na
kosztowną operację w Nowym Jorku. Aukcja ta trwała
dwie godziny lekcyjne. Podczas całej akcji
wylicytowane zostały przeróżne rzeczy, od
sentymentalnej gitary z mechanizmem zegara, po
namalowane przez dzieci z naszej szkoły obrazy i
inne rzeźby. Podczas aukcji gościliśmy między innymi
zastępcę wójta, Pana Marka Jaworskiego. Zebraliśmy
9 tysięcy i 1 złoty i oraz 78 groszy. To nie koniec
naszej pomocy. 16 grudnia podczas dnia otwartego
będziemy kontynuować licytację, tym skierujemy ją do
rodziców. Będzie można wylicytować między innymi
Voucher na Mądrą Rozmowę ze Stuletnią Panią
Genowefą! Przedmioty aukcji będą naprawdę
interesujące i mamy nadzieję, że jeszcze szerzej
otworzymy nasze serca! Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w licytacji lub w jakikolwiek sposób
przyczynili się do pomocy Mai!
                          Natalia Michalczyk z klasy VIII a
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Nasz Drogi Kochany Jaś

Jaś - to mój młodszy brat. Ma na
nazwisko Łukomski, jak cała nasza
rodzina. Ma trzy lata i pół roku. Mój brat
mieszka ze mną, z rodzicami oraz z
Wojtusiem, moim młodszym bratem.
Bardzo lubi bawić się ze swoim bratem,
który ma rok i pięć miesięcy. Jaś, jak na
swój wiek, jest dość wysoki, bo sięga mi
aż do połowy brzucha. Jest dość
przeciętnym dzieciakiem, jeśli chodzi o
sylwetkę. Po prostu nie za gruby, nie za
chudy, taki w sam raz. Jasiek ma
pulchniutką buźkę i zielone oczy,
odziedziczył to po tacie. Ma też cienkie
brwi, nosek bardzo podobny do mojego,
w końcu jesteśmy krewnymi. Posiada też
wąskie usta, a bródkę ma dość
kwadratową. Pod brodą widnieje blizna,
bo kiedyś szalał na kostce brukowej
przed domem i się przewrócił.
Zapomniałem dodać, że jest posiadaczem
dość odstających uszu. Ma krótkie proste
włosy, w kolorze ciemnego blondu.
Jasiek często nosi luźne spodnie i bluzki
z długim rękawem. Mój brat jest
stanowczy i choćbyśmy go nie wiem jak
bardzo prosili, on i tak nie posprząta
zabawek w swoim pokoju. Jest również
bardzo radosny, to po prostu mały urwis.
Jaś, wbrew pozorom, jest bardzo miły i po
każdej bitwie z Wojtusiem mocno go
przytula. Mój braciszek ma radosne
usposobienie, bardzo lubi bawić się
samochodami. Lubię..., kocham Jasia za
jego radości        i złości. To po prostu
mój brat.

            Marysia Łukomska z klasy V b
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Dogrywka dla Mai

Szkoła Podstawowa w Paprotni już raz pokazała
wielkie serce, gdy dzieci i nauczyciele podczas
licytacji zebrali na leczenie Mai Kapłon ponad 9
tysięcy złotych. 16 grudnia rodzice podczas aukcji
przed zebraniem dorzucili do tej kwoty jeszcze
4704 złote i 94 grosze.

„Zagrajmy dla Mai! Rada Samorządu
Uczniowskiego, Rada Rodziców przy Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni oraz
Dyrekcja Szkoły zachęcają Państwa do wzięcia
udziału w kolejnej aukcji na rzecz ratowania życia
i zdrowia Mai Kapłon. Do tej pory udało nam się
zebrać, wspólnymi, Państwa i naszymi siłami,
ponad 9 tysięcy złotych, a jeszcze nie
powiedzieliśmy ostatniego słowa. Dlatego
zapraszamy przed zebraniem z rodzicami, w dniu
16 grudnia, w godzinach od 17.00 do 18.00 na
aukcję (dogrywkę). Okażcie Państwo szczodrość,
włączając się do wspólnej zabawy. Gwarantujemy
atrakcyjne przedmioty licytacji!!!”. 

Tymi słowami do aukcji zostali sprowokowani
rodzice dzieci z małej szkoły w gminie Teresin.
Jak zwykle, bo taki zwyczaj mamy w Paprotni,
udało się. Do poprzedniej kwoty 9001,78 zł
możemy doliczyć 4704,94 zł, co razem daje
imponujący wynik 13706,72 zł. Tym razem spisali
się rodzice. Naprawdę okazali serce. Do akcji
włączyła się również świetlica szkolna ze swoim
kiermaszem ozdób świątecznych. Jeden z
uczniów, Kuba Adamczyk przebrał się w strój
misia i nie przepuścił żadnemu nauczycielowi ani
rodzicowi, napełniając puszkę po brzegi. Część
klas zrezygnowała z tradycyjnych klasowych
upominków, przekazując pieniądze na rzecz Mai.
Brawo Wszyscy, jesteście wielcy. W szkole nikt
nie pozostał obojętny.

                                                                  RSU
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Pani Genowefa i jej Święto

Ta historia nie rozpoczęła się dzisiaj. W pewnym
sensie 101 lat temu, gdy urodziła się Genowefa
Chmielewska. Dziś zacieśniła te kręgi, o których
chcemy napisać. Punktem zwrotnym była licytacja
w Szkole Podstawowej w Paprotni. Licytacja dla
Mai Kapłon. W szkole, do której chodzi Kuba,
prawnuk Gieni. Po rozmowie z prababcią
uzgodniono, że wśród licytowanych gadżetów
pojawi się rozmową z nią, wówczas stuletnią
kobietą. Gdy przyszły 101 urodziny, Genowefa
powiedziała: Nie chcę prezentów, ja wszystko
mam, zamiast tego niech wszyscy przekażą
pieniądze na leczenie tej pięknej dziewczyny.
Urodziła się 6 stycznia 1919 roku. 101 lat temu. Ta
data nie mogła umknąć jej rodzinie, ale nie umknie też
nam, dzięki temu, że wciąż myśli o innych, że
reagując żywo na otaczający ją świat, bardzo mocno
w nim uczestniczy.
Jeden z jej licznych prawnuków, Kuba, jest uczniem
Szkoły Podstawowej w Paprotni, tej, która obok innych
z powiatu sochaczewskiego, zorganizowała licytację
dla Mai Kapłon, wokalistki z gminy Teresin, której
zdrowie i życie może uratować bardzo kosztowna (ok.
5 mln złotych) operacja w USA. Kuba z mamą
zaproponowali, by jednym z gadżetów było spotkanie
z jego 100-letnią wówczas prababcią. Genowefa
bardzo aprobowała ten pomysł. Spotkanie
wylicytowano za 200 złotych.
Ale pięknie dojrzała kobieta na tym nie poprzestała.
Gdy nadeszły jej 101 urodziny, które rodzina chciała
uczcić wspólnym przyjęciem, powiedziała:
- Nie chcę prezentów, mam ubranie, jedzenie,
opiekę, nic mi nie potrzeba. A ta dziewczyna
powinna być zdrowa. Skoro u mnie w Płochocinie
można było dla jednego potrzebującego
mieszkańca, w jeden wieczór, bo ktoś nagle
powiedział, że jest taka potrzeba, zebrać 180
złotych, pomyślałam, że może i podczas moich
urodzin uda się trochę zebrać.

Udało się. Za sprawą najbliższej rodziny, dzieci,
wnuków, prawnuków i jednego praprawnuka zebrano
nie 180, lecz 1800 złotych.
                                         Źródło: tusochaczew.pl
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Kresy w Potrzebie

 

Od drugiego do dziesiątego grudnia w
naszej szkole odbyła się zbiórka jedzenia
i potrzebnych środków medycznych dla
naszych Rodaków z Litwy i z Białorusi w
ramach akcji, którą corocznie
przeprowadza Fundacja „Kresy w
Potrzebie”. Podczas całej akcji
zbieraliśmy takie rzeczy jak suche
jedzenie, konserwy, środki opatrunkowe,
środki czystości, kalendarze na
nadchodzący rok ze zdjęciami naszego
kraju oraz kartki świąteczne z życzeniami
zrobione własnoręcznie przez uczniów
naszej szkoły. Członkowie Rady
Samorządu Uczniowskiego zbierali dary
codziennie podczas trzech pierwszych
przerw. W środę, jedenastego grudnia
członkowie Samorządu zebrali się, aby
komisyjnie przeliczyć i posegregować
dary Waszych serc, przy czym przydały
się każde ręce do pomocy, bo pracy nie
było mało. 

Wspomagali nas nawet uczniowie obu
klas piątych. Łącznie zapakowaliśmy kilka
dużych kartonów. Podczas tej zbiórki,
trwającej tydzień udało nam się zebrać
naprawdę dużo produktów, za co
serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
zaangażowali się w Pomoc Rodakom na
Wschodzie. Paczki do Warszawy zawiózł
opiekun RSU, który również odbył podróż
na Białoruś, aby zobaczyć się naszymi
Rodakami. Fotorelację z tej wyprawy
możecie obejrzeć na kolejnej stronie. 

           Natalia Michalczyk z klasy VIII a
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Z paczką do Rodaków na Kresy
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Miłość... ona wszystko pokona 

Prawdziwa miłość jest w stanie pokonać wszelkie
przeszkody. Zgadzam się z tą tezą, a swoje
stwierdzenie uzasadnię, przedstawiając losy
bohaterów utworów literackich.
Pierwszym przykładem pary bohaterów, której losy
mogą potwierdzić tę tezę są Wacław i Klara z
"Zemsty". Choć bardzo się kochali, nie mogli wziąć
ślubu, bo stryj Klary i ojciec Wacława byli ze sobą
skłóceni. Mimo to zakochani spotykali się wbrew woli
rodzin. Wacław, nie mogąc już znieść potajemnych
spotkań, niemal zmusił Papkina, by ten wziął go jako
jeńca do zamku Cześnika, dzięki czemu mógł być
bliżej Klary. Raptusiewicz początkowo był przeciwny
takim posunięciom, nie chciał Wacława w swoim
domu. Ale w końcu dał wciągnąć się w podstęp i
przekonany, że Rejent zmierza ożenić syna z
Podstoliną "zmusił" Wacława do ślubu z Klarą. W ten
sposób historia miłosna tej pary skończyła się
szczęśliwie. Nie tylko zakochani wzięli ślub, ale udało
im się pogodzić zwaśnione rody. Podsumowując,
przykład miłości Klary i Wacława potwierdza tezę, że
prawdziwa miłość jest w stanie pokonać wszelkie
przeszkody.
Kolejnym argumentem potwierdzającym stwierdzenie
ujęte w temacie są losy Belli i Edwarda z serii książek
Stephena Meyera pod tytułem „Zmierzch”. Bella po
przeprowadzce z Phoenix spotkała w szkole Edwarda
i zakochała się w nim. Jednak po wypadku na
parkingu szkolnym zaczęła podejrzewać, nie jest
zwykłym człowiekiem, a po tym jak Jakob opowiedział
jej legendę o tak zwanych "Zimnych Ludziach" była już
pewna, że Cullen jest wampirem. Chociaż na
początku związek człowieka i wampira wydawał się
niemożliwy, ta para udowodniła, że miłość jest w
stanie pokonać wszelkie przeszkody. W kolejnym
częściach książek z tej serii widzimy, że para zostaje
małżeństwem, a Bella zostaje wampirzycą.
Historia Belli i Edwarda pokazała, że miłość jest w
stanie pokonać wszelkie przeciwności losu.
Podsumowując, miłość jest w stanie pokonać
wszelkie trudności. Jeśli tylko jest prawdziwa,
przetrwa wszystko. Przedstawione przeze mnie losy
bohaterów literackich – Wacława i Klary oraz Belli i
Edwarda są na to najlepszym przykładem.
                    Zuzanna Gołębiewska z klasy VIII a 
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                                    Życzenia

Niech pokorna Boża Dziecina swoim przyjściem
uświęci, przemieni nasze ludzkie grzeszne

serca przez swoją prostotę, uniżenie,
niewinność. Tego Rada Samorządu

Uczniowskiego i Redakcja "Szkolnych Wieści"
życzy naszym Drogim Nauczycielom,

Pracownikom Szkoły, Rodzicom i Przyjaciołom
Szkoły im. Jana Pawła II
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