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W piątek, 30 sierpnia
odbyło się spotkanie
formacyjne nauczycieli
naszej szkoły w Ośrodku dla Ociemniałych w
Laskach.
Pedagodzy

uczestniczyli w Eucharystii, którą celebrował
o. Jan Dezyderiusz Pol
oraz
konferencjach
prowadzonych przez
kapłana Zakonu Braci

Mniejszych. Dzień skupienia odbywa się pod
koniec każdych wakacji
i jest formą przygotowania duchowego na
nowy rok szkolny.

Inauguracja Roku Szkolnego
1 września rozpoczął się rok
szkolny. Społeczność szkolna zgromadziła się na uroczystych Mszach Świętych
dla klas 0-6 oraz 7-8 Szkoły
Podstawowej św. Teresy od
Dzieciątka Jezus.
Po mszy odbył się apel pod
flagą Polski na szkolnym
placu, a potem wychowawcy

spotkali się z uczniami i
rodzicami w klasach oraz
przekazali najważniejsze
informacje, w tym plan
lekcji.
Od poniedziałku, 2 września, dzieci rozpoczęły
już naukę.

Piesza pielgrzymka do Rokitna
W drugą niedzielę września odbyła się 32 pielgrzymka piesza do
Matki Boskiej Rokitniańskiej
Wspomożycielki Prymasów. Tradycyjnie w pielgrzymce wzięli
udział uczniowie, rodzice i nauczyciele Szkoły Św. Teresy od
Dzieciątka Jezus. W strugach
deszczu, przezwyciężając siebie,
zanieśliśmy intencje przed oblicze Matki ofiarując je Bogu. Cieszymy się i dziękujemy wszystkim za obecność i modlitwę
przed Cudownym Obrazem Najświętszej Maryi Panny w Rokitnie.
Podpis do obrazu/grafiki.

Szkoła pod
krzyżem
W piątek 13 września, po pierwszej lekcji zebraliśmy się zwyczajowo na wspólną modlitwę, jednak
tego dnia była ona szczególna.
Uczniowie przynieśli ze sobą
krzyże. Wyrażając nasze umiłowanie tego znaku chrześcijaństwa
połączyliśmy się z akcją „Polska
pod krzyżem”.

Nasza szkoła włącza się w różne
akcje ogólnopolskie., tak religijne
jak i edukacyjne.
Jedną z akcji był m.in.
Dzień Kropki.

W NA SZEJ SZKOLE
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Piknik św. Teresy
W sobotę, 21 września odbył
się piknik św. Teresy. Spędzając ten czas w rodzinnej atmosferze, dobrze się bawiliśmy. Jak co roku, nie zabrakło
atrakcji. Można było malować
na foliach, budować kulinarne
konstrukcje architektoniczne,
poznać misje robota, napisać
dyktando, a przy tym spróbować różnych pyszności i napić
się np. kongijskiej herbaty czy
zjeść watę cukrową (jak zwykle cieszyła się ogromną popularnością!). Ponadto poznaliśmy nową dyscyplinę sportową - teqball. Nie zabrakło rozgrywek szachowych, piłkarzy-

ków, ćwiczeń sensorycznych i
meczu siatkówki piłką fitball.
Na sali teatralnej odbył się
koncert Milanowskiej Orkiestry Dętej oraz premiera
przedstawienia teatralnego
„Tadek
Niejadek” w niezwykłej obsadzie:
rodziców, nauczycieli i pracowników
szkoły, a nawet pana
burmistrza.
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie, obecność i mile
spędzony czas!!!

Przygotowanie klas pierwszych do ślubowania
W kolejne dwie niedziele, 22 i
29 września uczniowie klas 1a
i 1b oraz uczniowie ze starszych klas wraz z rodzicami
odwiedzili Dom Generalny
Sióstr Terezjanek w Podkowie
Leśnej. Spotkania miały charakter przygotowania do uroczystości ślubowania, która
odbyła się w poniedziałek 14
października. Uczniowie po-

znali bliżej patronkę naszej
szkoły, jak również usłyszeli
przypowieść o ołówku. Mieli
także zabawy integracyjne i
poczęstunek
przygotowany
przez Rodziców.

Każdego roku uczniowie klas
pierwszych odwiedzają gościnne
progi Sióstr Terezjanek,
aby poznać historię naszej
wspólnej patronki,
św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Podpis do obrazu/grafiki.
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Ślubowanie i pasowanie na ucznia
W Dniu Edukacji Narodowej odbyła się uroczystość ślubowania
klas 1a oraz 1b. Spotkaliśmy się rano na Mszy św. w kościele parafialnym, aby następnie udać się na akademię klas rozpoczynających naukę w naszej szkole. Pasowania dostąpili zarówno uczniowie klas pierwszych jak i nowi uczniowie z klas starszych.
Tegoroczne ślubowanie miało miejsce w szczególnym czasie, gdy
szkoła obchodzi jubileusz 30 lat istnienia. Ze zdwojoną radością
serdecznie witamy nowych uczniów w Szkole św. Teresy.

Na uroczystości ślubowania swoje pierwsze
poważne zadanie wykonał przewodniczący
Samorządu Szkolnego, Kornel Siwek.
Razem z Panią Dyrektor prowadził
spotkanie, zapowiadał kolejnych uczniów
i był bardzo pomocny.

Jubileusz trzydziestolecia szkoły
12 października odbyła się niecodzienna uroczystość: przypadający na ten rok jubileusz 30lecia Szkoły oraz zapowiedziany kilka lat wcześniej II zjazd absolwentów. Przybyli goście, absolwenci, przedstawiciele Klubu Inteligencji Katolickiej, burmistrz Podkowy Leśnej Artur Tusiński, ks. proboszcz Wojciech Osial, wreszcie uczniowie i rodzice oraz nauczyciele i pracownicy szkoły. Spotkanie
rozpoczęło się w podkowiańskim kościele mszą świętą, celebrowaną przez księdza proboszcza, w
oprawie muzycznej szkolnego chórku i z udziałem pocztu sztandarowego. Po Eucharystii była możliwość odwiedzenia grobu ks. Leona Kantorskiego, pomysłodawcy założenia szkoły. Poczęstunek
przygotowany przez zaprzyjaźniony catering wprowadził nas w drugą część uroczystości.
Ta odbywała się już w szkole. Licznie zgromadzeni na sali gimnastycznej goście przywitani
zostali przez Panią Dyrektor Marzenę Prądzyńską, która udzieliła głosu ustępującemu Dyrektorowi
Grzegorzowi Dąbrowskiemu. Ten w krótkim przemówieniu przedstawił swoją osobistą historię szkoły w dzień szczególnego jubileuszu 30-lecia. Po chwili okazało się, że dalszą częścią spotkania będzie
Benefis, poświęcony założycielowi i wieloletniemu Dyrektorowi szkoły, Panu Grzegorzowi Dąbrowskiemu właśnie. W podziękowaniu za lata pracy i zaangażowanie w tworzenie społeczności oraz zaplecza materialnego szkoły, w benefisie wystąpili m.in. absolwenci ze wzruszającym programem muzycznym i wspomnieniowym, zaproszeni goście – z podziękowaniami, przedstawiciele Rady Rodziców i nauczyciele, wręczający wspólny prezent, a potem także nauczyciele i pracownicy szkoły z dwoma piosenkami – poł żartem, pół serio.
Uroczystość zwieńczyły dwa pyszne jubileuszowe torty z logo szkoły, rozmowy kuluarowe,
osobiste podziękowania. Pozostały cudowne wspomnienia!
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Burmistrz Podkowy Leśnej, pan Artur Tusiński (na zdjęciu obok) zwrócił uwagę na fakt, że
uczniowie wielu roczników i ich rodziny nadal czują się w szkole jak u siebie i są w niej mile widziani.
Ofiarował Grzegorzowi Dąbrowskiemu pamiątkowe diamentowe pióro nawiązując do podkowiańskiego zwyczaju, według którego burmistrz funduje złote pióra najlepszym uczniom na zakończenie
ich edukacji.

„Bez Ciebie jesień dogoni nas i smutku czas…”
 Naszym gościem był również prezes Klubu Inteligencji Katolickiej, Jakub Kiersnowski, który przekazał na ręce Dyrektora
list z podziękowaniami. Wśród osób, które chciały wyrazić swą
wdzięczność Grzegorzowi Dąbrowskiemu był także ksiądz proboszcz Wojciech Osial, przedstawiciele absolwentów, rodziców,
uczniów oraz w szczególności nauczyciele Szkoły św. Teresy,
którzy specjalnie dla swojego szefa przygotowali i, wykazując się
talentem wokalnym, zaśpiewali chóralnie dwie piosenki.
 Dyrektor podkreślił, że Szkoła jest dziełem wszystkich jej
pracowników, którzy przez lata angażowali się w jej tworzenie.
Podziękował za wsparcie Siostrom Terezjankom oraz pozostałym zgromadzeniom, miastu, lokalnej społeczności, wszystkim
darczyńcom, którzy przez lata wspomagali szkołę oraz organom
prowadzącym, czyli Komitetowi Budowy i KIK-owi.
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Imieniny świętej Tereski

1 października jest dla nas szczególnym
dniem, wspominamy w nim patronkę
naszej szkoły - św. Teresę od Dzieciątka
Jezus. W dniu imienin świętej przyszliśmy na modlitwę z różami, które zostały
ofiarowane naszej patronce. Uczniowie
obejrzeli przedstawienie w wykonaniu
klas starszych pt. „Trudna Droga”, w
którym św. Teresa uczy nas tego, że
„Krzyż Jezusa towarzyszył jej od kolebki, a Jezus pozwolił jej z pasją umiłować
ten Krzyż”. W modlitwie zawierzyliśmy
siebie Krzyżowi Chrystusa. On ma być
drogowskazem w drodze do świętości.
...św. Tereso od Dzieciątka Jezus módl
się za nami.

Ukraińskie dzieci
w naszej szkole
Pod koniec września do Polski na zaproszenie Klubu Inteligencji Katolickiej przyjechała grupa
dzieci z Ukrainy wraz ze swoimi opiekunami. Są to dzieci z rejonów dotkniętych konfliktem zbrojnym,
często osierocone, ponieważ jedno z rodziców lub inni bliscy zginęli w walkach.
Poniedziałek, 30 września, był pierwszym dniem gości spędzonym w szkole. Wizyta rozpoczęła
się poranną modlitwą przy relikwiach libańskich świętych w intencji pokoju na Ukrainie. Uczniowie ukraińscy podzieleni na grupy spędzili 5 lekcji w ławkach szkolnych, a 6 , 7 i 8 lekcję razem z najstarszymi klasami na zabawach integracyjnych. Potem dzieci ukraińskie miały zapewnione zajęcia w Warszawie i okolicach (zwiedzanie, zabawy), a w piątek znowu przebywały w naszej szkole. W piątek, 4 października wieczorem odbyło się pożegnalne spotkanie o charakterze modlitewnym i wspominkowym. Były to ostanie
chwile razem spędzone w szkolno-rodzinnym gronie wspólnie z gośćmi z Ukrainy. Piątkowe spotkanie
rozpoczęło się modlitwą różańcową o pokój na Ukrainie. Rozważania czytane były zarówno w języku polskim jak i ukraińskim. Po wspólnej modlitwie udaliśmy się do szkoły. W auli szkoły, podczas spotkania
padło dużo ciepłych słów, miłych wspomnień i podziękowań. Podczas spotkania pożegnalnego w auli
szkoły dzieci ukraińskie spontanicznie dziękowały rodzinom za te kilka dni, które mogły spędzić w polskich domach. Słuchając prostych, dziecięcych słów uświadomiliśmy sobie, że dla dzieci, które niosą w
sercach i pamięci doświadczenie wojny, czas spędzony z nami, rozmowy w rodzinach, nasza gotowość do
niesienia pomocy są ogromną wartością i znakiem, że nie są same.
Wszyscy byliśmy wzruszeni tym, że mogliśmy wspólnie spędzić czas. Podczas tygodnia spędzonego w Polsce młodzież ukraińska uczestniczyła w wybranych zajęciach szkolnych, takich jak lekcja języka
polskiego, języka angielskiego, matematyki, wf-u, informatyki oraz muzyki. Miała także okazję brać udział
w zajęciach teatralnych i plastycznych. Uczniowie mieli możliwość poznać bliżej Podkowę Leśną.
Gościny udzieliły rodziny uczniów szkoły, u których dzieci spędzały dni wolne od zajęć szkolnych
i wieczory. Rodziny z wielką otwartością i zaangażowaniem podjęły się opieki nad dziećmi, tworząc im w
Podkowie Leśnej namiastkę prawdziwego domu.
Z całego serca dziękujemy tym, którzy zaangażowali się w pobyt grupy, a szczególnie tym wszystkim, którzy przyjęli w swoich domach gości z Ukrainy. Serdecznie dziękujemy!
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Pożegnalne spotkanie z ukraińskimi gośćmi w szkole

Dary dla Ukrainy

W połowie listopada podsumowaliśmy zbiórkę darów dla dzieci ukraińskich: tych, które były w Polsce i
tych, które nie mogły przyjechać. Darów było mnóstwo, a przekazali je rodzice naszych uczniów, ich rodziny. Część z nich zaangażowała się również w pakowanie paczek, poświęcając swój wolny czas w piątkowy wieczór. Wszystkim należą się ogromne podziękowania.
Zapraszamy do obejrzenia programu — reportażu „Świat Iryny” wyemitowanego 8 grudnia
w TVP INFO. Link do programu znajduje się na stronie internetowej szkoły.

Świętymi bądźcie!
Tuż przed Uroczystością Wszystkich Świętych poznawaliśmy patronów naszych imion, patronów Polski, opiekunów dzieci i młodzieży,
postacie świętych i błogosławionych, których zasługi zostały uznane przez Kościół.
Każda klasa miała przedstawić postać jednego świętego, którego wybrała, opowiedzieć krótko jego
życiorys i namalować portret w formie fotobudki. Uczniowie stanęli
na wysokości zadania, wspomagani
przez rodziców przygotowali wspaniałe wizerunki patronów i ciekawie przedstawili ich życiorysy.
Obecni byli zarówno święci sprzed
wielu wieków jak i współcześni,
żyjący zaledwie kilka dekad temu.
Dziękujemy Bogu, że mamy przykłady świętych ludzi, które nas inspirują.
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Mamy Niepodległą!
W przedstawieniu na Święto Niepodległości 2019 wystąpili
ochotnicy (a głównie - ochotniczki) z klas 7. Spisali się znakomicie!
Postanowiliśmy pokazać drogę do Niepodległej poprzez losy
kolejnych pokoleń Polaków, którzy próbowali odbudować
„Orła” rozwalonego przez naszych zaborców (Orzeł - namalowany na pudłach - to efekt pracy absolwentów naszej szkoły tym bardziej cenny artefakt). Na scenie można było zobaczyć
Katarzynę II carycę Rosji, Marię Teresę i Fryderyka II oraz abdykację nieszczęsnego Stanisława Augusta, potem Basię (z czwartej
zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”) i jej brata wybierającego się
do Legionów, Emilię Plater, powstańców styczniowych, Marię
Skłodowską - Curie i jej siostrę - Bronię, rodzinę Michała Drzymały i wreszcie zwolenników Piłsudskiego i Dmowskiego, Drużyny Strzeleckie... i radość na ulicach Warszawy 11 listopada
1918 roku. „Mamy Niepodległą!” - warto by powtórzyć za aktorami i zadumać się nad wyrokami Opatrzności, która pozwoliła
wrócić nas na mapę Europy i obdarzył nas wolnością.

Uczniowie co roku pamiętają
o naszej Ojczyźnie. W listopadzie
w szkole realizowany jest kolejny
temat z programu wychowawczego
— „patriotyzm”.

Podczas szkolnych obchodów
Święta Niepodległości, które odbyły się 8 listopada, rano pomodliliśmy się za Ojczyznę, następnie
obejrzeliśmy przedstawienie przygotowane przez uczniów klas siódmych pod kierunkiem pani Gaworskiej, a o 11.11 zaśpiewaliśmy
(razem z tysiącami dzieci z innych
szkól w Polsce) cztery zwrotki
hymnu — Mazurka Dąbrowskiego.

Kinga Gaworska

Adwent
rozpoczęty!

„Aby przykuć uwagę czytelników, umieść tutaj interesujące zdanie lub ciekawy
cytat z artykułu.”
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Wspólnymi roratami w poniedziałek, 2 grudnia, rozpoczęliśmy Adwent, czas
oczekiwania na przyjście
Chrystusa. Uczniowie poszli na roraty o świcie, a
potem w klasach zjedli tradycyjne szkolne śniadanie
adwentowe: bułkę z masłem i kakao.

Mikołajki dla Kai

KLAS0WE AKTYWNOŚCI

Już po raz kolejny w naszej szkole zorganizowana została akcja „Mikołajki dla…”. W tym roku
podczas różnych aktywności zbieraliśmy fundusze dla czteroletniej Kai, która nie chodzi, nie mówi, ma
szereg innych schorzeń, których częściowe wyleczenie zależy od intensywnej rehabilitacji.
6 grudnia rozpoczęliśmy nasze pomaganie od wspólnej modlitwy. Jak co roku, pomysły były rozmaite. Nie zabrakło jedzenia, rzeczy ręcznie robionych, malowania twarzy. Można było pograć w gry
komputerowe, szachy, wydrukować zdjęcie czy postrzelać do celu w małej sali gimnastycznej, ponadto
atrakcją był konik Karina, na którym można było przejechać się lub zrobić sobie zdjęcie. Na sali gimnastycznej obejrzeliśmy pokazy tańca dziewcząt z najstarszych klas, a w sali teatralnej odbyło się przedstawienie. To był dzień pełen dobra, szczęścia, radości i szczodrobliwości.
FESTIWAL PIĘKNEJ PIOSENKI Następny dzień należał do szkolnych artystów. Ponad
20 wykonawców z różnych klas, od najmłodszych do
najstarszych, wystąpiło w Festiwalu Pięknej Piosenki.
Rozpoczął się on utworem „Witajcie w naszej bajce” z filmu „Akademia Pana Kleksa”. Było i radośnie, i
wzruszająco, i ludowo, i rockowo. Tradycyjnie już podczas festiwalu wystąpili nauczyciele (a raczej nauczycielki) w przeróbce piosenki Pawła Domagały „Weź mnie przytul”. W przerwie koncertu odbyła się
aukcja cennych przedmiotów, podarowanych przez Rodziców i Przyjaciół szkoły. Licytacja przyniosła
niemały dochód, za co serdecznie w imieniu Kai dzię-
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KOMEDIOWY SPEKTAKL MUZYCZNY
Trzecia część Mikołajek dla Kai to komediowy spektakl muzyczny Czas dla nas… czyli muzyka i śmiech, który odbył się w sobotę, 14 grudnia.
Była to muzyczna opowieść o kobietach – pięknych, zdolnych i dojrzałych – które po latach
przerwy związanej z wychowaniem dzieci, wracają na scenę, żeby spełniać się także artystycznie. Publiczność mogła zobaczyć i usłyszeć koncert pełen znakomitych tekstów, m.in. Agnieszki Osieckiej, Jeremiego Przybory, Wojciecha Młynarskiego, Artura Andrusa i Filipa Jaślara oraz przebojów Giacomo Pucciniego, Fryderyka Chopina, Jerzego Wasowskiego, Seweryna Krajewskiego czy Michała Urbaniaka. Całość
była to błyskotliwa muzyczna opowieść o marzeniach, sukcesach, porażkach, pracy nad sobą i pokonywaniu swoich własnych granic.
Opowieść o (nie)zwykłych kobietach usłyszeliśmy w wykonaniu Agnieszki Kowaluk (głos operowy), Doroty Jarema (głos jazzowy), Anety Jaślar (głos radiowy).
Spektakl wyreżyserował Filip Jaślar z Grupy MoCarta, a akompaniatorem był Łukasz Błaszczyk.

Agnieszka Kowaluk (po
lewej), Dorota Jarema (po
prawej)

Na zdjęciu na dole: Aneta
Jaślar z Łukaszem Błaszczykiem

MIKOŁAJKI DLA KAI PRZYNIOSŁY
OK. 37 TYSIĘCY ZŁOTYCH.
ZA HOJNOŚĆ I OTWARTE SERCA DZIĘKUJEMY!!!
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Projekt unijny „Szkoła na medal”
W roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2020 uczniowie naszej szkoły mogą uczestniczyć w zajęciach
objętych projektem „Szkoła na medal” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt ma za zadanie doskonalić kompetencje kluczowe: matematyczno-przyrodnicze, językowe i
informatyczne oraz postawy i umiejętności: kreatywność, innowacyjność i umiejętność uczenia
się.
W tym roku szkolnym skupiamy się na zajęciach uwzględniających zainteresowania artystyczne, społeczne
i humanistyczne oraz przyrodnicze.
Poszerzyliśmy ofertę zajęć wyrównawczych, kompensacyjno – korekcyjnych, integracji sensorycznej oraz
wprowadziliśmy nowe zajęcia wspierające – trening umiejętności społecznych.
W kolejnym roku szkolnym dołączymy warsztaty dotyczące zarządzania własnym wizerunkiem w sieci,
unikania zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz budowania ekologicznych kampanii społecznych.
W ramach dofinansowania szkoła otrzyma pomoce dydaktyczne potrzebne do prowadzenia zajęć, między
innymi laptopy, tablicę multimedialną, oprogramowanie do zajęć przyrodniczych, tablety i mikroskopy.
Warunkiem prawidłowej realizacji projektu i otrzymania przez szkołę dofinansowania jest regularne i systematyczne uczestnictwo dzieci w zajęciach dodatkowych.

Piękna matematyka!
W tym roku szkolnym kształtowanie i rozwijanie naszych matematycznych pasji za pomocą sztuk
wizualnych rozpoczęliśmy od początku września. Nauczycielki matematyki wraz z uczniami przygotowały
na Piknik Świętej Teresy wystrój małej auli, związany z artystycznym ujęciem matematycznych zagadnień.
Były prace związane z pojęciem symetrii, fraktali, kolorowych rachunków, przestrzeni, kół w zastosowaniach, origami i wielu innych. W trakcie pikniku rozegrano dwie matematyczne konkurencje. Była to rodzinna krzyżówka oraz przestrzenne wyzwanie pod nazwą „Kuchenna architektura”. Ogromna krzyżówka
dostarczyła chętnym do łamania głowy wielu wyzwań intelektualnych. Kuchenna architektura – polegająca
na zbudowaniu z chrupków kukurydzianych i makaronu spaghetti jak najwyższej budowli, zapewniła zaś
uczestnikom wiele twórczej rozrywki i zabawy. Zespoły rodzinne i koleżeńskie konstruowały budowle używając różnych technik i rozwiązań praktycznych. Makaron i chrupki okazały się dość trudnym i wymagającym budulcem. Mimo trudności kilka konstrukcji osiągnęło wysokość
prawie dwóch metrów. Zwycięska
drużyna w składzie Marcelego Dembińskiego z tatą zbudowała stabilną
wieżę o wysokości 178 centymetrów. Gratulujemy.
W toku zajęć szkolnych klasy ósme zapoznały się z metodą
triangulacji, czyli podziału figury na
trójkąty w celu policzenia jej pola.
Wynikiem ich pracy są piękne kaktusy, które zostały dokładnie podzielone, zmierzone, oszacowane powierzchniowo i pomalowane. Aktualnie zdobią korytarze szkoły.
Anna Cichcocka
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Wielojęzycznie
i kolędowo
Kolędy w kilku językach? Czemu nie? Właśnie tak spędzali ostatnie przed świętami lekcje języków obcych uczniowie, którzy pod
czujnym okiem swoich nauczycieli od angielskiego, niemieckiego,
hiszpańskiego i francuskiego śpiewali kolędy w tych językach.
Brawo!

Życzymy wszystkim: Frohe Weinachten!
Joyeux Noël! Feliz Navidad!
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KLASA 0

Wycieczka
W piątek 8.11.19 r. klasa 0
uczestniczyła w wycieczce
„Natura wzywa”, gdzie dzieci
zrobiły własnoręcznie przetwory z jabłek oraz poznały warstwy lasu i bawiły się w podchody.

Kukiełki
Dzieci wykonały własnoręcznie kukiełki z łyżek
drewnianych,
ścinków
materiałów i według swojego
pomysłu. Potem
kukiełki brały udział w
klasowym przedstawieniu.

Rodzice i ich zawody
Odwiedziła nas mama Tosi, która jest psychologiem
i opowiadała nam o emocjach. Pani Monika, mama Kuby
pokazała nam jak prawidłowo czyścić ząbki, natomiast jak
należy dbać o swoje zdrowie i na czym polega praca lekarza opowiedział nam tata Franka.

Gra terenowa
Jesteśmy patriotami. Uczestniczyliśmy razem z innymi klasami w
grze terenowej z okazji Święta
Niepodległości.
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Dbamy o zęby i piękny uśmiech

W bibliotece miejskiej w Podkowie
Leśnej dzieci były
pasowane na czytelnika i każdy otrzymał złotą kartę.

Dzień Pluszowego Misia
15 listopada poszliśmy całą klasą do
szkolnej biblioteki. Z okazji Dnia
Pluszowego Misia, który na całym
świecie obchodzony jest w listopadzie, pani bibliotekarka poprowadziła dla nas zajęcia związane z pluszowym i prawdziwym niedźwiadkiem, poznaliśmy historię Teddy’ego, a także książki o misiach i wiersze o różnych zwierzątkach. Na zakończenie robiliśmy pracę plastyczną – misia złożonego z kółek. Wystawę prac można oglądać w bibliotece.
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W szkolnej bibliotece
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Klasa 1a rozpoczęła swój nowy rok z ogromnym entuzjazmem i wyzwaniem!
Przez pierwsze tygodnie wszyscy odzwyczajaliśmy się od życia wakacyjnego. Poprzez zabawy integracyjne w
grupach, parach mogliśmy pokonać i przełamać swój strach i niepewność, które nam towarzyszyły w początkach naszej wspólnej przygodny szkolnej.
We wrześniu mieliśmy okazję być w Domu Sióstr Terezjanek gdzie pani dyrektor przedstawiła nam postać
patronki szkoły oraz szkolne zwyczaje. To spotkanie przygotowało nas również do ślubowania na pierwszoklasistę. Uczniowie klas pierwszych przygotowali występ z okazji ślubowania i pasowania na ucznia.
Dzieci klasy 1a miały lekcję biblioteczną, na której wszyscy uczniowie zostali pasowani na czytelnika
szkolnej biblioteki. Od tamtej pory dzieci są stałymi bywalcami tego miejsca.
W ciepłe dni jesienne spędzaliśmy dużo czasu na świeżym powietrzu podziwiając piękno natury poprzez
utrwalanie liter, cyfr, pór roku, dni tygodni i miesięcy.
W październiku udaliśmy się do piekarni w Otrębusach. Dotarliśmy tam za pomocą kultowej już kolejki
WKD. Każdy uczeń dostał do ręki bilet i musiał sam go skasować co wywołało sporo emocji oraz atrakcji.
W trakcie zwiedzania piekarni mogliśmy się dowiedzieć w jaki sposób wypiekany jest chleb oraz jak powstają
torty i ciasteczka, które dość często jemy. Największą atrakcją podczas wycieczki była możliwość zrobienia
własnej chałki w różnych kształtach, a następnie jej upieczenia.

Bardzo
ciekawym
przeżyciem
było spotkanie z podróżnikiem, którego głównym celem są afrykańskie sawanny. Opowiadał nam o zwierzętach, które tam występują,
mogliśmy zobaczyć filmiki oraz pograć na
jembe – bębnach afrykańskich. Śpiewanie
piosenek i wybijanie afrykańskich rytmów
sprawiło ogromną przyjemność.

W listopadzie pojechaliśmy
do miejscowości Zaręby. Cały dzień spędziliśmy na świeżym powietrzu poznając tajemnice przyrody. Graliśmy
w podchody, robiliśmy przetwory z jabłek oraz jedliśmy
pyszne kiełbaski z ogniska.
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Pasowanie na czytelnika
— klasa 1 a

Pierwsze trzy miesiące nauki w szkole
św. Teresy minęły nam, uczniom z klasy 1b, bardzo szybko i wesoło. Przez
ten czas poznaliśmy bliżej zarówno
szkołę, jak i siebie nawzajem. W pierwszym tygodniu nauki, w ramach projektu „Mali detektywi” organizowanego
przez Uniwersytet Dzieci, stworzyliśmy
„strachopożeracze”, które pomogły
nam oswoić szkolne lęki i z radością
rozpocząć wspólną naukę. Przez te trzy
miesiące dużo pracowaliśmy w różno- Klasa 1b uczestniczyła również w lekcji bibliotecznej, na której
rodnych grupach, dzięki czemu zawar- wszyscy uczniowie zostali pasowani na czytelnika szkolnej biblioteki. Poznali też zasady korzystania i wypożyczania książek i dowieliśmy nowe znajomości.
dzieli się, jak szanować książki — nie tylko z biblioteki. (zdjęcia poniżej )

W niedzielę, 29 września, odbyło się spotkanie w Domu
Sióstr Terezjanek, na którym pani dyrektor przedstawiła
nam postać patronki szkoły oraz szkolne zwyczaje.
W pierwszym trymestrze klasa 1b sporo czasu spędziła podczas lekcji w terenie. W Parku Miejskim poznawaliśmy jesień, utrwalaliśmy poznane litery, liczyliśmy znalezione skarby, robiliśmy ludziki z kasztanów, uczyliśmy się robić zdjęcia, dużo biegaliśmy i świetnie się bawiliśmy. Angielskie słówka związane z jesienią, także
najlepiej wchodziły nam do głowy w trakcie spaceru z panią Emilią, a znajomość własnego adresu i umiejętność adresowania listu ułatwiło nam wysłanie do rodziców samodzielnie narysowanych pocztówek.
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Razem z koleżankami i kolegami z klasy 1a przygotowaliśmy występ, który
odważnie zaprezentowaliśmy społeczności szkolnej 14.10
- podczas ślubowania i pasowania na
ucznia.

W październiku, razem z
klasą 1a, wybraliśmy się
do piekarni AK w Otrębusach. Już sama jazda
kolejką WKD była nie
lada atrakcją. Na miejscu
dowiedzieliśmy się, skąd
bierze się chleb. Poznaliśmy pracę piekarza i cukiernika, a nawet upiekliśmy swoje chałki, w
przeróżnych kształtach,
wszystkie tak samo
pachnące i pyszne.
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Zdecydowanie, jedną z lekcji, którą w tym
trymestrze najmocniej zapamiętaliśmy,
było spotkanie, na którym uczyliśmy się
grać na jembe – bębnach afrykańskich.
Wygrywanie rytmów i śpiewanie piosenek
było dla nas powodem ogromnej radości.
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W ramach przygotowań do dnia Wszystkich
Świętych wybraliśmy się do Lasu Młochowskiego pomodlić się, zapalić znicze i uprzątnąć
groby żołnierzy AK. Dużo pracy włożyliśmy
też w poznanie życiorysu bł. Laury Vicuny i
samodzielne wykonanie fotobudki przedstawiającej jej postać.

Listopad rozpoczęliśmy od wycieczki do miejscowości Zaręby. Najbardziej podobał nam się leśny plac zabaw oraz karmienie zwierząt znajdujących się w gospodarstwie. Podczas
podchodów poznawaliśmy piętra lasu, a na warsztatach samodzielnie przygotowaliśmy jabłkowe dżemy.
Z niecierpliwością czekamy, co przyniosą nam kolejne wspólne miesiące w szkole.
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W ramach rozwijania kluczowych kompetencji, uczniowie
klas 2-3 od października realizują projekt „Mały ekonomista”. Skupiliśmy się przede wszystkim na inicjatywności i
przedsiębiorczości, która oznacza zdolność do rozpoznawania możliwości i wykorzystywania ich, do wcielania pomysłów w życie, do planowania procesu realizacji pomysłu i do zarządzania tym procesem w celu osiągnięcia postawionych sobie celów.
Jak do tego podeszliśmy?
Punktem wyjścia była lektura „Julek i dziura w budżecie”
Sylwii Wojciechowskiej, dzięki której uczniowie wraz z
głównym bohaterem poznają zawiłości i trudne prawa
rynku. Kolejny krok polegał na wyznaczeniu wspólnego,
klasowego celu (możliwego do osiągnięcia ) i zrobieniu
biznesplanu dla wybranego pomysłu.

23

Ponieważ nie posiadamy własnych środków, musieliśmy zaciągnąć nieoprocentowany kredyt w „Banku
Centralnym”, czyli w kasie szkoły. Zbadaliśmy też potrzeby rynku i zorganizowaliśmy akcję promującą
nasze przedsięwzięcie. Otworzyliśmy szkolny sklepik. Sprzedawaliśmy naleśniki, hot-dogi, gofry, lemoniadę i babeczki. Ponieważ największy popyt był na gofry, dwa tygodnie później otworzyliśmy
„Gofrownię”. Po odliczeniu kosztów, okazało się, że produkcja gofrów jest najbardziej opłacalna: najniższe koszty, a najwyższa marża. Kolejna akcja już 28 listopada!
W całym tym przedsięwzięciu najważniejsze jest to, że uczniowie robią wszystko sami: od pomysłu,
przez analizę możliwości i kosztów, poszukiwanie sposobów zmniejszenia kosztów produkcji, przygotowywanie sprzedawanych potraw, aż do obliczenia dochodu (po odliczeniu kosztów uzyskania ). Poznają wartość pracy i pieniądza.
Klasa 2a postanowiła przetrzeć szlaki kolejnym klasom i jako pierwsza zabrała się do pracy. W styczniu z
zawiłościami rynku zmagać się będą uczniowie klasy 2b.
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18 października, korzystając z pięknej pogody wybraliśmy się
na wycieczkę rowerową, by podziwiać piękne kolory pięter
jesiennego lasu w Owczarni.

Było to w piątek. Ta wycieczka była daleko mojego domu. Na tej wycieczce poszliśmy na 2 place zabaw. To była super przygoda.
Ewa Jarema

W październiku Ewa Jarema
zdobyła 3 miejsce w konkursie
plastycznym „Podkowa oczami dziecka”- gratulujemy!
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22 października odbyło się spotkanie z autorką
Martą Guzowską. Uczniowie nawiązali rozmowę
o jej twórczości dla dorosłych i dzieci. Poznali
sposoby współpracy autora książki z redaktorem
i ilustratorem oraz wydawcą.
Książkę najpierw trzeba napisać. Potem wysłać ją do
redaktorki. Jeśli będzie wszystko dobrze, wysyła się do
ilustratorki. Jeśli będzie źle, to redaktorka dzwoni do
pisarki, a ta nanosi poprawki. Następnie książkę wysyła się do redaktorki gdzie jest składana. Potem przekazuje się ją do drukarni. Na końcu trafia do księgarni.
Helenka Leszczyńska
Autorka nazwa się Marta Guzowska. Pisze książki
dla dzieci i dorosłych. Myślę że pisanie książek jest
trudne. Musi mieć wielką wyobraźnię. Jej książki są
ciekawe.
Oktawia Dąbrówka

Książka podobała mi się, bo znalazłam tam zagadki,
ciekawe postacie oraz słodkiego szczura. Podziwiam pani
autorki wyobraźnię, humor i ładne obrazki. Ta książka jest
ciekawa i śmieszna.
Karina Brodziak

Marta Guzowska to autorka książek dla dzieci i dorosłych. Pani Marta odwiedziła nas w szkole i opowiadała,
jak powstają książki. To, co napisze autorka, sprawdza
później redaktor, a później powstają do tego obrazki. Jej
książki są ciekawe, bo każda ma jakąś zagadkę, a jej następna książka ma być o moim koledze.
Kalina Brodziak

28 października i w połowie grudnia uczestniczyliśmy w
kolejnej lekcji z bębnami. Tym razem tematem była
dzika przyroda Afryki. Pan Krystian sugestywnie opowiadał o spotkaniu z rannym gepardem i niebezpiecznym bawołem.

Tuż przed Uroczystością Wszystkich Świętych nasza
klasa prezentowała postać św. Faustyny. Rodzice
pomogli nam wykonać fotobudkę, za co bardzo dziękujemy.
Myślimy patriotycznie
4 listopada odwiedziliśmy grób żołnierzy poległych 2 sierpnia w Lesie Młochowskim, a 12
listopada uczestniczyliśmy w grze terenowej z
okazji Święta Niepodległości.

6 listopada przyjechali do naszej szkoły niepełnosprawni szermierze i był mój pan od szermierki.
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Zbieramy na dziewczynkę z Kongo pieniążki. Ma na imię Jola.
Zosia K.

Zaręby - natura wzywa
Było to w piątek 8 Listopada. Robiliśmy dżemy jabłkowe. Jechaliśmy saniami. Jedliśmy szarlotkę i kiełbasy. Bawiliśmy się w podchody. Jeździliśmy na tyrolce.
Bawiliśmy się na statku.
Ewa Jarema

Adopcja serca
Wysyłamy list do Joli z Kongo.
Cały czas staramy się pamiętać o naszej
koleżance z Afryki Joli. Modlimy się za nią
i przynosimy drobne pieniądze, które są
naszym darem, pomagającym poprawić jej
codzienne życie. Nam nie zawsze jest łatwo, podzielić się pieniędzmi, które mamy
na własne przyjemności, nie zawsze nawet
pamiętamy, by poprosić o nie Rodziców.
Jednak udaje nam się jak dotąd systematycznie, zbierać potrzebną kwotę. Pieniądze te (60zł miesięcznie) trafiają do Sióstr
Służek, które mają swój dom w Podkowie
na ul. Modrzewiowej, ale część z nich wyjeżdża do Afryki (do Kongo i Rwandy) i pomaga dzieciom oraz ich rodzinom.
Siostry dobrze wiedzą, jak pomóc naszej Joli,
która uczy się tak, jak my, w szkole. Jednak jej
rodzice, mimo że bardzo ją kochają, nie mieli
dotąd pieniędzy, żeby kupić jej ubranie, zeszyty ołówki i dać jej jedzenie do szkoły. Teraz
jest to możliwe i bardzo cieszymy się, że możemy tak pomóc. Dostaliśmy od Joli podziękowanie i zdjęcie.

8 listopada pojechaliśmy do miejscowości Zaręby na wycieczkę i tam
robiliśmy dżemy i byliśmy na sankach,
i poszliśmy na podchody do lasu. W
lesie na podchodach szukaliśmy puzzli.
Daniel Wawer
Dnia 8 listopada nasza klasa była na
wycieczce, bawiła się świetnie.
Zosia Kuras

Na początku grudnia również wiele się w naszej klasie działo. Były mikołajki, podczas zbieraliśmy
na pomoc dla Kai, która potrzebuje sprzętu do nauki chodzenia oraz rehabilitacji.
Uczestniczyliśmy także w kursie pierwszej pomocy. Uczyliśmy się, jak prawidłowo przywracać
funkcje życiowe, jak pomóc osobie poszkodowanej. Znaleźli się chętni do eksperymentowania na
nich!
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Nauka pierwszej pomocy —
bardzo ważna rzecz!
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Udział w Filharmonii
Klasa 3a wzięła udział w spotkaniach Filharmonii, na których mogła rozbudzać swoją ciekawość muzyczną, słuchać gry na różnych instrumentach oraz poznać historię
muzyki.

Gry planszowe
Od września uczymy się zdrowej rywalizacji, umiejętności radzenia sobie z niepowodzeniami i przegraną, a także rozwijamy
różne kompetencje grając w gry planszowe
pod okiem p. Katarzyny Młodożeniec.

Warsztaty rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych
W tym roku szkolnym naszą pracę wychowawczą wspiera p. Marta Młodożeniec, psycholog, z którą
klasa 3a poszerza wiedzę o swoich umiejętnościach społecznych, kształtuje inteligencję emocjonalną
oraz uczy się tworzenia właściwych relacji społecznych. W tym trymestrze celem zajęć była integracja
klasy.

Dzień Wszystkich Świętych
Z okazji Dnia Wszystkich Święty przygotowaliśmy sylwetkę Archanioła Michała. Mama i
dziadek Kasi Blancard stworzyli szkic postaci,
który potem cała klasa, pod okiem twórców,
malowała farbami. Następnie Łukasz Banasiewicz przedstawił całej społeczności szkolnej
najważniejsze informacje o świętym.

Dzień kropki
Wraz z pozostałymi klasami 0-3 świętowaliśmy
Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest to święto kreatywności, odwagi i zabawy. Uczniowie założyli
stroje z kropkami, w klasach odbyły się rozmowy
na podstawie książki “Kropka” P.Reynolds’a oraz
warsztaty plastyczne i zabawy ruchowe. Efektem
tych działań była Aleja
Talentów prezentująca
bogactwo możliwości
dzieci z naszej szkoły.

29

Rozpoczęcie projektu „Matematyka wokół
nas”
W tym roku szkolnym, podobnie jak w poprzednich, kontynuujemy współpracę z Uniwersytetem
Dzieci. Tym razem uczymy się tego, ile matematyki jest wokół nas, do czego ona jest tak naprawdę potrzebna i jak może ułatwić lub utrudnić nam
życie.
Lekcja z bębnami
W październiku odwiedził nas ponownie p. Krystian
Tyrański, który poszerzał wiedzę dzieci na temat Afryki. Dzieci śpiewały piosenki i grały na afrykańskich
bębnach.
Wycieczka na warsztaty o warstwach lasu
Wycieczka do agroturystyki w Zarębach poszerzyła i
utrwaliła wiedzę uczniów na temat warstw lasu. W
podchodach mogli dowiedzieć się ciekawostek o
mieszkańcach lasu, na warsztatach kulinarnych piekli
przepyszne ciasteczka owsiane, natomiast w czasie
wolnym dzieci bawiły się na wspaniałym placu zabaw,
zapoznały się z królikami i wzięły udział w bezśnieżnym kuligu.
Gra terenowa
Z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości uczniowie
klas 0-3 wzięli udział w grze terenowej, która miała na
celu upamiętnienie tak ważnej dla Polaków daty jak 11
listopada oraz poszerzenie wiedzy o historii naszego
kraju. W zabawę zaangażowali się uczniowie klas 7 za
co serdecznie dziękujemy!

W terenie czujemy się
świetnie!

30

Konkurs „Podkowa Leśna oczami
dziecka”
W październiku został zorganizowany
konkurs plastyczny, w którym dzieci za
pomocą techniki kolażu mogły przedstawić Podkowę Leśną. W klasa 0-1 pierwsze
miejsce otrzymała Zofia Sobolewska. W
klasach 2-3 pierwsze miejsce otrzymał Jan
Sobolewski, drugie miejsce Sara Szmidt,
trzecie miejsce Ewa Jarema. Serdeczne gratulacje!

Wycieczka
Odwiedziliśmy wspaniałe miejsce — miejscowość
Zaręby — gdzie spędziliśmy cudowny czas. Kontakt z
naturą, dzikim lasem, samodzielne kucharzenie i jedzenie pysznej szarlotki—to było naprawdę coś!
Nie zabrakło świetnej zabawy na placu zabaw i karmienia zwierząt.
To była naprawdę udana wyprawa!
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Wizyta w komisariacie policji
W ramach poznawania różnych
zawodów odwiedziliśmy Posterunek Policji w Podkowie Leśnej.
Dowiedzieliśmy się, jak wygląda
praca policjanta, obejrzeliśmy budynek, a także radiowóz policyjny.
To ostatnie wzbudziło naszą
ogromną radość!
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Naszą szkołę odwiedzili niepełnosprawni szermierze. To są superbohaterowie!

Zajęcia bębniarskie. Uwielbiamy je!
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Natura wzywa - wyjazd
do miejscowości Zaręby,
podchody przyrodnicze,
wspólne pieczenie ciasteczek owsianych. Bardzo
miło wspominamy tę wycieczkę!
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Samodzielne robienie
ciasteczek — to jest
to!

Klasa 4 to trudny etap w edukacji szkolnej. Wiele elementów ulega zmianie. Pojawiają się nowi nauczyciele,
nowe przedmioty, nowe klasy, różnorodne wymagania i nawet szafki na korytarzu są nowe. To wszystko w
tak zmasowanej ilości może przytłaczać te jeszcze małe dzieci i trudno się temu dziwić. Jednak uczniowie
obecnej klasy czwartej niezwykle dzielnie radzą sobie w tej nowej sytuacji. Duże znaczenie ma świetne
przygotowanie klasy jako grupy z dobrymi relacjami i umiejętnościami radzenia sobie w różnych sytuacjach
w klasach młodszych. Tu wielki ukłon w stronę Pani Agaty Jędy, która przez 3 lata szkolne pracowała z
dziećmi, rodziców wspierających swoje dzieci i pomagających w sprostaniu nowym wyzwaniom oraz nauczycieli, którzy cierpliwie i z troską wprowadzali klasę w nowe obowiązki.
Początek trymestru był trudny i absorbujący. Dopiero niedawno udało nam się „wyskoczyć” do teatru. Byliśmy w teatrze Kamienica na spektaklu „Ania z Zielonego Wzgórza”. Choć poranne korki utrudniły nam
bardzo drogę do teatru to samo przedstawienie wszelkie trudy wynagrodziło i cytując bohaterkę udało
nam się nie „zapaść w otchłani rozpaczy”. Zabawne przygody Ani i jej specyficzne postrzeganie świata pozwoliły na przyjemne odreagowanie szkolnych trudów.

Klasa 4 na języku polskim przedstawia wiersz
ks. Jana Twardowskiego
„W klasie” za pomocą
pantomimy.
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W klasie
Ryczą w klasie dokazują
najgrzeczniejszych kotem szczują
ryczą biją się po łapie
chcą położyć się na mapie
na przyrodzie lepsza draka
wypchanego szczypią ptaka
nogi skaczą skrzypią ławki
kogoś biorą za nogawki
piszczą wyją głośno chrapią
książkę do religii drapią.
Nagle sfrunął anioł biały
mówi - lubię te kawały.
Ks. Jan Twardowski

9 września, czyli na samym początku roku całą klasą pojechaliśmy na film „Dora i miasto złota”. Zazwyczaj nie jeździ się na wycieczki na początku roku, ale nasza była wyjątkowa. Przez całe prawie dwa semestry 4 klasy zbieraliśmy kulki szklane do słoika - za nasze osiągnięcia - i na koniec uzbieraliśmy cały słoik. Z tej okazji pojechaliśmy na wyprawę. Nasza wycieczka nie była zwyczajna, na początku pojechaliśmy do BLUE CITY i tam mieliśmy chwilę na małe
zakupy, a potem poszliśmy do kina. Weszliśmy do sali i usiedliśmy
na wygodnych fotelach. Po chwili widzę moją koleżankę, która ma
tak odchylony fotel, że prawie leży. Pytam ją, jak to zrobiła? A ona
wciska na moim fotelu jakiś przycisk i ......nagle ja także leżę jak długa i się relaksuję! Wycieczkę wspominam świetnie i mam nadzieję, że następne będą równie ciekawe i przyjemne.
Marlena Semkło
PS. W tym roku mamy ten sam słoik do napełnienia kulkami - punktami, ale zadania są poważniejsze, to w końcu klasa 5!

30 października odbył się w
naszej szkole „festiwal świętych
patronów klasowych”. Polegało
to na tym, że każda klasa wybrała jakiś czas wcześniej
„swojego świętego” i przygotowała o nim krótkie informacje oraz „foto-budkę. Naszym
wybrańcem był św. Stanisław
Kostka, jeden z najmłodszych
świętych i patron młodzieży.
Podobało nam się, że całą drogę do Rzymu odbył na piechotę! Nasza budka była najwyższa, to pewne i potwierdzone.

8 listopada, po przedstawieniu z okazji Święta Niepodległości, wybraliśmy się pod pomnik żołnierzy
AK z Podkowy Leśnej, na rondo przy ulicy Lipowej. Mieliśmy ze sobą kwiaty biało-czerwone, znicz i
wieniec wykonany przez nasze koleżanki na lekcji techniki. Szliśmy tam Aleją Lipową i przeskakiwaliśmy przez wszystkie ławki (pani psycholog i pani wychowawczyni, nasze opiekunki - nie były zadowolone...), ale w końcu doszliśmy na miejsce i porządnie się pomodliliśmy. Dowiedzieliśmy się, że kapitan
Henryk Walicki, ps. „Twardy”, dowódca kompanii „Brzezinka”, okazał się godny swojego pseudonimu
i nie wydał nikogo w czasie przesłuchań przez Gestapo. Cześć jego pamięci!
chłopaki z 5A

Bardzo ważnym wydarzeniem grudniowym były oczywiście Mikołajki dla Kai. Najpierw (6 grudnia) na
swoich grupkowo-klasowych stoiskach sprzedawaliśmy nasze wyroby (głownie jedzenie i to szło najlepiej), ale też rękodzieło nasze, naszych babć, mam i nie tylko. 7 grudnia kilka osób z naszej klasy wystąpiło na Festiwalu Pięknej Piosenki i byliśmy chyba najliczniej reprezentowaną klasą w szkole.
Mikołajki są wspaniałe, bo jest dobra zabawa, uczymy się samodzielności i organizacji, a przy okazji
możemy pomóc potrzebującym.
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Uczta bogów greckich
Na jednej z ostatnich lekcji języka polskiego
przed świętami Bożego Narodzenia urządziliśmy ucztę bogów. Każdy z nas przebrał się za
wylosowaną wcześniej postać i w krótkiej prezentacji przedstawił „swoją” boginię lub boga,
wraz z atrybutami, które im towarzyszyły.
Ucztę duchową wsparliśmy ucztą dla ciała: były orzechy i oliwki.
Było to dla wszystkich duże przeżycie i cieszymy się, że mogliśmy przeczytać i omawiać
„Mitologię” Jana Parandowskiego.

39

Podchody
Podobnie jak w poprzednim roku, klasa 5b zorganizowała podchody w podkowiańskim parku. Uczniowie podzielili się na grupy i ruszyli rozwiązywać przygotowane wcześniej przez Adriana Milewskiego
zadania. Dobre humory towarzyszyły zarówno uciekającym, jak i grupie pościgowej, która bezbłędnie
rozwiązała wszystkie zagadki.
Escape room
10 listopada o godzinie 8:30 moja klasa wybrała się do escape room do Warszawy. Pojechaliśmy
tam kolejką WKD . Po wyjściu z kolejki wyruszyliśmy w kierunku ulicy Łopuszańskiej, gdzie był escape
room. Gdy już zdjęliśmy kurtki pan puścił nam zasady, które obowiązują w ecape roomie i w końcu mogliśmy przejść do pokoi. Przed wycieczką na godzinie wychowawczej ustaliliśmy do jakich pokoi idziemy.
Do wyboru były: Hollywood , Antarktyda i dżungla.
Ja wybrałem dżunglę w której do rozwiązania były różne zagadki, większość z nich polegała na
tym by odnaleźć kody do sejfów: niektóre były ukryte w podłodze, albo na kartach były podane wskazówki co zrobić żeby sejf się otworzył. W jednym z sejfów był klucz do kolejnego pokoju, a tam kolejne
zagadki do rozwiązania. Pomagał nam Pan Krzysiek, który podpowiadał jak czegoś nie wiedzieliśmy.
Wszyscy bawiliśmy się świetnie. Gdy wyszliśmy z pokojów nasz wychowawca zrobił nam niespodziankę i wziął nas do restauracji, którą dziennie odwiedza na całym świecie 69 milionów ludzi. Zjedliśmy
z apetytem i poszliśmy do przystanku WKD.
Wróciliśmy do szkoły bardzo szczęśliwy i zadowoleni.
Franek Mysiak
10 listopada pojechaliśmy kolejką WKD do escape roomu na Łopuszańskiej. Na początku poinformowano nas o zasadach bezpieczeństwa i o tym, że w razie wątpliwości, co robić dalej, podpowie nam
Krzychu o sztucznej inteligencji. Ja byłam w pokoju Hollywood razem z dwoma przyjaciółkami i kilkoma kolegami z klasy. W naszym zadaniu chodziło o to, żeby znaleźć granat w pokoju hotelowym terrorysty Borysa, aby nie mógł przeprowadzić zamachu na prezydencie USA (miał to być Donald Tramp,
ale uparliśmy się na prezydenta Baracka Obamę).
Weszliśmy do pokoju i pierwsze, co zobaczyliśmy, to ładnie wystrojony pokój z kominkiem. Po chwili
zaczął wyć sztuczny alarm, więc rozbiegliśmy się w poszukiwaniu wskazówek. Po jakimś czasie i kilku
znalezionych wskazówkach przyszedł do nas pan z obsługi hotelu i wręczył nam moją ulubioną wskazówkę w formie śniadania. Była to zwykła bułka kajzerka. Rozerwałam ją i wyjęłam ze środka klucz!
Moja przyjaciółka Zosia ją zjadła (w sensie bułkę). Po dłuższym czasie i większej ilości znalezionych
wskazówek, nastąpiła moja druga ulubiona wskazówka - trzeba było wyjść z pokoju i zejść po walizkę.
Podczas tego zadania, gdy wyszliśmy na korytarz, słychać było odgłosy strzałów. Kiedy wszyscy już
wrócili do pokoju, zamknęłam drzwi na klucz i zaczęliśmy zajmować się sejfem. W tym zadaniu zdecydowanie musiał nam pomóc Krzychu. Nie było to miłe, gdy wstukiwałam kod, a on przez głośnik powiedział, żeby mnie inni odsunęli od tego sejfu, bo zaraz go zablokuję :(. Gdy w końcu udało się otworzyć, był tam granat, którego szukaliśmy, więc mogliśmy wydostać się z pokoju. Kiedy wyszliśmy, została jeszcze ostatnia z trzech grup i mogliśmy ich podglądać na ekranie w poczekalni.
Jak już się wszyscy zebraliśmy, byliśmy głodni, więc pan Kuba (trochę niechętnie) ogłosił, że idziemy
do MacDonalda. Było pysznie! :)
Hanna Berlińska
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20 listopada 5b wyprawiła „Ucztę bogów”. Uczniowie przygotowali potrawy kuchni greckiej i przebrali się za bogów olimpijskich. Podczas 2 godzin każdy miał możliwość zaprezentowania wybranej
przez siebie postaci z mitologii greckiej. Między prezentacjami odbyła się prawdziwa uczta.
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KLASY 6a i 6b
Klasy 6a i 6b w Teatrze Buffo na spektaklu "Ten Obcy" oraz rajdzie
pieszym „Śladami pomników warszawskich”. Spektakl to pierwsza
część naszego piątkowego wyjazdu klas do Warszawy. Po przedstawieniu ruszyliśmy na rajd pieszy „śladami pomników warszawskich”.
Pokonaliśmy pieszo kilkukilometrową trasę. Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu Pani Magdy poszerzyliśmy wiedzę o dziedzictwie naszej
kultury, mogliśmy poznać historię pomników, dowiedzieć się więcej o
postaciach ważnych dla kraju, a dodatkowo razem spędzić czas.
Klasa 6a
ROWEROWY PIĄTEK 6A
W piątek, 20 września zorganizowaliśmy się na rajd
rowerowy po Lesie Młochowskim. Na jednośladach
pokonaliśmy trasę prawie 13 km… "wyprowadziło nas
w
pole"
i
"byliśmy
w
lesie".
A poza tym…wysiłek fizyczny na rowerach, bliskość
przyrody oraz koleżanki i koledzy z klasy to wyśmienity przepis na fajnie spędzony czas!
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Teatr
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6 września, w pierwszym tygodniu nauki w nowym roku szkolnym
klasa 6b pojechała do Kina Helios na bajkę – Toy Story. Była to
wzruszająca opowieść o przyjaźni i poświęceniu dla dobra innych.
Chcemy uczyć się rezygnacji z siebie na rzecz drugiego człowieka, bo
na co dzień mamy z tym duże kłopoty.

Wycieczka klasowa do Kulki: 16 – 18 września. Mnóstwo ciekawych zajęć np. park
linowy, akcja integracja, walki sumo, gladiatorzy, strzelnica, ognisko, jazda na segwayach, smaczne jedzenie i wspólne bycie razem. Super czas, tylko trochę słaba pogoda:
zimno i deszcz. Jednak uważamy, że była to jedna z lepszych wycieczek. Serdecznie
polecamy…
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25 października razem z
klasą 6a pojechaliśmy do Teatru Buffo na spektakl „Ten
obcy”, później poszliśmy śladami pomników warszawskich. Dzięki życzliwości Pani Magdy Ignut, która opowiadała nam o pomnikach

5 listopada w ramach lekcji religii wspólnie z klasą 6a poszliśmy na cmentarz, na grób Ks. Leona
Kantorskiego. Modliliśmy się również za naszych bliskich zmarłych i zapaliliśmy znicze.
12 listopada złożyliśmy na grobach powstańców warszawskich wieniec z flagą biało-czerwoną
wykonany przez dziewczęta na lekcjach techniki. Modlitwą i zadumą oddaliśmy cześć tym wszystkim, którzy walczyli o wolność naszej ojczyzny.
Mikołajki
Na mikołajkach nasza klasa miała 4 stoiska. Stoisko z koszulkami sprzedawało nie tylko koszulki
ale też gwiazdy i kartki, torby i choinki z wacików. W sali od francuskiego była kawiarnia, gdzie
sprzedawali ciasta, kawę i herbatę. Był bar i sklepik w którym sprzedawali pączki cukierki itd. Najwięcej pieniędzy zebrała grupa, która sprzedawała koszulki. Mnie się podobało, ponieważ każda
klasa miała kilka stanowisk.
Julia z 6b
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Wycieczka do Parku Krajobrazowego
25 września odbyła się wycieczka do Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w ramach projektu unijnego „Otwarte Pokolenia”. Razem ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczyliśmy w wyjeździe rekreacyjno-integracyjnym.
Nadbużański Park Krajobrazowy częściowo znajduje się na terenie województwa mazowieckiego, jest
jednym z największych tego typu obszarów w Polsce (jego powierzchnia wynosi 74136,5 ha). Charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem terenu (naturalna dolina rzeki Bug, starorzecze, pozostałości dawnych
puszcz, wydmy – piaszczyste siedliska, torfowiska, podmokłe lasy łęgowe i bory sosnowe).
Nam najbardziej spodobał się krajobraz przypominający pustynię. Wiele radości sprawiło nam turlanie
się po piasku i wspinanie na skarłowaciałe drzewa stanowiące podstawę naturalnej platformy widokowej.
Środowisko torfowiskowe zamieszkują ptaki wodno-błotne, niestety pomimo uważnego rozglądania się
wokół (także przez lornetki) udało nam się tylko zauważyć bociany i cyraneczki. Być może byliśmy za
głośno.
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Świętymi bądźcie
W ramach obchodów Dnia wszystkich Świętych, 30 października zebraliśmy się w sali teatralnej, gdzie każda klasa przedstawiła sylwetkę wybranego świętego. Nam przypadła w udziale
błogosławiona Chiara Badano. Jej wiara bardzo nas poruszyła!

Na filmie „Legiony”
31 października pojechaliśmy na film pt. „Legiony” w reżyserii Dariusza Gajewskiego. Jego mocną stroną
był wątek batalistyczny, np.. Sceny bitwy pod Rokitnem lub Kostuchnówką. Wykorzystano dużo efektów
specjalnych (dramatyczne walki w okopach, wybuchy, szpital polowy), za to wątek miłosny i obyczajowy
był przewidywalny i nieciekawy. Kolejną zaletą tego filmu było to, że był oparty na faktach. Pokazano
autentyczne zdjęcia, postać prawdziwego legionowego dowódcy Stanisława „Króla” Kaszubskiego grana
przez Mirosława Bakę na długo pozostanie w naszej pamięci.
Julia Bidzińska, Igor Sadłocha
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Trening umiejętności społecznych
7 listopada klasa 7b miała kolejne zajęcia treningu umiejętności społecznych. Pani psycholog podzieliła nas
na dwie grupy i rozdała nam karty pracy. Każdy zespół wybrał jednego „obserwatora”, którego zadaniem
było określenie jakie role przyjmują poszczególni członkowie grupy wykonującej zadanie. Do wyboru były
sugerowane role: przywódcy, agresora, sumienie grupy, biernego słuchacza, osoby próbującej zyskać przychylność innych, błazna, itp.
Na koniec sprawdziliśmy wyniki pracy, a obserwatorzy oddali swoje karty.
Uważamy, że to są ciekawe zajęcia, dzięki którym dowiadujemy się czegoś nowego o sobie, o naszej klasie
i o relacjach między nami.
Wiktor Dąbrówka, Helena Jędrzejewska, Zosia Wróblewska

Wizyta na cmentarzu
4 listopada nasza klasa wybrała się na cmentarz. Mieliśmy ze sobą nieduży wieniec, który dwa dni
wcześniej, na lekcji plastyki zrobiliśmy z gałązek sosny. Brakowało nam wstążki, więc po drodze trzy
dziewczyny wstąpiły do kwiaciarni, żeby ją kupić. Właścicielka, pani Maria Serafinowicz, słysząc, że
idziemy złożyć wieniec na grobach Powstańców Warszawskich, dała nam piękną biało-czerwoną
wstążkę, nie biorąc za nią zapłaty. Poprosiła jedynie o … przesłanie jej zdjęcia wiązanki na mogile.
Zobaczyliśmy, jak bardzo pamięć o Poległych za wolność Ojczyzny łączy różne pokolenia Polaków.
Na cmentarzu najpierw zapaliliśmy znicz i pomodliliśmy się przy grobach żołnierzy węgierskich,
którzy zostali zabici za odmowę walki z Polakami. Następnie przeszliśmy do znajdującej się nieopodal mogiły Powstańców Warszawskich gdzie odmówiliśmy krótką modlitwę, położyliśmy wiązankę i
zapaliliśmy znicz.
Jesteśmy dumni, że mogliśmy oddać hołd Osobom, dzięki którym dzisiaj żyjemy w wolnej Polsce.
Hania Żywczok

W czwartek, 31 października z klasami siódmymi i
ósmymi wybraliśmy się do kina na film pod tytułem
„Legiony”. Po drugiej lekcji pojechaliśmy kolejką do
kina w Grodzisku Mazowieckim. Film opowiadał historię legionistów i sanitariuszek, czyli ogółem polskich patriotów podczas pierwszej wojny światowej.
Uważam, że w ciekawy sposób przybliżył nam temat
życia i w tych specyficznych czasach, bo mimo tego
uczucia bohaterów były prawdziwe, a ich zachowania
odważne.
Myślę, że z tej wycieczki każdy mógł wynieść coś dla
siebie.
Kamila Zygowska
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KONURSY 2019/20 OKIEM UCZNIA KLASY 8
Pierwsze etapy konkursów przedmiotowych w 2019 r. odbyły na początku października (1. konkurs – 10.10), po zaledwie miesiącu nauki. Czy po takim czasie można się do nich odpowiednio przygotować?
Odpowiedź brzmi: i tak, i nie. Po przygotowaniu często przez wiele miesięcy do danego konkursu
i tak nie będziemy gotowi na to, że ktoś go tak skonstruuje, że nasze szanse gwałtownie zmaleją. Zostaje
tutaj pominięta kwestia obowiązków związanych z uczęszczaniem do szkoły i niezwykle ważny czas na
odpoczynek i rozwijanie własnych zainteresowań, którego czasami brakuje albo wręcz nie ma.
Na przykład: na napisanie konkursu przedmiotowego z j. polskiego przeznaczone jest 90 minut.
W niektórych przypadkach jest to prawie niemożliwe, aby dokładnie rozwiązać zadania, napisać dłuższą
pracę pisemną, sprawdzić odpowiedzi. Istnieje również problem błędów w samych zadaniach konkursowych.
Przykład: w ostatnim konkursie polonistycznym (2019) pojawiło się zadanie, w którym, po skonsultowaniu z poradnią językową, okazało się, że nie ma poprawnej odpowiedzi, co za sobą ciągnie błąd w kluczu
odpowiedzi. Ta nieprzyjemna sytuacja została niezwykle wyrozumiale rozwiązana przez kuratorium oświaty w Warszawie, które przyznało błąd i postanowiło zmienić klucz. Jednak nie jest to jedyny możliwy koniec tego zdarzenia. Równie dobrze błąd w kluczu mógł pozostać, co za sobą niesie odjęcie punktów uczniom ze „złymi” odpowiedziami.
Warto również zwrócić uwagę na terminy konkursów przedmiotowych. Na przykład:
I (szkolny) etap konkursu z WOS-u odbył się 29 października, do 7 listopada należało zgłosić wyniki
uczniów droga elektroniczną, następnie dopiero 22 listopada (ponad 2 tygodnie później) zostanie opublikowana lista osób zakwalifikowanych do etapu II (rejonowego), zaledwie 14 dni po tym, kiedy uczniowie
mają pewność o swoim zakwalifikowaniu lub nie, 6 grudnia odbędzie się etap II (rejonowy)
Więc od czasu, gdy uczeń ma pewność o swoim wyniku, do czasu, kiedy ma miejsce kolejny etap
konkursu, mija bardzo niewiele czasu
Konkursy przedmiotowe nie są dostosowywane do możliwości współczesnych uczniów, w takim
stopniu, jakim powinny. Ponadto robione są w nich błędy, na cały konkurs jest niewystarczająco dużo czasu. W efekcie bardzo wielu uczniom, którzy jak najbardziej zasługują na tytuł laureata konkursu przedmiotowego ze względu na swoją wiedzę i umiejętności, nie zostaje im przyznany i często nie do końca sami są
sobie winni. Jest to problem, z którym musi mierzyć się system polskiej edukacji, a przede wszystkim polscy uczniowie.
Łukasz Bernat 8a
Klocki

We wrześniu w klasie 8 b praktyki miała absolwentka naszej szkoły Paulina Majewska. Na
jednej z lekcji zaproponowała budowanie z
klocków lego planet Małego Księcia. Miła zabawa była związana z ciekawymi wnioskami
dotyczącymi lektury.
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Wycieczka do Łodzi 8b
Od 7 do 9.10.2019 byliśmy na klasowej wycieczce w Łodzi. Jedną z wielu atrakcji, które zobaczyliśmy, były piękne i duże murale rozmieszczone w całym mieście. Widzieliśmy dzieła, jak
np. portret Artura Rubinsteina, malowidło autorstwa Morika,
przedstawiające kobietę po rozmowie telefonicznej, instalację
„Cisza”.
Najbardziej do gustu przypadł mi jednak mural, którego autorem jest Alexis Diaz – artysta pochodzący z Puerto Rico. Jego malunek znajduje się przy ulicy Kilińskiego 26. Człowiek ten na swoich pracach przedstawia elementy ciała ludzkiego połączone ze zwierzętami i naturą. Jego mural w Łodzi jest
jednym z najbardziej skupiających się na detalach i pracochłonnych prac na ścianach w tym mieście. Jest on ogromny, a został namalowany małymi pędzelkami zanurzonymi w czarnym tuszu. Przedstawia ludzkie serce, z tętnic którego wyrastają chude, ale wysokie drzewa z rozbudowanymi koronami. Po obu stronach znajdują się dwie połówki owada (bodajże ćmy) – lewa
po lewej, prawa po prawej. Zwierzę jest tej samej wielkości co serce. Ma bardzo duże rozłożone skrzydła. Nad całością znajduje się oko – widać, że osoby starszej, przez cienkie zmarszczki pod nim. Brew ze
starości jest już bardzo jasna. Nie pokazuje ono sobą żadnych emocji.
Wybrałam akurat ten mural, ponieważ pomimo wielu elementów jest on dosyć minimalistyczny
w porównaniu do większości kolorowych dzieł sztuki w Łodzi. Bardzo podoba mi się również zamysł
autora – połączenie świata ludzi, zwierząt i roślin. Imponuje mi też staranność wykonania i dokładność
artysty, po jego pracach widać, ze jest bardzo utalentowany, a dzieła w wykonaniu Alexisa Diaza są naprawdę niesamowite.
Łódź to bardzo ciekawe miasto i pomimo tego, że wspomniałam o muralach, jest tu też dużo
innych ciekawych atrakcji. Polecam każdemu zobaczyć to miejsce, ale może warto dać sobie trochę więcej czasu niż niecałe trzy dni.
Weronika Żylińska, 8b
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KONKURSY KURATORYJNE
Do 2 etapu — rejonowego — konkursów kuratoryjnych zakwalifikowały się następujące osoby:
1. Język polski – Zuzanna Banasiewicz klasa 7a i Łukasz Bernat klasa 8a
2. Język angielski – Kacper Rączkowiak klasa 8a
3. Historia – Hanna Wlazło klasa 6a, Zofia Łada klasa 8a i Antoni Zdebiak klasa 8a
4. Biologia – Zuzanna Banasiewicz klasa 7a
5. Matematyka – Zuzanna Banasiewicz klasa 7a, Laura Ryfa klasa 7a, Kamila Zygowska klasa 8a, Witold
Gryżewski klasa 8b
6. Wiedza o społeczeństwie – Zofia Wojcieszak klasa 8b i Łukasz Bernat klasa 8a
Wiadomo już, że Łukasz Bernat przeszedł do następnego, wojewódzkiego etapu konkursu polonistycznego. Czekamy na listy zakwalifikowanych z pozostałych przedmiotów. Kamila Żulińska, Zofia Łada, Zofia
Wojcieszak, Kamila Ogrodnik i Kacper Rączkowiak zakwalifikowali się do etapu rejonowego Konkursu
Tematycznego „Zbrodnia Katyńska. Pamięć i prawda”.

KONKURS FILOZOFICZNY
13 grudnia uczniowie klas siódmych i ósmych zainteresowani filozofią przystąpili do pierwszego etapu konkursu organizowanego na zlecenie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty pt. „W drodze ku
mądrości”. Spośród dziesięciu osób połowa przekroczyła próg 80 procent punktów, otwierając sobie
drogę do następnych etapów. Amelii Walewskiej, Zosi Wojcieszak, Kacprowi Rączkowiakowi, Piotrowi Kozakowi i Igorowi Sadłosze serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej owocnej pracy przy poznawaniu filozofii św. Augustyna i św. Tomasza. Pozostali, którym nieco zabrakło, mogą spróbować
swych sił ponownie w przyszłym roku.

Na sportowo

Biegi przełajowe w Międzyborowie
1 października pojechałyśmy na zawody w sztafetowych
biegach przełajowych. Zawody odbyły się w Międzyborowie na terenie parku krajobrazowego. Na starcie stanęły drużyny
z pięciu szkół powiatu grodziskiego. Jesienna pogoda nie była najlepsza, ale przynajmniej nie padało. Po wyczerpującym biegu 10
razy 800 m zajęłyśmy 2. miejsce.
W zawodach brały udział: Zosia
Wróblewska, Zosia Ładunkin,
Janka Gołecka, Weronika Żylińska, Ewa Wojcieszak, Pola
Kuryłło, Nina Kopp, Joanna
Korach, Zuzia Banasiewicz,
Kamila Żulińska i Jadzia Dudzewicz. Cieszymy się z tego sukcesu.
Jadzia Dudzewicz kl. 7a
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Koszykówka dziewcząt
Dnia 7 listopada 2019 roku odbył się powiatowy turniej koszykówki szkół podstawowych. Zawody odbyły się w Szkole nr 2 w Grodzisku Mazowieckim. Szkoła św. Teresy zajęła 5 miejsce. Reprezentowały
ją z siódmych klas:
Amelia Short, Laura Ryfa, Ewa Wojcieszak, Miriam Bartnik, Nina Kopp, Alicja Madej, Ania Witaszek,
Asia Korach. Z ósmych klas tylko Zofia Kamińska.
Ewa Wojcieszak , kl. 7 b
Badminton w powiecie
16 października, w środę, odbyły się powiatowe zawody w badmintona. Naszą szkołę reprezentowały dziewczęta z klasy 8a – Zosia Kamińska, Zuzia Żehaluk i Helena Racięcka. Turniej odbył się w Książenicach, w centrum sportowym. Na miejsce dojechałyśmy przed godziną 9 od razu zaczęłyśmy przygotowywać
się do pierwszego meczu. Po chwili rozpoczął się turniej. Rozgrywałyśmy po dwa mecze z każdą drużyną.
Mimo silnych przeciwniczek udało nam się zająć 2 miejsce! Otrzymałyśmy medale i drobne upominki. Cieszymy się że wzięłyśmy udział w tych zawodach, i że zostałyśmy wicemistrzyniami powiatu w badmintona.
Zachęcamy wszystkich do tego sportu, dużo satysfakcji i fajna zabawa!
Helena Racięcka, kl. 8 a

Nasze dziewczyny na podium!

Sukces Natalii
Miło nam poinformować, że Natalka Dwornik, uczennica klasy VIa,
zdobyła II miejsce w kategorii:
obręcz, na ogólnopolskich zawodach w gimnastyce artystycznej, które odbyły się w 16 listopada br. w
Ząbkowicach Śląskich. Gratulujemy.
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Turniej Niepodległościowy w Szczypiorniaka
7 i 8 listopada, to termin zarezerwowany na Turniej Niepodległościowy w Piłkę Ręczną Dziewcząt i Chłopców. Gospodarzami tej imprezy była Szkoła Podstawowa w Ruścu. Jednego dnia rywalizowali chłopcy, a
następnego – dziewczęta. W obu przypadkach, do zawodów zgłoszone zostały po 4 drużyny, rozgrywki
więc odbywały się w grupie, systemem każdy z każdym. Oba nasze składy rozegrały po trzy mecze. Chłopcy z pierwszą drużyną Ruśca polegli 9:10, następnie z drużyną z Michałowic zremisowali 13:13, a ostatni
mecz w grupie, z drugą drużyną Ruśca, wygrali 17:3. Okazało się, że ten właśnie mecz przyczynił się w największej merze do zajęcia przez chłopców drugiego miejsca w turnieju. Pierwsza drużyna gospodarzy miała
wszystkie wygrane mecze, druga drużyna Ruśca – wszystko przegrała. Nasi chłopcy i Michałowice mieli taki
sam stosunek meczy, czyli wygrana, porażka i remis. Do tego remis między sobą więc o drugim miejscu w
turnieju nie mógł decydować mecz bezpośredni tylko stosunek bramek. Mając przypuszczenie o zaistnieniu
takiej sytuacji, kiedy graliśmy z Ruścem 2 zależało nam na tym aby wrzucić więcej bramek niż Michałowice,
tracąc przy tym jak najmniej. Starania te okazały się kluczem do srebra, bo dwie bramki więcej wrzucone w
tym meczu zadecydowały o zwycięstwie nad Michałowicami. U dziewcząt sytuacja nie była tak skomplikowana. Nasze reprezentantki wygrały z Michałowicami 5:2, a mecze z Ruścem i Radziejowicami okazały się
mniej szczęśliwe i zakończyły się porażką. W rezultacie dziewczęta z Podkowy zajęły trzecie miejsce i z brązowym medalem dumnie wróciły do szkoły. Dodam jeszcze na marginesie, że obie nasze reprezentacje dopiero są w fazie tworzenia zespołów, a mecze w tym turnieju trwały 2x12min, co jest sporym wyzwaniem
dla tych młodych ludzi. Mając bowiem lekcje 45 minutowe, rzadko możemy sobie pozwolić na to, by ponad
połowę lekcji można było grać na pełnym gazie, nie wspominając o pełnym wymiarze boiska do ręcznej.
Podsumowując, był to bardzo dobry występ naszych podopiecznych. Gratulujemy!
Skład dziewcząt: Natalia Dwornik (bramkarz), Magda Jaworska, Marta Łyszkowska, Maria de Virion, Hanna
Szymańska, Wiktoria Śliwkiewicz, Aniela Łada, Natalia Trawińska – Całka, Róża Dukaczewska, Hanna Wlazło, Hanna Laskowska, Patrycja Mokosa, Zofia Mosiej
Skład chłopców: Richter Ignacy (bramkarz), Rudnik Marek, Jankowski Antoni, Magielski Antoni, Chmielewski Maciej, Rzepka Tadeusz, Gradkowski Paweł, Kamiński Antoni, Bommarito Maxime, Bątkowski Tomasz, Rotfeld-Paczkowski Jerzy, Ignut Stanisław, Cybulski Miłosz, Zygowski Piotr, Szulc Antoni.
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Mistrzostwa Powiatu w Koszykówce Chłopców
W piątek, 8 listopada nasza drużyna chłopców, pojechała do Grodziska Mazowieckiego, by walczyć w Mistrzostwach Powiatu w Koszykówkę. Mając pewne ogranie w piłkę ręczną, zgranie zespołu oraz gruntowne
umiejętności rzutowe i taktyczne, no i oczywiście jednego z czołowych koszykarzy w Polsce (w swojej kategorii wiekowej) – Jakuba Dobrzyńskiego, wiedzieliśmy, że tanio skóry nie oddamy. Doświadczenie również
podpowiadało, że chłopcy nawet jakby nie szło zbyt dobrze w turnieju, to wałczyć będą do końca. Okazało
się, że wszystkie elementy wymienione wcześniej zagrały w ponad 100 procentach. Podkowianie rozgromili
w grupie drużynę z Józefiny 23:0, SP nr 6 z Grodziska 28:6, a SP 2 z Grodziska 31:0! Mecz półfinałowy z
Międzyborowem również wygrali 29:15, a w walce o złoto z Książenicami osiągnęli wynik 24:15, zdobywając tytuł Mistrzów Powiatu Grodziskiego. Mieliśmy już medale z tych zawodów w kolorze srebrnym i brązowym natomiast ten z najcenniejszego kruszcu zdobyliśmy po raz pierwszy. Teraz czeka nas reprezentowanie Powiatu Grodziskiego w Mistrzostwach Międzypowiatowych. Gratulujemy!
Skład drużyny: Jakub Dobrzyński, Tymoteusz Jaworski, Mateusz Krawczyk, Kornel Siwek, Jakub Dumicz,
Paweł Świtkiewicz, Michał Szefler, Antoni Zdebiak, Michał Nowak.
Mazovia Cup w Unihokeja
25.10 w hali Szkoły Podstawowej
nr 1 w Brwinowie odbył się Turniej
Mazovii w Unihokeja Drużyn Mieszanych. Mazovia to Turniej Gmin
Zachodniego Mazowsza. Skład
drużyny reprezentującej
gminę
Podkowa Leśna, stanowili tylko
uczniowie naszej szkoły. Ciekawość i presja była dość spora, bo
wcześniej nasza szkoła nie startowała w żadnym turnieju w tej dyscyplinie. Zgłoszonych zostało 8
zespołów, utworzono więc dwie
grupy. Podkowa znalazła się w grupie z Błoniem, Lesznem i Brwinowem 2. Brwinów jako organizator,
mógł wystawić dwa składy. W unihokeja na poziomie szkolnym gra
się w składach mieszanych, czyli w
drużynie sześcioosobowej muszą
grać dwie dziewczyny. Nasza reprezentacja grając w grupie, wywalczyła jedno zwycięstwo 3:0 z Brwinowem 2 i dwa remisy: z Błoniem 0:0
i Lesznem 1:1. Taki układ wyników
dał nam pierwsze miejsce w grupie
i możliwość walki o złoty medal z
wygranymi drugiej grupy. W grupie
drugiej na pierwszym miejscu znalazła się drużyna gospodarzy i w
meczu o tytuł Mistrza Mazovii
nasza drużyna uległa tej właśnie
zajmując drugie miejsce w turnieju.
Skład drużyny: Jadwiga Dzudzewicz (bramkarz), Amelia Short,
Zofia Kamińska, Jakub Dobrzyński, Kornel Siwek, Paweł Świtkiewicz, Michał Nowak, Mateusz
Krawczyk, Antoni Zdebiak, Jonasz
Sadkowski.
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Obchody 15-lecia Stowarzyszenia Mazovia
Już piętnaście lat nasza gmina i szkoła współpracuje ze Stowarzyszeniem Gmin Zachodniego Mazowsza
– Mazovia. Od 15 lat realizujemy wspólne zamierzenia gmin członkowskich, m.in. poprzez organizację
cyklicznych wydarzeń sportowych i kulturalnych. Z tej okazji w hali zorganizowane były obchody okrągłego jubileuszu. Pan Artur Błażejak z grupą uczniów zostali zaproszeni na to wydarzenie, z uwagi na
wieloletnia współpracę. Pan Jerzy Wysocki – prezes Stowarzyszenia, podkreślił, że jubileusz został zorganizowany nie dla samego fetowania, ale przede wszystkim po to, aby podziękować wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie – uczniom, trenerom, koordynatorom i włodarzom. Zakończył swoje wystąpienie cytatem z Księgi Przysłów Starego Testamentu: „Radosne serce wzmacnia zdrowie”. To jest
nasze założenie, które chcemy kontynuować – poprzez sport staramy się o dobre samopoczucie i zdrowie naszych dzieci.
Po ceremonii na uczniów szkół z gmin członkowskich czekała jeszcze jedna frajda – trening z mistrzami,
czyli z zaproszonymi reprezentantami Polski w piłce ręcznej, medalistami mistrzostw świata: Sławomirem
Szmalem, Grzegorzem Tkaczykiem, Karolem Bieleckim i Radosławem Wasiakiem. A po treningu był
czas na autografy i zdjęcia z gwiazdami piłki ręcznej.

Informacje dotyczące zimowiska
- Stołowe 2020
Już po raz 28 wyjeżdżamy na szkolne zimowisko do miejscowości Stołowe koło Bukowiny Tatrzańskiej w terminie 2 - 9 stycznia 2020. Jadą dzieci od 3 klasy szkoły podstawowej włącznie.
 Wyjazd w czwartek – 2 stycznia 2020 r. Zbiórka na Dworcu Centralnym (hala główna) w
Warszawie o g. 6:00. Pociąg Express Tatry odjeżdża o g. 6:35. Wysiadamy w Nowym Targu,
skąd autokary zawiozą nas do Gliczarowa Górnego.
 Powrót w czwartek - 9 stycznia 2020 r. Wyjazd z Zakopanego Express Tatry g. 14:41. Przyjazd
do Warszawy na Dworzec Centralny o g. 20:40.
 Bagaże oddajemy w piątek, 27 grudnia 2019 r. w godzinach 18:00-19:30, przed szkołą.
 Po powrocie bagaże będą do odbioru w piątek, 10 stycznia 2020 r. od g. 9 do g. 18.30.
 Dla uczestników zimowiska piątek, 10 stycznia 2020 r. jest wolny od zajęć szkolnych
 Klasy 3-5 mają zajęcia narciarskie.
 Klasy 6-8 mają zajęcia na nartach lub na desce snowboardowej.
 Sprzęt: narty, buty, kijki, kask oraz deskę będzie można wypożyczyć na cały czas pobytu na zimowisku u gospodarzy.
 Ekwipunek jest dostępny na stronie internetowej szkoły.
 Uczniowie, którzy nie jadą na zimowisko zajęcia szkolne rozpoczynają w czwartek, 2 stycznia
2020 od g. 8. Będzie przygotowany dla nich tymczasowy plan lekcji.
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Na Mikołajki
Mikołaju, Mikołaju!
Tu na ziemię, dla bliźniego
przynieś nam okruszek raju.
Niech się stanie coś dobrego!
Spraw, by każdy, dając szczerze
-choć to się drobnostką zdaje
- mały kawałeczek siebie,
sam się stawał Mikołajem.
Niech się cieszą na całego
ci, co dają i dostają.
Tak się w nas rozrasta niebo
dzięki Świętym Mikołajom!
Ania Gajewska

Cisza

Odpowiedź dla Metrodorosa
Nicość – to pustka.
Pustka – to przestrzeń.
Przestrzeń – to zdecydowanie coś.
Czyli wszystko jest nicością?
A może nicości nie ma?
W takim razie,
jeśli wszystko to nic,
to do czego właściwie dążymy?
Bo przecież nie próbujemy nicością
dojść do niczego.
Chyba.
Podobno chcemy uzyskać szczęście,
ale czym ono jest?
Idąc tym tokiem rozumowania:
także niczym.
Więc czy coś ma sens?
A może sens też jest nicością?
No bo skoro wszystko,
to bez wyjątków.
A co z naszymi troskami?
Czym są na przestrzeni lat?
Najwyraźniej także niczym.
Ale skoro troski,
to euforie również.
Czy przy „Sądzie Ostatecznym” mają znaczenie?
Na pewno.
Oznacza to,
że żyjemy i staramy się
po to, aby zdać
lub nie
najdłuższy, największy i najważniejszy test.
Jakimi ludźmi byliśmy i jesteśmy.
Zosia Wojcieszak, 8 b
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Codziennie Rano i Wieczorem
zabiegani nie wiadomo dlaczego
spieszą,
by zdążyć na czas
idą
omijając się nawzajem
patrzą
na drogę czy telefon
nie zwracając uwagi na otoczenie
Zajęci są tym
co według nich jest najważniejsze
nie pomyślą
dlaczego
tak spieszą
po co
I tylko
Cisza
pozostaje niezauważona
Pola Kuryłło, 8 b

Trudna medytacja
Co ze sobą zrobić,
gdy się stanie
na rozdrożu?
Pójść do przodu,
cofnąć się, może
skręcić w nieznane.
Gdy cofniemy się –
tajemnica skryta,
jak spróbujemy
pójść prosto,
czy zboczyć
– klęska przyjść może.
Życiowy dylemat.
Iść do przodu,
czy zatrzymać się?
Martyna Bartosiewicz, 8 b
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Iwona Zubka-Krawczyk
Biblioteka Szkolna
Szkoły św. Teresy
w Podkowie Leśnej

17 października urodził
się Franio Sobolewski.
Miał 55 cm i ważył 3650
g. Jest synkiem Pani Asi,
nauczycielki klas 1-3.

Tel.: 22 729-12-81
E-mail: iwona.krawczyk@op.pl
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Oto Alicja Anna Bagińska,
urodzona 5.11 o godzinie
9:45. Jest córeczką pani Marii,
nauczycielki jęz. hiszpańskiego.

Jesteśmy w sieci
oraz na facebooku

Witajcie na świecie!

Nadchodzi Boże Narodzenie...
...Z tej okazji chcemy życzyć
Uczniom, Rodzicom, Dziadkom, Przyjaciołom
szkoły, wszystkim Nauczycielom
Wiary w to, że oto w tym malutkim
Dziecięciu przychodzi na świat
nasz Zbawiciel.
Jezus Chrystus niech nam błogosławi,
Niech rozdaje wszelkie potrzebne łaski,
Niech udzieli pokoju całemu światu,
A na czas Świąt Bożego Narodzenia
i Nowy Rok
Da rodzinom wytchnienie od pośpiechu, otuli
miłością wszystkie dzieci, dorosłym pozwoli
zatrzymać się na chwilę…
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!
Kartka nagrodzona w szkolnym konkursie
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