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„Dziś narodził się nam Zbawiciel!”
MIKOŁAJKI DLA... ZOSI, LIDKI I STASIA

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy

Było to chyba najważniejsze szkolne wydarzenie
wszystkim Państwu
grudnia. Mikołajki charytatywne, podczas których
Nadziei, jaką przynosi Boża Dziecina,
cała
społeczność
szkolna
angażuje
się
Radości, że Bóg jest z nami,
w rozmaite aktywności i przedsięwzięcia, zawsze są
u nas barwną, ciekawą, wspaniałą akcją
Wiary, że wszystko, co złe, można przezwyciężyć dobrocią.
przeprowadzoną, aby pomóc potrzebującym.
W tym roku pomagaliśmy dwóm rodzinom.
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!
Pierwsze wydarzenie związane z Mikołajkami to –
po raz pierwszy zorganizowany w naszej szkole Festiwal Piosenki Obcojęzycznej. Opisuje go pomysłodawczyni i główna organizatorka Aleksandra Mazanek, nauczycielka
języka niemieckiego w gimnazjum:
W ramach akcji Mikołajki dla Zosi, Lidki i Stasia 6 grudnia odbył się Festiwal Piosenki Obcojęzycznej. Zainteresowanie
festiwalem było ogromne. Chyba nikt nie spodziewał się, że nasi uczniowie są tak uzdolnieni i chętni do zaprezentowania swoich umiejętności.
Śpiew rozbrzmiewał już od października, bo właśnie wtedy zaczęły się przygotowania do festiwalu, na którym łącznie wystąpiło ponad 100
osób.
Maluchy z Lipowej dzielnie stawiały się na próbach, by na wielkiej scenie śpiewać, co im w duszy gra. Pozostali uczniowie każdą wolną chwilę
poświęcali na próby, rezygnując nawet z przerw. Śpiewali wszyscy i wszędzie. Radosny nastrój udzielił się też naszym gimnazjalistom, którzy
ochoczo przyłączyli się do naszej akcji. Przyświecał nam jeden cel - śpiewem czynić dobro. Johann Wolfgang Goethe napisał:

Gdzie słyszysz śpiew, tam śmiało wstąp,
tam dobre serca mają. Bo ludzie źli,
ach, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają.
Nasi uczniowie udowodnili, ze mają dobre serca.
A widownia okazała się najlepszą z możliwych, hojnie
nagradzając brawami występy i wspierając finansowo
„co łaska” naszą akcję. W przerwie festiwalu odbyła
się aukcja podarowanych przedmiotów, która jak
zawsze cieszyła się dużym zainteresowaniem. Klasy
pierwsze gimnazjum zapewniły gościom poczęstunek ze
wszystkich stron świata. Było pysznie, magicznie
i wzruszająco.
Dziękujemy!
(Aleksandra Mazanek)

W części 1. wysłuchaliśmy 19 piosenek wykonanych przez blisko 30 uczniów z kl. 1-3. W części 2. zaprezentowano 20
piosenek zaśpiewanych przez ok. 25 uczniów z kl. 4-6 i nie mniejszą grupę gimnazjalistów. W przerwie między częściami
odbyła się aukcja podarowanych przedmiotów. Rekord pobiła harmonijka ustna sygnowana przez samego Boba Dylana za
1500 zł. Całkowity dochód z aukcji to ok. 8500 zł. Poczęstunek przygotowany przez gimnazjalistów z klas pierwszych
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dodatkowo uatrakcyjnił wieczór. Jako że wykonawcy śpiewali w różnych językach, na gości koncertowych czekały
poczęstunki z wielu stron świata: brytyjska cukiernia, francuska naleśnikarnia, przysmaki brazylijskie, hiszpańskie
i niemieckie. Młodzież i rodzice stanęli na wysokości zadania i zadbali zarówno o dekorację, jak i o jakość sprzedawanych
produktów, ciast, sałatek, zup, pierożków. Było wspaniale.
(Grzegorz Dąbrowski)
7 grudnia w szkole spotkała się cała społeczność: uczniowie, nauczyciele, rodzice, dziadkowie, przyjaciele... Wszyscy
zgromadzili się, aby korzystać z tego, co przygotowali inni, aby kupować, jeść, malować, ozdabiać, grać, losować... Te
i jeszcze wiele innych atrakcji czekały na nas w dniu Mikołajek. Każdy chciał pomóc i to się liczyło. Liczyła się także
świetna zabawa, bo przecież pomagać można i trzeba z radością. Można było obejrzeć występy przygotowane przez
uczestników warsztatów teatralnych oraz przez grupę Drama Club, o czym pisze prowadząca zajęcia:
Po czterech miesiącach intensywnych prób grupa Drama Club z klas 4a i 4b zaprezentowała klasyczną opowieść o Królewnie Śnieżce
w języku angielskim. Przedstawienie odbyło się okazji Mikołajek w poniedziałek 07.12.2015. Aktorki z przejęciem odgrywały swoje role
oraz śpiewały pieśń o złej królowej. Grupa kolejny raz udowodniła, że istnieją opowieści, które nigdy nie odejdą w zapomnienie, a dobro na
koniec zawsze wygrywa ze złem. (Emilia Jedlińska)
Koncert
Końcowym wydarzeniem, zamykającym akcję
Mikołajki 2015, był koncert Kuby Sienkiewicza, solisty
i założyciela zespołu Elektryczne Gitary, czynnego lekarza –
neurologa, doktora nauk medycznych.
Trudno opisać przeżycia związane z koncertem, w którego
repertuarze
znalazły
się
takie
szlagiery
jak:
A co ja robię tu... i mniej znane piosenki, np. z cyku
poświęconego rocznicom historycznym jak: Dywizjon 303.
Koncert trwał ok. 1,5 godziny, nie obyło się bez bisów. Czuć
było porozumienie między artystą a publicznością, co
potwierdził także w prywatnej rozmowie sam wykonawca.
Wyrazem uznania dla talentu autora i wykonawcy piosenek
była także wartość zlicytowanej płyty, podarowanej przez
pana Kubę Sienkiewicza – 1500 zł.
Piękne
podziękowanie
przygotowali
bohaterowie
tegorocznych Mikołajek: pani Magda Szurmak – mama Zosi
i pani Kinga Grochowiak, która zgodnie z wolą swej cioci Ani, zmarłej 6 grudnia - podarowała książkę autorstwa
Stanisława Grochowiaka, pradziadka Lidki i Stasia.
Po raz kolejny przekonaliśmy się, że dobro rozdane mnoży się w cudowny sposób. Dziękujemy Panu Kubie
Sienkiewiczowi, który tak chętnie przyjął nasze zaproszenie i wyrażał swe uznanie dla takiego sposobu pomocy.
Dziękujemy, cytując słowa pani Magdy, całej Społeczności Szkolnej za zaangażowanie w tę trzyetapową, piękną akcję,
dzięki której będzie można w konkretny sposób pomóc Zosi, Lidce i Stasiowi.
Anna Szymaszczyk
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ę, 6 grud


W sobotę, 19 grudnia w naszej sali
gimnastycznej zebrało się grono rodziców
i innych gości, by wysłuchać koncertu solo Kuby
Sienkiewicza. To był piękny finał naszej akcji
mikołajkowej dla Zosi, Lidki i Stasia.
Artystę powitali Państwo Pazurowie.
Muzyk zaśpiewał swoje największe przeboje.
Publiczność żywo reagowała na kolejne piosenki.
Scena, choinka, oświetlenie nadały spotkaniu
uroczysty i rodzinny charakter. Na zakończenie
ciocia Lidki i Stasia podziękowała zebranym za
całą akcję. Do podziękowań dołączyli się również
rodzice Zosi. Dodatkowo szybka licytacja płyty
podarowanej przez Kubę Sienkiewicza zasiliła
konto naszej akcji o 1500 zł.
W sumie zebraliśmy 7600 zł z cegiełek +
1500 zł za płytę, co razem z wcześniej zebranymi
funduszami daje kwotę ponad 45 tys. zł.
Dziękujemy! Bardzo dziękujemy za wsparcie
naszej akcji!

Niestety, w niedzielę, 6 grudnia zmarła Pani Anna babcia Lidki i Stasia, która przez ostatnie lata
opiekowała się dziećmi.
Wieczny odpoczynek racz jej Dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj jej świeci.

3

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY

We wtorek, środę i czwartek (8-10 grudnia) odbył się próbny egzamin gimnazjalny w trzech częściach: humanistycznej
(historia WOS i j. polski), matematyczno-przyrodniczej (chemia, fizyka, biologia, geografia i matematyka) i językowej (j.
angielski; cz. podstawowa i cz. rozszerzona; jeden uczeń pisał egzamin z j. niemieckiego). Egzamin wg opublikowanego
klucza sprawdzają nauczyciele naszego gimnazjum. Zadania i odpowiedzi zostały opublikowane w Gazecie Wyborczej.
SPOTKANIE GIMNAZJALISTÓW O STANIE WOJENNYM

W piątek, 11 grudnia klasy 3 naszego gimnazjum udały się na spotkanie z Panem dr. Pawłem Kosińskim z IPN, do
Liceum na ul. Wiewiórek. Tematem wykładu było wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku i uwarunkowania
polityczne, prawne i historyczne tego wydarzenia. Było to interesujące, doskonałe merytorycznie spotkanie i uczniowie
z zaciekawieniem w nim uczestniczyli. W piątek od rana gimnazjaliści zorganizowali też akcję wręczania ulotek i nalepek
przy wejściu do szkoły związanych z akcją IPN – Zapal światło nadziei, by pamięć zbiorowa przechowała to, co ważne.
ZAKOŃCZENIE EWALUACJI W SZKOLE ŚW. TERESY, 10 GRUDNIA 2015

Podsumowanie ewaluacji przedstawił na radzie pedagogicznej Szkoły św. Teresy Pan wizytator Piotr Lipień w czwartek,
3 grudnia. Tydzień później, w czwartek, 10 grudnia otrzymaliśmy ostateczny raport. Otrzymanie przez szkołę raportu
formalnie kończy ewaluację. Po dwóch tygodniach, kiedy minie czas na odwołanie się szkoły (nie zamierzamy się
odwoływać), raport zostanie opublikowany na platformie internetowej, gdzie dostępne są raporty ze wszystkich placówek
edukacyjnych, które dotychczas przeszły procedurę ewaluacyjną. Według raportu szkoła nasza spełniła trzy badane
wymagania. Od poniedziałku, 14 grudnia 1 egz. raportu jest dostępny w pokoju nauczycielskim, a drugi w sekretariacie
szkoły.

KLASA 1 A
Warsztaty

2 grudnia odbyły się warsztaty kreatywne, podczas których własnoręcznie wykonywaliśmy świece.
Festiwal

6 grudnia odbył się Festiwal Piosenki Obcojęzycznej, na którym nasza klasa wystąpiła wyjątkowo licznie. Śpiewaliśmy
w różnych językach od francuskiego po angielski.
Mikołajki dla Zosi, Lidki i Stasia

Już na tydzień przed planowanymi Mikołajkami przystąpiliśmy do pracy. Wykonywaliśmy kartki świąteczne oraz ozdoby
z filcu. Staraliśmy się z całych sił, aby kartki i ozdoby były piękne i zachęcały tym samym do zakupu innych. Dzień
Mikołajek był wyjątkowy i podobało nam się wszystko! Czekało na nas wiele atrakcji oraz pysznego jedzenia. Wzięliśmy
udział w loterii fantowej, obejrzeliśmy przedstawienie w języku angielskim, a kilkoro z nas wzięło udział w warsztatach
teatralnych. Miło spędziliśmy czas i mamy nadzieję, że pieniążki, które udało nam się zarobić na naszych wyrobach, ale
i wydać, pomogą tym, dla których to wszystko zostało zorganizowane.
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Bębny

9 grudnia wzięliśmy udział w pierwszych zajęciach
z cyklu warsztatów bębniarskich. Prowadzący
wprowadził nas w świat afrykańskich rytmów. Wspólnie graliśmy na bębnach oraz śpiewaliśmy. Zajęcia były pełne
uśmiechu i radości. Nie możemy się doczekać kolejnych zajęć!
Wycieczka

16 grudnia wybraliśmy się na wycieczkę do
świątecznej Warszawy. Odwiedziliśmy Muzeum
Techniki, gdzie zebrane zostały eksponaty, które
były w powszechnym użyciu jeszcze kilkanaście lat
temu. Podczas lekcji „Tajemnice wynalazków”
dowiedzieliśmy się, jak wynalazki uległy ewolucji
zmieniając swój wygląd oraz dostosowując się do
zmieniających się czasów. Na zakończenie
przejechaliśmy się do serca Starej Warszawy, aby
podczas
spaceru
zachwycić
się
Bożonarodzeniowymi dekoracjami oraz odnaleźć
przesyłkę od św. Mikołaja.
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Spotkanie przedświąteczne

22 grudnia planujemy Klasową Wigilię. Już się
do niej przygotowujemy poznając tradycje
świąteczne oraz trenując najpiękniejsze kolędy
polskie. Z pewnością będzie smacznie
i nastrojowo.
KLASA 1 B


Adwent rozpoczęliśmy pilnie uczestnicząc
poniedziałkowych w roratach. Nasze
śniadanie przebiegło w spokojnej atmosferze przy stole ozdobionym pięknym wieńcem. Dziękujemy Pani Kasi Siwek za
wieniec i Rodzicom, którzy przyczynili się do dobrego początku tego ważnego dla nas Czasu. Towarzyszy nam modlitwa
w intencjach podpowiedzianych przez kalendarz adwentowy przyniesiony przez Patrycję a niektórym z naszych uczniów
udaje się kontynuować uczestniczenie w roratach.

2 grudnia dzięki inicjatywie p. Agaty Jędy mieliśmy okazję na
specjalnych zajęciach, własnoręcznie wykonać kolorową świecę,
którą z radością i dumą zabraliśmy do domu.

Nasza klasa także włączyła się w Akcję Mikołajkową.
6 grudnia jeden z naszych kolegów brał udział w koncercie
piosenki obcojęzycznej. Następnego dnia nasi rodzice kupowali
wykonane przez nas kartki świąteczne i lniane serwetki, z których
wcześniej wyciągaliśmy nitki tworząc ozdobne wzory. Z
przyjemnością wspominamy też wszystkie atrakcje jakie czekały
nas w dużej szkole. Dziękujemy Rodzicom za hojność i opiekę
nad nami.

9
grudnia
mieliśmy okazję pograć na afrykańskich bębnach i obejrzeć film
z tanzańskiej szkoły w Kidongo nakręcony przez pana Krystiana
Tyrańskiego. Uczniowie tej szkoły otrzymali lampki solarne zakupione m.
in. z funduszy zebranych w zeszłym roku w naszej szkole. Ich radość
i polskie „dziękuję” były dla nas bardzo budujące, szczególnie że w akcji
brało udział rodzeństwo z naszej klasy.

16 grudnia razem z klasą 1a odwiedziliśmy Muzeum Techniki w Warszawie
poznając między innymi przodków dzisiejszych komputerów
i samochodów.
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Spacerowaliśmy też po świątecznie udekorowanej Warszawie i szukaliśmy prezentu pod wielką choinką na Placu
Zamkowym. Dziękujemy p. Oldze oraz mamom Zosi i Jeremiego, bez których nasza miła wycieczka nie doszłaby do
skutku.

KLASA 2A


Pierwsze tygodnie drugiego trymestru to w naszej klasie czas mikołajkowych i świątecznych przygotowań.
Dobrze było wspólnie planować i uzgadniać, co ma znaleźć się na naszym mikołajkowym stoisku. Przyjemnie jest również
razem wykonać pracę, która ma pomóc dzieciom.

Temat „Kim jest dobry człowiek” pojawił się sam i towarzyszył nam przez wiele dni. Miło było posłuchać wypowiedzi
drugoklasistów i miło było popatrzeć, z jakim zaangażowaniem podejmują swoją rolę pomocników świętego Mikołaja.

Mikołaj zresztą o wszystkim się dowiedział, bo szkolne
mikołajki opisaliśmy w listach do niego. Nasze listy
zapakowaliśmy do dużej koperty i zanieśliśmy na
pocztę. Wspólnymi siłami daliśmy radę wrzucić je do
skrzynki.

O Mikołaju wiemy całkiem sporo, bo już kolejny raz
wzięliśmy udział w lekcji muzealnej w Muzeum
Narodowym w Warszawie. Tym razem miała ona tytuł
„Prawdziwa historia świętego Mikołaja”.
KLASA 2 B


W tym roku podczas Mikołajek sprzedawaliśmy bardzo
wiele różnych rzeczy: własnoręcznie wykonane
mydełka, bałwanki zrobione z doniczek, bransoletki,
ozdoby
choinkowe
z
patyczków
i gipsu. Na naszym stoisku nie zabrakło również domowych ciast i ciasteczek oraz muffinek. Wszyscy chętnie
angażowaliśmy
się
w sprzedawanie. Trzy osoby z naszej klasy: Natalka Dwornik, Maxime Bommarito i Antek Magielski wzięły ponadto
udział w Koncercie Piosenek Obcojęzycznych. Natalka śpiewała po hiszpańsku, Max po francusku, a Antek po angielsku.
Jesteśmy z nich bardzo dumni, bo świetnie prezentowali się na scenie.

W grudniu nasza klasa pojechała na dwie wycieczki. Byliśmy w Teatrze Rampa na przedstawieniu „O dwóch takich co
ukradli księżyc” oraz w Muzeum Narodowym na lekcji pt. „Prawdziwa historia świętego Mikołaja”.

Pomimo Mikołajek i wycieczek uczymy się bardzo pilnie. Ćwiczymy tabliczkę mnożenia, rozwiązujemy zadania z treścią
i dużo czytamy. Pod koniec listopada omawialiśmy lekturę „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”. Mieliśmy okazję spotkać się
z panią weterynarz, która opowiadała nam o swojej pracy oraz ze studentką weterynarii – panią Mają. Przyprowadziła ona
do nas dwa swoje psy – były to psy ratownicze. Dowiedzieliśmy się wiele różnych rzeczy o tym, co psy lubią, jak
7

powinniśmy je traktować, a także jak zachować się w sytuacji niebezpiecznej, gdy na przykład zostaniemy zaatakowani
przez groźnego psa.


Teraz czekamy już na święta, klasową Wigilię, śpiewanie kolęd
i dzielenie się opłatkiem. Oprócz tego z podekscytowaniem
myślimy też o zimowisku – to nasz pierwszy wspólny wyjazd!
KLASA 3 A
Mikołajki

Klasa 3a brała aktywny udział w tegorocznych Mikołajkach.
W niedzielę 6. grudnia, na Koncercie Piosenki Obcojęzycznej,
cała grupa wykonała po angielsku piosenkę pt. „Mamma Mia”
zespołu Abba, a Zuzia Banasiewicz i Ala Madej śpiewały
przebój pt. „Let it go” z filmu „Kraina Lodu” w językach
japońskim i niemieckim.
Następnego dnia podczas kiermaszu sprzedawaliśmy ręcznie robione świece i bombki zdobione techniką decoupage.
Dodatkowo uczniowie przygotowali w domach pierniczki, babeczki, ciasta i ciasteczka, które nie tylko były pięknie
zdobione, ale również bardzo smaczne. W przerwie kiermaszu grupa dzieci, która uczęszcza na anglojęzyczny Drama Club
prowadzony przez Panią Emilię Jedlińską, zaprezentowała przedstawienie w języku angielskim pt. „Little Red Ridding
Hood lost in fairlytales”.
Łącznie udało nam się uzbierać niemal 1200zł.
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Wycieczka do Teatru Roma


16 grudnia 2015 r. pojechaliśmy na przedstawienie pt. „Adonis ma gościa” do teatru Roma w Warszawie. Najpierw na
scenę wszedł dyrektor teatru, aby pozdrowić chłopca, który był po raz pierwszy w teatrze.
Gdy rozpoczęło się przedstawienie okazało się, że tytułowy Adonis to kolorowa piękna papuga, a jego gościem
jest czarna wrona. Adonis ma wszystko oprócz wolności, chociaż sam o tym nawet nie wie. Podczas spektaklu
dowiadujemy się, że główny bohater nie jest takim pięknym i mądrym ptakiem (nie wie nawet co to ptak) jakim się
wydawał. Adonis zadaje wronie duuuużo pytań, a na koniec, kiedy już się wiele dowiaduje, postanawia wylecieć z wroną
przez otwarte okno.
Chociaż byłam na tej sztuce już drugi raz nadal bardzo mi się podobała. Była bardzo śmieszna. Dlatego zachęcam
Was także do odwiedzenia teatru Roma i obejrzenia przygód Adonisa.
Zuzia Banasiewicz

Dnia 16. grudnia byliśmy w Teatrze Roma, który znajduje się w Warszawie. Oglądaliśmy tam musical pod tytułem
„Adonis ma gościa”. Głównym bohaterem był ptak o imieniu Adonis, który myślał, że klatka w której był uwięziony to
jego królestwo. Pewnego dnia pojawił się ptak o imieniu Węgiel, który powiedział mu cała prawdę. Wtedy przyjaciele
postanowili uciec z klatki. W czasie przedstawienia była muzyka na żywo, jednym słowem, było super! Ta wycieczka
bardzo mi się podobała i chciałabym ją powtórzyć.
Ewa Wojcieszak

A tu jeszcze Mikołajki...
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KLASA 3 B

Oto nasza klasa:
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KLASA 4 A
Finał Konkursu Recytacji Własnego Wiersza


5 grudnia w Pałacyku Kasyno odbył się 2 etap Konkursu Recytacji Własnego Wiersza. Wzięłam w nim udział razem
z Kamilą Zygowską i Zosią Ładą z mojej klasy oraz Alicją Szybińską z 5a. Przed konkursem odbyłyśmy jeszcze próbę
generalną z panią Justyną. Wszystkie miałyśmy tremę, ale od razu po powiedzeniu wierszy ona znikła. Kiedy uczestnicy
wyrecytowali swoje wiersze, komisja sędziowska składająca się z trójki poetów poszła się naradzać, a uczestnicy udali się
na herbatę i ciasto. Nie mogłyśmy się doczekać ogłoszenia wyników. Nareszcie ta chwila nadeszła! Ja zdobyłam pierwsze
miejsce, Alicja była druga , Zosia trzecia!!! W poniedziałek w szkole, po konkursie, mówiłyśmy ponownie swoje wiersze
i opowiadałyśmy klasie o naszych doświadczeniach twórczych. (Klara Gwizda)

W sobotę, 5-go grudnia w Centrum Kultury w Podkowie Leśnej odbył się ostatni etap "Konkursu recytacji własnego
wiersza". Do finału zakwalifikowało się 16 młodych poetek w 3 grupach wiekowych. Na widowni zasiedli nasi Rodzice, a
wiersze i recytacje oceniali prawdziwi poeci. Na początku wiersze recytowały dziewczynki poniżej 10 roku życia, następnie
z klas starszych, a na końcu z gimnazjum. Później Jury udało się na 15-minutową naradę, aby ustalić werdykt, czyli kto
otrzyma jaką nagrodę. W tym czasie uczestnicy mogli
skorzystać z przekąski. Nareszcie zostały ogłoszone
wyniki:
Laureaci z naszej szkoły w kategorii do 10 lat:
1 miejsce zajęła Klara Gwizda z klasy 4a - wiersz pt. "W
kuchni",
2 miejsce Alicja Szybińska z 5a - wiersz bez tytułu,
3 miejsce Zofia Łada 4a - wiersz pt. "Nuda",
wyróżnienie otrzymała Jana Kulik z 3b - wiersz pt. "Kim
będę?".
W konkursie startowała również Kamila Zygowska, która
zwyciężyła w ubiegłym roku. Tym razem zaprezentowała
wiersz pt."Apetyczne pogawędki".
Ten konkurs dostarczył nam wielu emocji.
Zofia Łada
Wycieczka do Muzeum Chopina

W piątek, 27 listopada, pojechaliśmy na wycieczkę do
Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie. Wyjechaliśmy
ze szkoły o godz. 8.15. Na miejscu można było zjeść
kanapki. Lekcje zaczęły się o godzinie 10.00. Na początku
mieliśmy zajęcia z przewodnikiem, a na następnej godzinie mogliśmy sami zwiedzać wystawę. Poznaliśmy całą historię
życia Fryderyka Chopina. Gdy wychodziliśmy z muzeum, weszliśmy do sklepu z pamiątkami. Każdy mógł tam coś sobie
kupić. Wróciliśmy do szkoły około godziny 14.00. W szkole czekał na nas pyszny obiad. Bardzo podobała mi się ta
wycieczka, bo była bardzo ciekawa.
Zuzia Żehaluk

27.11.2015r. byliśmy w Muzeum Chopina. Początkowo mieliśmy lekcję, podczas której pani opowiadała nam
o kompozytorze i jego rodzinie. Chopin miał 3 siostry: Ludwikę, Izabelę i Emilkę. Jego rodzice nazywali się Justyna
Krzyżanowska i Mikołaj Chopin. Gdy skończyła się lekcja, zaczęło się samodzielne zwiedzanie.
Najbardziej mi się podobało na najwyższym piętrze, było tam odbicie twarzy Fryderyka Chopina i jego kosmyk włosów.
Według mnie w muzeum było ciekawie. Zosia Kamińska

W piątek 27.11.2015 r. pojechaliśmy autokarem na wycieczkę do Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie. Gdy
dojechaliśmy na miejsce, zjedliśmy drugie śniadanie. Potem mieliśmy lekcję muzealną, na której pani opowiadała nam o
kompozytorze. Następnie dostaliśmy specjalne karty, które były po to, by włączać różne interaktywne atrakcje i
zwiedzaliśmy muzeum na własną rękę. Wracając, zatrzymaliśmy się w sklepiku z pamiątkami i przy pomniku kaczki. Była
to interesująca wycieczka. Co prawda, znaliśmy większość informacji, ale i tak uważam, że warto było pojechać na tę
wycieczkę. Antek Zdebiak

27 listopada pojechaliśmy na wycieczkę do Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie. Najpierw mieliśmy lekcję muzealną,
podczas której pani przewodniczka oprowadzała nas do salach i opowiadała o Fryderyku Chopinie i jego życiu. Następnie
każdy z nas dostał kartę, dzięki której uruchamiały się różne interaktywne ekrany. Mogliśmy posłuchać muzyki i informacji
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o twórczości kompozytora. Budynek muzeum był bardzo nowoczesny, a w gablotach znajdowały się przedmioty związane
z Chopinem. Wycieczka była bardzo ciekawa. Można było dużo dowiedzieć się o najsłynniejszym polskim kompozytorze.
Kamila Zygowska

Podczas wycieczki do Muzeum Chopina dowiedziałem się wielu interesujących rzeczy o pianiście. Pani przewodnik
ciekawie opowiadała o życiu kompozytora. Kazała naszej klasie odszukać nauczyciela Chopina na obrazach.
Dowiedzieliśmy się, że nazywał się Wojciech Żywny. Dla zabawy Pani przewodnik poprosiła nas o zagranie swoich imion
na keyboardzie – okazało się, że większość miała z tym problem. Michał Szefler

Mikołajki dla Zosi, Lidki i Stasia


Mikołajki to w naszej szkole zawsze wyjątkowy czas. W tym roku klasa 4a najwięcej pracy miała 4 grudnia, w piątek. Na
lekcji języka polskiego, po wejściu do sali, usiedliśmy w ławkach. Dziewczynki przygotowywały opaski. Na początku lekcji
wybrałyśmy 6 płatków do robienia kwiatków dekorujących opaski. Potem wypychałyśmy prostokąciaki, robiłyśmy spinki,
gumki I breloczki. Po lekcjach większość klasy została, aby pomóc Pani w dokończeniu pracy. Dzięki temu 7
grudnia, w poniedziałek, podczas kiermaszu Mikołajkowego mieliśmy mnóstwo pięknych rzeczy do sprzedaży. Antek
zadbał o "żuczki”, abyśmy mogli w ciekawy sposób zapraszać klientów do naszego stoiska. Chłopcy i kilka dziewczynek
reklamowali na terenie szkoły nasze stoisko. Dzięki temu mogliśmy pomóc Zosi, Lidce i Stasiowi. Podczas Mikołajek tak
dużo się działo, że trudno było wybrać co ciekawsze: licytacja, stoisko z jedzeniem i słodyczami czy teatr. Każdy chciał
uczestniczyć we wszystkim I wszystkiego spróbować, a tak się nie da. Jak zawsze mieliśmy mnóstwo zabawy i radości.
Mikołajki w naszej klasie to wspólna zabawa przy tworzeniu ciekawych rzeczy. Czekam na to, co ciekawego wydarzy się za
rok. Małgosia Piechowiak

Przygotowania naszej klasy do Mikołajek trwały bardzo intensywnie i z pełnym zaangażowaniem podeszliśmy do sprawy,
czyli tworzenia PROSTOKĄCIAKÓW. Są to prostokątne poduszkowe maskotki. Od wychowawcy Pani Justyny Głuszko
dostaliśmy poduszki, które trzeba było rozpruć i wyjąć cały puch - zabawa była przednia. Okazało się, że do jednego
prostokąciaka wchodzi bardzo dużo puchu. Na koniec zszyliśmy je do końca, sprawdzając, czy nasze szycie jest dokładne.
Oprócz prostokąciaków w ten sam sposób zrobiliśmy też serduszka, które również cieszyły się dużym zainteresowaniem
w dniu Mikołajek. Dziewczyny z naszej klasy zrobiły opaski. Zszywały kilka płatków materiału w jeden i całość
przyszywały do opasek. Gdy nadszedł dzień Mikołajek 07.12.2015r., nasze prace sprzedawaliśmy na zorganizowanym
kiermaszu. Wszystko sprzedawało się jak ciepłe bułeczki. Oliwier Mazurczak

W ramach przygotowań do Mikołajek klasa IVa wykonała "prostokąciaki". Były to małe poduszeczki w kształcie kwadratu
lub prostokąta. Mama kolegi z klasy zszywała na maszynie brzegi materiału, zostawiając otwór na wypełnienie. Uczniowie
wypychali "prostokąciaki" puchem z dużych poduch i własnoręcznie zszywali otwory. Istotne, że nasze poduszeczki
można było ozdobić własnoręcznie na białym tle lub pokolorować kontury wykonanych rysunków. Podczas Mikołajek
"prostokąciaki" cieszyły się dużym powodzeniem i wszystkie zostały sprzedane :) Łukasz Bernat

Szkolne Mikołajki to świetny czas! Czekam na nie cały rok. Robimy różne rzeczy, tj. zabawki, jedzenie, ozdoby świąteczne
i sprzedajemy. Zebrane pieniądze przekazujemy dzieciom, które potrzebują pomocy. W tym roku moja klasa zrobiła
„prostokąciaki”, czyli poduszki, które każdy mógł dowolnie pokolorować i ozdobić. Dziewczyny wykonały też kolorowe
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opaski. Razem z koleżankami przyklejałam do nich duże kwiaty z materiału. Były bardzo piękne. Jednego „prostokąciaka”
i opaskę przyniosłam do domu i podarowałam młodszej siostrze. Fajnie jest dzielić się i pomagać! Marysia Stępińska

Przed Mikołajkami mieliśmy pomysł na zrobienie cafeterii, ale to mało oryginalne, więc nasza Pani Justyna wymyśliła, że
zrobimy takie małe poduszki, a dzieci, które je kupią - na miejscu same je pokolorują. Bardzo spodobał nam się ten
pomysł. Przez cztery lekcje wypychaliśmy nasze „prostokąciaki”, a dziewczyny robiły opaski. Było bardzo wesoło. Gdy
nadszeszły Mikołajki, ruszyła sprzedaż, w której uczestniczyła cała klasa. Zarobiliśmy dużo pieniędzy dla Zosi, Lidki
i Stasia. Bruno Olech

W naszej szkole w dniu 6 i 7 grudnia jak co roku odbyła się wielka mikołajkowa akcja charytatywna - różne wydarzenia
i kiermasz, podczas którego sprzedawano wyroby wykonane przez dzieci z różnych klas.

Nasza klasa, wspólnie z Panią Wychowawczynią, wpadła na pomysł zrobienia prostokątnych pluszaków (do
pokolorowania gotowych wzorów lub własnego projektu). Mama Piotrka zszywała ze sobą dwa prostokątne kawałki
materiału tak, aby można było je wypchać puchem. Wypychaliśmy je, a potem zaszywaliśmy dziurki. W ten sposób
zrobiliśmy ok. 90 sztuk. Nazwaliśmy je ,,prostokąciakami’’. Każdy uczeń szkoły mógł odwiedzić naszą fabrykę. Nasza
klasa dzięki temu pomysłowi zebrała dużo pieniędzy. Franek Wolski

07.12.2015 w naszej szkole były Mikołajki dla Zosi, Lidki i Stasia. Nasza klasa przygotowała fabrykę prostokąciaków, czyli
kwadratowych lub prostokątnych pluszaków wykonanych z materiału i wypchanych watą. Te pluszaki można było
pokolorować specjalnymi flamastrami, które się nie ścierają podczas prania. Ja zrobiłem 4 prostokąciaki. Najpierw miały
kosztować 20 zł, ale zdecydowaliśmy się je sprzedawać po 15 zł, a potem była zniżka na 10 zł, a na koniec 5 zł. Wszyscy
sprzedawali słodycze, popcorn i pierniki. Była też loteria w bibliotece. Maks Tomczyk kupił aż 5 losów po 5 zł. Cała
szkoła uzbierała 34 tysiące i 800 zł. Tego dnia czułem w szkole świąteczną atmosferę. Szymon Stalmierski

W poniedziałek 7 grudnia w szkole odbywały się Mikołajki. Nasza klasa zrobiła stoisko z Prostokąciakami (to takie
poduszki), gumkami, opaskami do włosów i zakładkami do książek. Wszystkie te rzeczy wykonali uczniowie naszej klasy.
Rzeczy te sprzedaliśmy, a zebrane pieniądze (ok. 1700 zł) dostanie trójka potrzebujących dzieci. Na koniec w sali
gimnastycznej odbył się występ gimnazjalistek. To był naprawdę super spędzony dzień. Kuba Huryń

W dniu 6 i 7 grudnia w naszej szkole odbyły się Mikołajki. Szóstego grudnia w niedzielę była licytacja wspaniałych
przedmiotów oraz poczęstunek przygotowany przez gimnazjalistów. W poniedziałek cała szkoła urządzała Mikołajki !!!
Nasza klasa miała fabrykę prostokąciaków i stoisko z rękodziełem. Sprzedawaliśmy i kupowaliśmy, mieliśmy mnóstwo
pysznej zabawy . Wszystkie zebrane pieniądze przekazane zostaną potrzebującym. Bardzo podobały mi się Mikołajki,
chciałabym, żeby takie dni bywały częściej. Helenka Racięcka

W piątek przed Mikołajkami cały dzień robiliśmy prostokąciaki. Na maszynie do szycia były zszywane boki zabawek,
a później wypychaliśmy je sztucznym puchem przez małą dziurkę. Na koniec dziurkę zaszywaliśmy igłą z nitką. Maszyna
do szycia wszystkim się bardzo podobała, bo szyła bardzo szybko. Piotr Kozak
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KLASA 4 B
Spektakl o Ani Shirley

Któż z nas nie zna pewnej rudowłosej, żywiołowej,
dowcipnej, acz roztrzepanej mieszkanki Zielonego
Wzgórza? Któż nie żywi choć krzty sympatii wobec Niej?
Ania Shirley, bo tak nazywa się główna bohaterka spektaklu,
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który obejrzeli uczniowie 4b 5. listopada 2015r., urzekła wszystkich podczas występu w Teatrze Kamienica w Warszawie.
Sztuka pod tytułem ,,Ania z Zielonego Wzgórza" oparta na podstawie powieści Lucy Maud Montgomery bardzo podobała
się uczniom, czego wyrazem były ich pozytywne reakcje i pełne zaangażowanie podczas oglądania spektaklu.

Muzeum Chopina

27. listopada 2015r. autokarem udaliśmy się do Warszawy do Muzeum Fryderyka Chopina. W pierwszej części zwiedzania
odbyła się lekcja muzealna pt. ,,Zaczarowany Fortepian". Uczniowie nie tylko dowiedzieli się wielu interesujących faktów
z życia wybitnego kompozytora, ale i mieli okazję zamienić się w prawdziwą orkiestrę z dyrygentem, która śpiewa i gra
przy akompaniamencie fortepianu. Drugą częścią wycieczki było swobodne zwiedzanie muzeum. Oto relacje uczniów:

Pojechaliśmy do Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie. Jechaliśmy baaaardzo długo. Potem pani przewodniczka
opowiadała nam o Chopinie, co lubił i co grał (komponował). Pani powiedziała nam, jak Fryderyk zarabiał na życie,
a zarabiał tak: uczył grać różnych ludzi za 20 złotych franków, czyli 400zł. Nauczycielem Fryderyka był Wojciech Żywny
(z pochodzenia Czech). Następnie weszliśmy do sali, gdzie zaczęliśmy słuchać muzyki. Później poszliśmy do sali po
szklanych schodach, gdzie pani pokazała nam ,,wnętrzności" fortepianu. Następnie w tej samej sali graliśmy na
instrumentach. Bardzo mi się podobało. Chciałabym tam jeszcze raz pojechać. Kamila Ogrodnik

Dnia 27 listopada 2015 roku byliśmy na wycieczce w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie. Na wejściu zobaczyłem
dziwne eksponaty. Pani oprowadziła nas po salach i opowiadała o Fryderyku Chopinie oraz jego utworach. Podczas
zwiedzania zadawała nam różne pytania. W jednej sali był stół z szufladami. Po ich wyciągnięciu na stole wyświetlały się
zdjęcia nut z utworami Chopina. Potem dostaliśmy karty, które służyły do uruchamiania różnych aplikacji, np. słuchania
utworów lub dowiadywania się o Fryderyku Chopinie. Mateusz Krawczyk

Pojechałem do muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie. Najpierw pani nam mówiła różne rzeczy o Fryderyku
Chopinie. Potem słuchaliśmy muzyki i oglądaliśmy eksponaty. Następnie pani nauczyła nas piosenki. Kiedy jej się
nauczyliśmy dała nam instrumenty. Ja dostałem packę i zrobiliśmy orkiestrę. Jedna osoba dyrygowała, a reszta grała.
Potem dostaliśmy karty, które uruchamiały interaktywne maszyny, np. komputery. Zwiedzaliśmy po kolei piętra. Na
koniec poszliśmy do sklepu z pamiątkami. Ta wycieczka była bardzo fajna. Witek Gryżewski
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27.11.15 pojechaliśmy na wycieczkę do muzeum Chopina.
Dowiedzieliśmy się, że ten kompozytor urodził się 200 lat
temu w Żelazowej Woli. Tworzył walce, polonezy, mazurki
i sonaty. Nie lubił dawać koncertów. Chopin spędzał wakacje
w Nohant i komponował tam dużo utworów. Chopin uczył
się u Wojciecha Żywnego. Na tej wycieczce dowiedziałam się
wielu ciekawych rzeczy, więc też dlatego była ona udana.
Kamila Żulińska

Mikołajkowy koncert

W ramach corocznej akcji ,,Mikołajki
dla..." w tym roku po raz pierwszy
odbył
się
Festiwal
Piosenki
Obcojęzycznej. Silna reprezentacja
uczniów z klasy 4b wykonała piosenki
w języku angielskim i niemieckim.
Mimo tremy występy okazały się być
bardzo udanymi. Publiczność przyjęła
je z entuzjazmem. Zosia Wojcieszak,
Pola Kuryłło i Paula Nadjar wykonały
piosenkę Adele ,,Someone like you".
Oliwia Bątkowska i Wiktoria Buła
wybrały ,,Roar'' Katy Perry. Amelia
Walewska wprowadziła wszystkich w świąteczny nastrój, śpiewając kolędę ,,Drummer Boy". W tym klimacie zdecydowali
się również pozostać Paweł Świtkiewicz, Antek Woźniak i Michał Nowak w piosence o reniferze pt. ,,Rudolp the rednosed reindeer". Natomiast Antek Berliński, Zosia Wojcieszak, Paweł Świtkiewicz, Pola Kuryłło, Wiktor Bartnik, Filip
Buchholz, Weronika Żylińska, Martyna Bartosiewicz i Amelia Walewska wykonali piosenkę po niemiecku o nich samych
jako uczniach klasy czwartej.
Magda Michalska
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Dzień Mikołąjek

W poniedziałek 7. grudnia cała szkoła zamieniła się w tętniący
życiem, kolorowy, głośny i radosny kiermasz. Uczniowie klasy
4b zorganizowali kilka stoisk z własnoręcznie zrobioną biżuterią,
bałwankami (przygotowywanymi wspólnie bez użycia igły
podczas godziny wychowawczej), gadżetami TVP Info oraz
jedzeniem. Można było kupić przygotowane domowym
sposobem pierniki z witrażami, pyszne ciasta, ciasteczka,
świeżutki popcorn czy lemoniadę. Uczniowie przygotowali
również stoisko do malowania twarzy. Można było wziąć udział
w warsztatach rysowania i robienia ozdób świątecznych. Klasa
nr 3 zamieniła się w salę gier pełną łamigłówek, gdzie można
było zagrać w Dobble, rzutki i gry planszowe. Na najmłodszych
czekały zabawki interaktywne w języku angielskim. A dla tych
starszych również puzzle. Każdy kupując bilet, mógł także
puścić wodze fantazji przy wymyślaniu zabawnych historii za
pomocą Story Cubes czy popisać się zręcznością w grze ze
spadającymi małpkami. Uczniowie wykazali się pełnym
zaangażowaniem i dobrym sercem otwartym na innych. Ze
wszystkich sił starali się uzbierać jak najwięcej pieniędzy dla
trojga dzieci: Zosi, Lidki i Stasia.
Magda Michalska
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KLASA 5 A
LEO BURNETT


25 listopada pojechaliśmy do firmy reklamowej. Robiliśmy własne reklamy np. proszku do prania, T-mobile oraz fiata. Na
samym początku słuchaliśmy, do czego są reklamy. Potem jedliśmy pizzę, a następnie oglądaliśmy pracę grafików
komputerowych. Na sam koniec dostaliśmy małe upominki – genialny pen drajw w kształcie ołówka.
(Katarzyna Choroszko, Dominika Łopaciuk, Maja Olejnik, Maja Parobczyk)
Jedna z reklam zaprojektowana przez nas 

W firmie Leo Burnett tworzyliśmy reklamę, jedliśmy pizze oraz dostaliśmy prezenty.
(Aleksander Rak)

25 listopada pojechaliśmy do pracy taty Mai Hilt. Pracuje on w biurze, gdzie tworzy się
reklamy. Na początku powiedzieliśmy sobie kilka słów o reklamach. Następnie podzieliliśmy
się w grupy, gdzie mogliśmy zrobić reklamę o wybranym temacie. Ja miałam zrobić reklamę
proszku Vizir. Na obiad była pizza. Niestety, ale chłopcy zjedli najwięcej kawałków. Mimo to
wycieczka była udana! (Natalia Uścińska)

25 października pojechaliśmy do agencji reklamowej Leo Burnett. Najpierw poznaliśmy
budowę reklamy, a potem sami je robiliśmy. Podczas robienia reklamy była przerwa na pizzę. (Gustaw Szymański, Jakub
Zwoliński)
Jakub
dzwoni
do działu
drukarni.

Posiłek w
przerwie
– pizza

25.11.2015 roku klasa 5a pojechała na wycieczkę do wytwórni reklam, która nazywała się Leo Burnett. Była z nami córka
jednego z pracowników. Wycieczka bardzo mi się podobała. Mam z niej pamiątkę, bo robiliśmy własne reklamy.
(Weronika Kalisiewicz)

25 listopada klasa 5a pojechała do firmy Leo Burnett, w której pracuje tata naszej koleżanki dawnej Mai Małyszek, teraz
Mai Hilt. Firma ta jest największą na świecie firmą reklamową. W jednym budynku pracuje ponad 200 osób. Na wycieczce
podzieliliśmy się na grupy. Każda z nich robiła własną reklamę z profesjonalistami an specjalnych sprzętach i programach.
Na obiad jedliśmy pyszną pizzę. Nasze reklamy niedługo be dzieci mogli zobaczyć na szkolnym korytarzu. Wycieczka była
ciekawa i wszystkim się podobała! 
(Maja Hilt, Maria Wlazło)
Współpraca się opłaca!
Mikołajki 2015

7 grudnia odbył się wielki kiermasz mikołajkowy. Każda klasa dała coś od
siebie. O 10.00. w bibliotece zaczęła się loteria, na której losowaliśmy
różne przedmioty. Jeden los kosztował 5 złotych. Pod koniec sprzedaży
nasza klasa (5a) zebrała 1822,27 złotych. Cała szkoła zebrała ponad
34 000. Naszym zdaniem były to udane Mikołajki.
(Weronika Wojnarowska, Julia Staszewska, Julia Łyszkowska)
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Mikołajkowe stoiska

7 grudnia 2015 r. odbyły się
Mikołajki w naszej szkole.
Miałem stoisko w sali
polonistycznej, sprzedawałem
watę cukrową i lizaki. Nasza
szkoła zebrała ok. 34 tysiące.
Pieniądze przeznaczone są na
trójkę dzieci – Zosię, Lidkę i
Stasia. (Franciszek Szulc)

Dnia 7 grudnia w naszej
szkole odbył się kiermasz
mikołajkowy. Tak, jak co roku
zbieraliśmy pieniądze dla
potrzebujących. Tym razem byli to Staś, Zosia i Lidka. Na naszym stoisku można było grać w golfa, rzucać lotkami,
kupować różne słodycze i grać na Play Station 4 w Fife 16. Najwięcej zarobił golf i Play Station 4. W tym roku na
kiermaszu szkoła zebrała ok 34 tys. złotych. (Eryk Mikulski, Michał Koronkiewicz)
Stoisko Play Station 


7 grudnia w naszej szkole odbyły się (jak co roku) Mikołajki dla Stasia,
Zosi i Lidki. O 8 rano modliliśmy się całą szkołą. Następnie poszliśmy
rozkładać stoiska i sprzedawać. Nasza klasa zebrała 1822, 27 zł. Potem
zeszliśmy na dół do dużej sali gimnastycznej, aby zobaczyć tańce
dziewczyn z gimnazjum. W jury był Pan Dyrektor, Zosia Pohrybieniuk,
pan Błażejak, dziewczyny z Brwinowa, Janek Ochędalski i pani Julita
Syska. Wygrała klasa 2 gimnazjum.
(Nela Syska, Alicja Szybińska)

Dnia 7 grudnia odbyły się mikołajki. Jak co roku było mnóstwo stoisk i każdy coś sprzedawał. W naszej klasie były różne
stoiska. Kilka osób sprzedawało jedzenie, było stoisko z malowaniem paznokci i budka fotograficzna. Nasza klasa zebrała
ponad 1800 zł. Jesteśmy dumni, że mogliśmy coś zrobić dla dzieci potrzebujących pomocy.
(Emilka Flak)
Wycieczka do teatru


19 grudnia cala klasa 5a pojechała na przedstawienie pt. „Tytus, Romek i A’Tomek” – wanno lot. Kiedy daliśmy kurtki do
szatni, weszliśmy do ogromnej sali, gdzie powoli zaczynal się spektakl. Było on ciekawy i bardzo śmieszny. Wszystkim
radzę pojechać na to przedstawienie. Gdy zakończył się śmieszny „Tutus, Romek i A’Tomek” spokojnie wróciliśmy do
szkoły. To była niesamowita wycieczka.
(Matylda Dutkiewicz)
W przerwie spektaklu…

Dnia 10 grudnia wyjechaliśmy razem z klasą 5b na wycieczkę do Teatru
Kamienica. Obejrzeliśmy spektakl pt. Tytus, Romek i A’Tomek”.
Przedstawienie było bardzo śmieszne. Co prawda światło raziło w oczy i było
głośno, ale i tak mi się podobało. To była bardzo fajna wycieczka.
(Izabella Imms)

Dnia 10 grudnia klasa 5a i 5b pojechała do teatru Kamienica na spektakl pt.
„Tytus, Romek i A’Tomek”. Opowieść została oparta na komiksie napisanym
przez Henryka J. Chmielewskiego. Przedstawienie to było połączeniem paru
tomów komiksu. Przedstawienie podobało mi się, choć niektóre piosenki nie
spodobały się moim przyjaciółkom i mnie. (Amelia Kowalska)
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KLASA 5 B

Na początku grudnia, na lekcji języka
polskiego odbyła się Uczta Bogów.
Polegało ona na tym, że każdy był jakimś
bogiem i opowiadał całej klasie o swoim
bogu. Trzeba było mieć również
odpowiedni strój. Cel był taki, żeby każdy
znał dobrze wszystkich bogów. A było to
tak: Na religii siostra wypuściła nas 10
minut
wcześniej,
aby
móc
się
przygotować. W ciszy poszliśmy się
przebierać do szatni. Gdy byliśmy w
swoich strojach, akurat zadzwonił
dzwonek na lekcję. Pani była zadowolona
widząc nas wszystkich przebranych.
Potem odbyła się parada. Szliśmy po całej
szkole. Osoby mijane na korytarzach
podziwiały nas. Poszliśmy wszędzie,
dosłownie! Potem wróciliśmy do klasy i pani wskazywała, kto ma następny opowiadać. Mniej więcej w połowie imprezy
zrobiliśmy sobie przerwę na zjedzenie przygotowanych przez nas przekąsek. Po 15 minutach skończyła sie przerwa i
zaczęła mówić druga połowa klasy, która nie mówiła wcześniej. Wszyscy opowiedzieli o bogach cudownie! Pani była
zachwycona. Na koniec zrobiła nam pamiątkowe zdjęcie. Niestety to był już koniec lekcji. Paulina Jankowicz
26.11 (czwartek) moja klasa-5B miała Ucztę Bogów.
Odbyła się ona na polskim i polegała na tym, że
losowaliśmy bogów greckich, musieliśmy się za nich

„UCZTA BOGÓW”

przebrać, a następnie opowiedzieć o nich.
To było bardzo zabawne i przyjemne przeżycie, ponieważ każdy miał inny pomysł, a niektóre z nich miały prześmieszny
charakter.
Ja
na
przykład
wylosowałam Afrodytę i założyłam
na siebie biało-złoty obrus. Brzmi
to dosyć zabawnie, ale całość
wyglądała naprawdę super. Na
przerwie zrobiliśmy „przejście
bogów”- chodziliśmy się po
korytarzu i stołówce, krzycząc
„pokłońcie się bogom”. Na
następnej lekcji mogliśmy coś zjeść,
bo kilka osób przyniosło jedzenie.
Robiliśmy sobie zdjęcia i śmialiśmy
się z siebie nawzajem.
To była jedna z najfajniejszych
lekcji polskiego i zarazem jeden z
najfajniejszych dni w szkole.
Anita Krzemińska
KLASA 6
„Mikołajki”

Tegoroczne Mikołajki minęły nam bardzo dobrze. Jak co roku, 7 grudnia zbieraliśmy pieniądze dla
potrzebujących. W tym roku byli to: Staś, Lidka i mała Zosia.
Dziewczyny z naszej klasy wymyśliły hasło pt: „Tropem Świętego Mikołaja”. Akcja polegała na tym, że klasa
przygotowała różne stoiska związane z krajami świata, np. Meksyk, Hawaje, Francja.
Pomoc charytatywna przyniosła nam duże szczęście oraz byliśmy bardzo dumni z tego, że uzbieraliśmy dużą
sumę pieniędzy. Po głównej części, obejrzeliśmy bardzo ciekawy występ klasy 2 gimnazjum w sali multimedialnej.
Następnie uczestniczyliśmy w tańcach wraz z gimnazjalistkami. Największym powodzeniem cieszył się występ 2
gimnazjum.
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Wszyscy wrócili do domów z uśmiechami na ustach. Warto pomagać innym! Zosia Pohrybieniuk, Filip Bołbot,

Olek Jarzyna, Marysia Król


7 grudnia, jak co roku, odbyły się Mikołajki. W tym roku zbieraliśmy pieniądze dla potrzebujących dzieci – Zosi,
Lidki i Stasia. Wszyscy całym sercem zaangażowali się w pomoc dzieciom. Klasa przygotowała stoiska, na których
znajdowały się pyszne napoje, słodkości i drobiazgi ręcznej roboty. W pracowni przyrodniczej przygotowane było stoisko,
na którym można było pomalować sobie włosy spray’em. Była też loteria, na której można było wygrać przeróżne
nagrody.
Na koniec dnia odbyły się tańce klas gimnazjalnych. Zebraliśmy dużo pieniędzy na pomoc potrzebującym i wszyscy
dobrze się bawili.
„Szlachetna Paczka”

W piątek 11 grudnia wybraliśmy się do domu jednego z naszych kolegów, aby zapakować prezenty dla
potrzebujących dzieci, kupione przez naszych Rodziców. W ciągu dwóch godzin nie tylko wykonaliśmy kawał dobrej
roboty, ale również świetnie się bawiliśmy. Kilkoro z nas wydrukowało zdjęcia naszej klasy, które przykleiliśmy do
prezentów. Świąteczne pakowanie paczek urozmaicaliśmy sobie grą w piłkarzyki czy ping-ponga. Kolejnego dnia, Piotrek,
Kosma i Marcin odwieźli paczki do wolontariuszy, którzy następnie przekazali je potrzebującej rodzinie.
Bardzo zachęcamy inne klasy do wzięcia udziału w podobnej akcji za rok, aby sprawić radość potrzebującym.
Kosma Skajewski, Piotr Wojtkowski, Marcin Wojtkowski
KLASA I A GIM

Mikołajki 2015
W tym roku Mikołajki były nietypowe. Mało tego, że nie było śniegu, za oknem świeciło piękne słońce. Wreszcie nadeszła
godzina 17 i nasze stoiska były gotowe, pełne ciast a nasze twarze pełne uśmiechów. Na stoiskach były: ciasta
czekoladowe, croasanty, zupy, popcorn, dania na ciepło babeczki i ciasteczka. Każde stoisko było wyjątkowe, a w dniu
dzisiejszym były tylko 4. Przychodzą pierwsi kupujący. Byliśmy jedynymi klasami (klasa 1a i 1b), które sprzedawały w tym
dniu. Wobec tego było więcej pracy niż zazwyczaj. Mało tego, w tym roku był pokaz talentów w naszej szkole, a także
licytacja. Było tłoczno i wesoło - licytacja w korytarzu wśród ścisku, a mimo to atmosfera była jak zwykle domowa. Było
to dla nas nowe doświadczenie, mimo że w większości byliśmy od dawna uczniami tej szkoły . Zawsze bardzo mi się
podobał cel szkolnych Mikołajek. Obsługiwaliśmy tych wszystkich ludzi ciastami własnych wyrobów i robiąc tak niewiele
pomagaliśmy w tak znaczący sposób - nie wspominając o organizatorach i kupujących. Każdy włożył we wszystko
mnóstwo pracy, a także serce. To tak jakby od zawsze to było w tej szkole zakorzenione gdzieś głęboko wpisujące się
w styl i zamysł SZKOŁY ŚW. TERESY I ŚW. HIERONIMA. Uważam, że odnieśliśmy sukces mianowicie Zebraliśmy 8
tysięcy. Po pełnej wrażeń niedzieli przyszedł czas na poniedziałek, który był równie bogaty w wydarzenia ale to już
całkiem inna historia. Antonina Ufnalewska

niedziela, 6 grudnia

Tego dnia odbył się Festiwal Piosenki Obcojęzycznej w którym występowali zarówno uczniowie szkoły podstawowej jak i
gimnazjum. Dodatkowo uczniowie klas pierwszych gimnazjum zorganizowali poczęstunek smakach hiszpańskim,
niemieckim, francuskim i angielskim. W przerwie między występami odbyła się licytacja podarowanych przedmiotów.
Widzowie byli bardzo zadowoleni z występów i poczęstunku.
poniedziałek, 7 grudnia

Dzień później było jeszcze więcej stoisk, bo tym razem organizowali je wszyscy uczniowie naszych szkół. O g. 13 w dużej
sali gimnastycznej odbyły się pokazy tańca w wykonaniu naszych koleżanek z klasy 1, 2 i 3. Zarobione pieniądze zostały
przekazane po podsumowaniu akcji podczas koncertu Pana Kuby Sienkiewicza dla rodziny Zosi i rodziny Lidki i Stasia.
Mikołajki te były moim zdaniem bardzo udane ponieważ była to dobra zabawa oraz zrobiliśmy coś pożytecznego dla
innych. Stanisław Gwiazda, Jeremi Sadkowski i Franciszek Wąsowski
KLASA I B GIM

6 grudnia klasy Ia i Ib gimnazjum zorganizowały Mikołajki w naszej szkole. Wcześniej rozdzielone grupy przygotowały
poczęstunek wzorowany na kuchniach: francuskiej, hiszpańskiej, niemieckiej i angielskiej. Stoiska prowadzone były
w czasie Koncertu Piosenki Obcojęzycznej w którym brali udział uczniowie naszej szkoły. Sala koncertowa była
wypełniona po brzegi. Zespół złożony z uczniów naszych klas dał świetny występ i dostał owacje na stojąco.
Koncertowo przebiegła również licytacja, na której, między innymi, licytowane były urocze lampy wykonane przez
dziewczynki na lekcjach techniki.
Następnego dnia tj. 7 grudnia odbyły się szkolne Mikołajki, które jak co roku były wielkim przedsięwzięciem. Wszystkie
klasy zarówno z podstawówki, jak i gimnazjum zorganizowały wiele atrakcji dla dobrodziejów chcących przeznaczyć
pieniądze na szczytny cel. Wśród atrakcji znajdowały się m.in.: kino, malowanie twarzy, malowanie paznokci, warsztaty
robienia ozdób choinkowych, stoiska z różnorodnym jedzeniem i piciem oraz wiele innych. Ostatnim wydarzeniem tego
dnia były genialne taneczne występy dziewczyn z klas gimnazjalnych przygotowane pod kierunkiem Pani Miry Misarko.
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Na koniec dnia miało miejsce uroczyste przemówienie Pana Dyrektora, w którym została przedstawiona suma zebranych
do tej pory pieniędzy, wynosząca prawie 45 tysięcy złotych. Zostanie ona przekazana dla dzieci: Zosi, Lidki i Stasia. Warto
wspomnieć, że ostatnim etapem akcji mikołajkowej był koncert Kuby Sienkiewicza, który odbył się 19 grudnia. Magda
Teperek i Maja Szybińska
KLASA II A GIM

Klasa II A podczas tegorocznej akcji
mikołajkowej
sprzedawała
wspaniałe,
domowe ciasta i ciasteczka oraz bardzo
zdrowe i pyszne soki, też przygotowane
w domu. Dzięki pomocy Rodziców
i zaangażowaniu uczniów obsługujących
nasze stoisko, udało nam się wszystko
sprzedać i zebrane pieniądze przekazać na
wspólny cel.
KLASA II B GIM

Klasa 2B jak co roku zaangażowała się
w Mikołajki. Zawsze w tym przypadku staje
przed nami pytanie: co będziemy robić? Jakie akcje
podjąć? My, spontaniczni uczniowie chcieliśmy
pozostać przy tradycji, ale i tym, aby wprowadzić coś
nowego... przecież dobrze jest, aby szukać tez
nowych pomysłów, czegoś czego jeszcze nie ma w
planie mikołajkowym. W ubiegłym roku jako nowość
wprowadziliśmy kino. W tym roku nowością był
gameroom. Pomysł ten zrealizowaliśmy wysiłkiem
klasy naszej i klas 3. Gameroom wzbudził duże
zainteresowanie zarówno młodszych jak i starszych
uczniów. Oprócz kina i gameroomu dziewczyny
przygotowały stoisko z biżuterią. Jak co roku po
całym dniu zbierania funduszy na cel mikołajkowy
czuliśmy dużą satysfakcję z tego co zrobiliśmy.

KLASA III F GIM
Mikołajki u gimnazjalistów

W poniedziałek, 7 grudnia nasza szkoła, jak co roku
organizowała akcję
Mikołajki dla… Tym razem
połączyliśmy siły , aby wesprzeć finansowo małą Zosię,
Lidkę i Stasia.
Od samego rana uczniowie wszystkich klas rozstawiali w budynku szkoły podstawowej swoje stoiska , rozwieszali
reklamy i liczyli pieniądze. O godz. 9 rozpoczął się świąteczny kiermasz , który jak zwykle zachwycał swoją
wielobarwnością i mnogością towarów do nabycia-od rękodzieł przez ciastka, kanapki, napoje, aż po seanse kinowe
i tradycyjną loterię fantową. Oprócz owoców pracy naszych kolegów, można było kupić upominki i słodkości
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przygotowane przez uczniów z Brwinowa – wychowanków Pani Miry Misarko. Na zakończenie kiermaszu mogliśmy
podziwiać występy taneczne dziewcząt z klas gimnazjalnych - pierwszoklasistki zabrały widownię w podróż do Bollywood,
dziewczyny z drugich klas prezentowały układ poświęcony francuskim mimom (nie mogę pominąć tu porywającej roli
Broni Zamachowskiej) i trzecioklasistki zatańczyły energetyczny i radosny taniec do utworu o tym, że nie wolno się
poddawać. Pięcioosobowe jury wyróżniło występ klasy drugiej, ale wszystkie klasy bisowały.. bo wszyscy pięknie tańczyli.
Ania Wojtkowska
KLASA III N GIM

Mikołajki 2015

Jak co roku i w te Mikołajki wszyscy mieli wiele pomysłów, jak pomóc innym, jednocześnie się przy tym dobrze
bawiąc. Od najmłodszych uczniów z wielkimi chęciami, po gimnazjalistów z bardziej poważnymi przedsięwzięciami.
W naszej klasie dominowały stoiska z jedzeniem. Mieliśmy bar kanapkowy, fast food, stoiska z pierniczkami, owocowe
koktajle oraz wiele innych smakowitości. Drugim ważnym przedsięwzięciem za które była odpowiedzialna nasza klasa była
mikołajkowa loteria. W sobotę przed mikołajkami przygotowywaliśmy losy i fanty, których było naprawdę sporo, bo aż
ok. 330. A wśród nich wszystko, od plecaków, liczników i zabawek, po własnoręcznie wykonane ozdoby. Zainteresowanie
było tak ogromne, że musieliśmy wprowadzić ograniczenie do jednego losu na osobę. Loteria zebrała też najwięcej
pieniędzy, ze wszystkich naszych przedsięwzięć (1,6 tys.zł)
Jak zwykle mieliśmy dużo zabawy z przygotowywania i sprzedawania naszych produktów. Odwiedziła nas także
delegacja gimnazjum ze szkoły publicznej w Brwinowie, włączając się w imprezę z własnym stoiskiem.
Łącznie w całej szkole udało nam się zgromadzić ok. 34 tys. zł.! Poza kupowaniem i sprzedawaniem można także
było zobaczyć przedstawienie teatralne, czy popisy taneczne dziewcząt z gimnazjum. Myślę, że jak co roku wszyscy
z ogromnym zaangażowaniem realizowali swoje cele po to, by rezultat był jak najwspanialszy. Efekt końcowy jak co roku
nas zadziwił, jak to możliwe, by w tak krótkim czasie sprzedając drobiazgi uzbierać tak ogromny kapitał.
Próbne egzaminy gimnazjalne 2015

W ramach przygotowań do końcowych egzaminów gimnazjalnych, pisaliśmy testy próbne. Pierwszego dnia była to
część humanistyczna (historia, WOS i Polski). Wydały się one dość proste, i rzeczywiście rezultaty były bardzo
zadowalające. Zdziwiło mnie jedynie pytanie dotyczące chronologii dat związanych ze starożytnym Rzymem.
Drugiego dnia odbyła się część związana z naukami przyrodniczymi (biologia, fizyka, geografia, chemia) oraz
matematyką. One również poszły nam całkiem nieźle (choć z racji na dużą ilość materiału część przyrodnicza była
najtrudniejsza). Ostatniego dnia pisaliśmy część anglistyczną na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Tutaj poszło
nam chyba najlepiej, kilka osób miało maksymalną ilość punktów, a ogólny wynik był dość wysoki. Ogólnie jesteśmy dość
zadowoleni z wyników, i mamy nadzieję, że prawdziwy test pójdzie nam jeszcze lepiej.
Władek Pałucki
KONKURS WŁASNEGO WIERSZA

Uczniowie naszych szkół wzięli udział w XVI Konkursie Recytacji Własnego
Wiersza, organizowanym przez Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w
Podkowie Leśnej. W pierwszym etapie uczestnicy przesłali swoje utwory poetyckie oraz wzięli udział w konsultacjach z
poetami. Następnie jury wybrało najlepsze wiersze i zaprosiło autorów do finału konkursu. Z naszych szkół
zakwalifikowało się do tego etapu 7 osób: Maria Gmaj, Klara Gwizda, Jana Kulik, Zofia Łada, Alicja Szybińska, Cecylia
Zdebiak oraz Kamila Zygowska.
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5 grudnia uczestnicy konkursu recytowali własne wiersze przed jury i zgromadzoną publicznością. Nasze uczennice
zaprezentowały się bardzo dobrze.
W kategorii 7 - 10 lat przyznano następujące nagrody:
II miejsce – Alicja Szybińska, bez tytułu
I miejsce - Klara Gwizda (wiersz pt. "W kuchni"),
Gdy ciemno za oknem i zasłaniasz rolety,
II miejsce - Alicja Szybińska (wiersz bez tytułu),
wtedy zaczyna się „cisza poety”
Poeta pisze, myśli i czuje,
III miejsce - Zofia Łada (wiersz pt. "Nuda"),
wiersz swój pięknie komponuje.
wyróżnienie - Jana Kulik (wiersz pt. "Kim będę?").
Wybór tematu to niełatwe zadanie.
Wszystkie wymienione dziewczęta są uczennicami Szkoły św. Teresy
Twórca musi zadać sobie trudne pytanie.
od Dzieciątka Jezus.
Czy pisać o deszczu, który pada z rana?
Ponadto Maria Gmaj z Gimnazjum im. św. Hieronima zdobyła I
Czy dzieciach, co nie zjadły śniadania?
miejsce w swojej kategorii wiekowej za prezentację wiersza pt.
Szukanie rymów to nie lada wyzwanie.
Tylko poeta musi odpowiedzieć na nie.
"Rzeka".
Potem już tylko dobrać epitety.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!
Ciężka jest praca poety…

I miejsce – Klara Gwizda,
„W kuchni”
W kuchni gwar straszny panuje.
Każdy coś innego robi, gotuje
lub zupełnie bez potrzeby się denerwuje.
Mama chce, żeby na obiad była
pomidorowa.
No i od niej zaczyna się rozmowa.
Bo się okazało, że pomidorów nie ma
i na targ po nie jechać trzeba.
Tata sałatkę szykuje
i się denerwuje,
bo pomylił sól i cukier.
A miało być jak w restauracji Fukier.
Dziadek marynuje śledzie,
które chce podać na deser, po obiedzie.
Babcia jak to babcia ciasto robi,
ale coś jej przy tym nie wychodzi.
Strasznie się awanturuje
i chochlą przy tym wymachuje.
Moja siostra robi babeczki czekoladowe.
A od tego zapachu aż mi odbiera mowę.
Z posypką, z lukrem i z kremem jeszcze.
A ja czekam aż ktoś da mi jeść wreszcie.

KONKURS
LOSY
ŻOŁNIERZA
I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO

Do etapu rejonowego tego konkursu
przeszedł Krzysztof Laskowski z kl.
3N. Etap ten odbył się we wtorek, 15
grudnia.
VI EDYCJA OLIMPIADY JĘZYKA
ANGIELSKIEGO DLA
GIMNAZJALISTÓW

III miejsce – Zofia Łada,
„Nuda”
Gdy człowiek się nudzi,
To strasznie się trudzi,
aby wymyślić,
jak się nie nudzić.
A ja powiem wam szczerze,
skąd nuda się bierze.
Z nadmiaru czasu wolnego!
Czyli, kolego:
Posprzątaj pokój, wynieś śmieci,
Wtedy czas migiem zleci.
Ale ja lepszy pomysł mam,
Ty pewnie taki sam?
Wymyślić sobie wiersz,
Na temat jaki chcesz.
I miejsce – Maria Gmaj
Złamana banałem
Pławię się w ciemności
Szepcząc puste tłumaczenia
Zostań
Zostań
Ran sam siebie
Złóż ofiarę
U mych stóp
Stoję tu Bogini cierpienia i łez
Cicho na palcach
Świętokradczysz w świątyni
Myślisz
„Uczuciem mnie ułaskawi”
Błagam niemo
O Twój ból
Abyś sam rozorał siebie
Dla nas przecież
Dobrowolnie…
Poświęć szczęście,
W wotum złóż
Najszczerszą czystość Twych
oczu
Przecież zimno boskich stóp
Już Cię nigdy nie zaskoczy…

wyróżnienie – Jana Kulik
„Kim będę”
Chciałabym kiedyś być podróżnikiem.
Zdobywać szczyty mojego życia.
Może lekarzem – jak moja ciocia?
Uleczyć głowę i kłopoty.
Może modelką na cienkich szpilkach ?
W długiej spódnicy i ciętych dżinsach.
Kwiaciarką z bukietem róż.
Dziennikarzem, który ma super nius.
Księgową, co liczy i mnoży.
Tancerką, która na balu prym wodzi.
Panią w przedszkolu, co tuli i bawi.
Już sama nie wiem! Głowa mi pęka!
Wybrać zawód – wielka udręka!!!
A może córciu – moja kochana,
Szepnęła mi do ucha Mama.
Bądź dobrym człowiekiem każdego
dnia.
Szanuj ludzi, kochaj świat.
Bądź radosna, śmiej się śmiej!
I przyjaciół zawsze miej.
Pomyślałam dobra rada.
Słuchać mamy mi wypada
Podróżnikiem będę więc!
Do ludzkich serc…

Wyższa Szkoła Języków Obcych im.
Samuela Bogumiła Lindego organizuje
kolejną edycję Olimpiady Języka
Angielskiego dla Gimnazjalistów w roku
szkolnym 2015/2016. I etap realizowany
był on-line w dniach 21.10 – 17.11.2015.
Do 2 etapu zakwalifikowali się Mikołaj
Müldner kl. 1A, Mateusz Ochnio kl. 2B, Jerzy Piechowiak, Władysław
Pałucki i Andrzej Woźniak kl. 3N i Witold Marynowski kl. 3F. II etap realizowany będzie on-line w dniach 12.01.2016
– 09.02.2016 oraz 01-04.03.2016
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KURATORYJNE KONKURSY PRZEDMIOTOWE W GIMNAZJUM-PODSUMOWANIE

Zakończyły się prawie wszystkie etapy rejonowe konkursów kuratoryjnych w gimnazjum. Uczestniczyło w nich 14
uczniów z naszego gimnazjum. Uczniowi, którzy zdobyli co najmniej 80% punktów przeszli do etapu wojewódzkiego.
Oto oni:
z j. niemieckiego - Dawid Mazanek kl. 3N (82%); etap wojewódzki pisał już w środę, 9 grudnia, czekamy na wyniki
z WOS-u - Jan Magielski kl. 2B (91,11%), Aleksandra Misarko kl. 3N (86,67%) i Władysław Pałucki kl. 3N (80%);
etap wojewódzki odbył się w piątek, 11 grudnia, także czekamy na wyniki
z historii - Jan Magielski kl. 2B (80%); środa, 16 grudnia
z j. angielskiego – Mateusz Ochnio kl. 2B (80%) i Jerzy Piechowiak kl. 3N (80%); poniedziałek, 11 stycznia
z matematyki – Andrzej Woźniak kl. 3N (80%); piątek, 22 stycznia
z biologii – Aleksandra Misarko kl. 3N (80%); poniedziałek 25 stycznia
Wg regulaminu laureatami zostają uczestnicy etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali, co najmniej 80% punktów możliwych
do zdobycia. Finalistami zostają uczestnicy etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali, co najmniej 60% punktów możliwych
do zdobycia.
KURATORYJNY KONKURS FILOZOFICZNY

Już po raz drugi w naszym gimnazjum we wtorek, 1 grudnia 16 gimnazjalistów wystartowało w szkolnych eliminacjach
interdyscyplinarnego konkursu W drodze ku mądrości. Czworo z nich: Ewa Głowacka, Julia Stadnicka, Witold Marynowski
(z kl. 3F) i Krzysztof Kowalski (kl. 3 N) zakwalifikowało się do etapu rejonowego. Drugi etap odbędzie się 27 lutego
w Warszawie. Tym razem, obok wiedzy o dokonaniach filozofów starożytnych, młodzież będzie miała za zadanie wykazać
się szczegółową znajomością dorobku św. Augustyna i św. Tomasza. Obok zadań testowych konieczne będzie też
napisanie krótkiego eseju. Życzymy zapału do zgłębiania tekstów tych ciekawych myślicieli. Anna Szymaszczyk
KAROLINA RATAJCZYK – MISTRZYNI NARCIARSKA Z MAZOWSZA
Karolina Ratajczyk z kl. 6 od ubiegłego roku szkolnego jest uczennicą naszej szkoły. Jest bardzo
dobrą uczennicą, mimo nieobecności spowodowanych jazdą sportową na nartach i częstymi
wyjazdami. Uprawia ten sport i odnosi sukcesy. Poprosiliśmy tatę Karoliny, by opowiedział nam
o narciarskiej pasji córki. Zachęcamy innych rodziców by opowiedzieli nam o pasjach swoich dzieci.

Rozpoczyna się nowy sezon zimowy. Karolina ma przed sobą starty w Pucharze Polski w narciarstwie alpejskim. Nie wiemy jak
będzie, ale trzymamy kciuki i z dumą wspominamy jej zeszłoroczne sukcesy. Zajęła drugie miejsce w Zakopiańskiej Lidze Narciarskiej była
też druga w zawodach o mistrzostwo wszystkich okręgowych lig w kraju, co oznacza, że na poziomie dzieci starszych zdobyła wicemistrzostwo
Polski. Jest to tytuł nieoficjalny ponieważ nie są rozgrywane oficjalne krajowe mistrzostwa dzieci jednak w tej kategorii nie odbywają się
również zawody wyższe rangą.
Kiedy i jak to się zaczęło? Pierwsze kroki na nartach stawialiśmy razem kiedy Karolina miała 3,5 roku. Najpierw ze mną potem
ze starszym bratem, również zawodnikiem, wreszcie z instruktorem. Kolejny etap to wstąpienie do klubu. Nasz klub, WKN - Warszawski
Klub Narciarski to instytucja dość ciekawa, bo mająca już 90-cio letnią tradycję w trenowaniu narciarzy na najwyższym krajowym poziomie.
Od zawsze nurtuje mnie pytanie jak wyglądało by nasze narciarstwo alpejskie gdyby WKN był na przykład w Zakopanem?
A więc pierwszy obóz treningowy w Presolanie we Włoszech. Jesteśmy tam razem bo Karolina ma 6 lat. Nie bardzo lubi kiedy
codziennie rano odwożę ją na treningi i zostawiam na cały dzień. Tak jest do pierwszych zawodów obozowych w których zdobywa 6 miejsce co
oznacza otrzymanie dyplomu. Wtedy jest duma i radość. Pierwszy wyjazd to również test na to jak dziecko czuje się w okolicznościach kiedy
rodziców nie ma w pobliżu przez cały czas? I ten sprawdzian wypada dobrze dzięki metodom wychowawczym stosowanym w klubie. Dzieci
w WKN są uczone samodzielności i wzajemnego wsparcia. Dziesięciolatki są już dorosłe i pomagają młodszym dlatego na wszystkie kolejne
obozy Karolina wyjeżdża już sama. Obóz treningowy to zawsze ten sam rygor. Śniadanie o 6.30, wyjazd na trening o 7.00. Trening trwa od
8.00 do 16.00 z dwoma przerwami: jedna krótka na herbatę (15-20 min.) i jedna na lunch trwająca około 3 kwadranse. Bez względu na
pogodę, reszta czasu, to jazda treningowa na tyczkach. Całkiem przyjemna gdy jest ciepło i słonecznie, gorzej kiedy nic nie widać jest zimno i
wiatr zacina lodem.
Po treningu narciarskim jest czas na trening ogólnorozwojowy a wieczorem analiza wideo przejazdów z danego dnia.
W międzyczasie trzeba jeszcze odrobić zadane lekcje.
Dlaczego wybraliśmy narty jako sport wiodący dla Karoliny? Jest kilka powodów. Pierwszy to aspekt wychowawczy. Obozy
treningowe prowadzone przez WKN rozwijają w dziecku poczucie odpowiedzialności. Mieliśmy wcześniejsze doświadczenia z jej starszym
bratem. Po drugie, podczas sezonu, dość często rozgrywane są zawody a więc sportowiec ma okazję do zademonstrowania umiejętności zdobytych
na treningu. Po trzecie, no cóż, prawda jest taka, że to jest również mój ulubiony sport. Uważam, że nie ma nic piękniejszego niż czas
spędzony w górach z przyjaciółmi. Wyjazdy na zawody jako kibic to również wspaniały pretekst do spędzenia weekendu na stoku. Tym
przyjemniejszy, że Karolina dość szybko zaczęła zajmować medalowe miejsca i przewodzić w rankingach.
Co dalej? Przed nami nowy sezon. Pierwsze starty w Pucharze Polski. Pierwsze tak zwane „FIS punkty” do zdobycia. Od teraz
zawodnik ma międzynarodową legitymację FIS i jego osiągnięcia są notowane przez tę światową organizację. Żartów nie ma. Czy Karolina
planuje karierę sportową? Nie, jeśli myślimy o zawodowym uprawianiu narciarstwa, ale doświadczenie i umiejętności pozwolą jej brać czynny
udział w półamatorskich zawodach w Polsce i za granicą. Są też bardzo dobrą bazą do tego aby w przyszłości zostać instruktorem
narciarstwa i przyjemnie spędzać wakacje zimowe. Na pewno będzie też mocnym punktem każdej akademickiej reprezentacji narciarskiej. Na
koniec, ja również na tym korzystam, bo mam doskonałą partnerkę do wyjazdów w góry.
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Podsumowując. Wiemy jaki wysiłek stał za
uzyskanym w zeszłym roku wynikiem dlatego jeszcze raz
podkreślę, że jesteśmy dumni z dotychczasowych osiągnięć
sportowych Karoliny. W końcu drugie miejsce w kraju zdobyte
przez zawodniczkę z poza terenów górskich to jest nie lada
wyczyn. Trzymamy kciuki za starty w rozpoczętym właśnie
sezonie. Poza wszystkim zachęcamy każdego z Was do
uprawiania narciarstwa.
Do obaczenia na stoku.
Tata Karoliny Ratajczyk

Trening w Alpach

Liga Zakopiańska – Białka Tatrzańska.
I miejsce

Z ostatniej chwili:



Podsumowanie etapów wojewódzkich konkursów kuratoryjnych w gimnazjum:
Dawid Mazanek (kl. 3N) został laureatem konkursu z j. niemieckiego
Aleksandra Misarko (3N) została laureatką konkursu z WOS-u, a Jan Magielski (2B) i Władysław Pałucki (3N) otrzymali
tytuł finalisty tego konkursu.
Gratulujemy!!!

ZIMOWISKO STOŁOWE 2016







Zimowisko odbędzie sie w terminie 4-11 stycznia 2016.
Koszt wyjazdu to 900 zł+koszt podróży 200 zł.
Wyjazd w poniedziałek 4 stycznia 2016 rano. Zbiórka o godz. 8:15 w hali głównej Dworca Centralnego, odjazd o
godz. 8:55.
Powrót w poniedziałek 11 stycznia późnym wieczorem. Przyjazd pociągu na Dworzec Centralny planowany jest
na godz. 22:54.
Bagaże oddajemy we wtorek, 29 grudnia w godz. 18:00-19:30, przed szkołą.
Odbiór bagaży odbędzie sie 12 stycznia w godzinach 9:00-11:00 oraz 17:00-18:00. (dzień 12 stycznia jest dniem
wolnym od zajęć dla uczniów wyjeżdżających na zimowisko)

Od 4 stycznia uczniowie niewyjeżdżający na zimowisko uczęszczają na zajęcia szkolne według planu
tymczasowego.
Mimo dnia wolnego, we wtorek, 12 stycznia odbędzie się próbny sprawdzian dla wszystkich
szóstoklasistów. Zapraszamy do szkoły na g. 10.
BIULETYN REDAGUJE

Iwona Zubka-Krawczyk
Informacje i teksty proszę przesyłać na adres:

iwona.krawczyk@op.pl
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Cd informacji z kl. 3b
Listopad i grudzień w 3b
Dzień Niepodległości uczciliśmy wartą honorową w strojach ułanów. Czuwali: Mikołaj Barchacki, Kuba
Antolak, Kuba Dumicz i Jaś Różański. Było to dla nich duże, patriotyczne przeżycie. Każdy z chłopców
starał się zachować powagę i dzięki wychowawczyni poznał ważne fakty z historii Polski.
Co roku, tuż przed „Mikołajkami dla…” dobrze zastawiamy się, co warto zrobić, a potem sprzedać na
szkolnym kiermaszu. Trzeba przyznać, że to dzięki pomysłom naszej Pani stawiamy na rzeczy ładne
i przydatne – to dla tego nasze stoisko cieszy się sporą popularnością a metalowa puszka szybko zapełnia
się pieniędzmi dla potrzebujących. W tym roku sprzedawaliśmy ozdabiane własnoręcznie torby na prezenty
– ich wykonanie zajęło nam zaledwie dwie godziny, było sprawie zorganizowane a praca sprawiła nam
wiele radości. Podczas kiermaszu nauczyliśmy się, że towar źle pokazany trudno sprzedać, dla tego stojak z
torebkami szybko przesunęliśmy na najbardziej widoczne miejsce w szkole i to był sukces. Zebraliśmy 600
zł!
Coroczne roraty to niełatwy obowiązek dla tych, którzy nie lubią rano wstawać, a jednak liczne grono dzieci
z naszej klasy pojawiało się o 7 rano w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej z lampionem.
Przynosiliśmy też własnoręcznie napisane modlitwy za nauczycieli, albo za kolegów i koleżanki z klasy.
Ksiądz proboszcz -Wojciech Osiał, co tydzień losował jedną z modlitw, a jej autor otrzymywał kapliczkę,
którą zabierał do domu na dwa dni. 16 grudnia kapliczka trafiła do Janki Gołeckiej z naszej klasy i
postawiona na honorowym miejscu, została w naszej sali do czwartku .
W grudniu odwiedziliśmy też Teatr Rampa, gdzie zobaczyliśmy spektakl: O dwóch takich, co ukradli
księżyc.
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