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Kochani Czytelnicy!
Witam Was w nowym roku 2018. Minęły już święta, które bez wątpienia
są najbardziej magicznym czasem.
Mam nadzieję, że spędziliście je spokojnie w gronie rodzinnym. Życzę
Wam, w imieniu całej redakcji
wszystkiego najlepszego w nadchodzącym roku, oby był jeszcze lepszy
niż poprzedni. :)
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Wiktoria Zawolska z klasy VI - zdobyła I miejsce
Aleksandra Sadowska z klasy V b - zdobyła /ex aequo/
I miejsce
Andżelika Sadowska z klasy VI - zdobyła II miejsce
Kinga Rybak z klasy V b - zdobyła /ex aequo/ II miejsce
VI Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Poezji i Prozy Bolesława Leśmiana pod patronatem starosty mińskiego i burmistrza miasta. Naszą szkołę reprezentowała Wiktoria Szostak z klasy II b przygotowywana przez p. Hannę Zawadkę
oraz uczennice klasy VII Aleksandra Bogusz i Julia Chróst
przygotowywane przez panią dyrektor Romę Piłatkowską.
W czołówce znalazła się jednak tylko jedna z dziewczynWiktoria Szostak, która zdobyła III miejsce w tej rywalizacji.
X Powiatowy Przegląd Patriotyczny „Tu wszędzie jest moja
ojczyzna”, który odbył się w Mrozach. Był to konkurs recytatorski, w którym doskonale wypadły uczennice naszej
placówki. Natalia Rybacka zdobyła wyróżnienie w kategorii wiekowej I-III. Gabriela Zawadka zajęła II miejsce w kategorii klas IV-VII, mówiąc wiersz Leopolda Lewina „Czarny
Kamień” , a Izabela Duszyńska w grupie szkół gimnazjalnych zdobyła III miejsce, deklamując wiersz Tadeusza Hollendra „Ojczyzna”
Powiatowy Konkurs dla szkół podstawowych Ekożaczek 2017
i szkół gimnazjalnych Ekożak 2017 sprawdzał wiedzę
przyrodniczo-ekologiczną. Mamy być z czego dumni, ponieważ i tu nasze reprezentantki podołały wyzwaniu i zajęły wysokie lokaty:
Martyna Stępińska, uczennica klasy VII, zajęła I miejsce w rywalizacji i tym samym zdobyła tytuł EKOŻACZKA 2017.
Karolina Stosio z klasy IIIa gimnazjum zajęła III miejsce w rywalizacji pomiędzy gimnazjalistami.
Natalia
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tością jest rodzina, miłość i przyjaźń; dużo osób uważa również, że bardzo ważne jest zaufanie, sprawiedliwość i zdrowie. Można też zauważyć,
że duże znaczenie mają takie wartości jak
pasja, tolerancja, wygląd, pieniądze i nauka.
W drugim pytaniu uczniowie podkreślali, że u drugiego człowieka najbardziej
zwracają uwagę na takie cechy jak: szczerość, lojalność, zaufanie, sprawiedliwość, inteligencja charakter, optymizm, zrozumienie, tolerancja, odwaga, honor, szacunek do samego siebie, poczucie humoru i uczciwość.
Jak widać, wyniki naszej pracy zaprzeczają opinii innych
ludzi, którzy „wrzucają wszystkich młodych do jednego worka”. Uważamy, że styl bycia kilku osób nie powinien być przypisywany wszystkim nastolatkom.
Natalia i Kuba

Konkursowo
W ostatnim czasie uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w wielu konkursach. Były to konkursy przede wszystkim powiatowe. Do najważniejszych z nich należą:
II Powiatowy projekt „Czytam, bo lubię” zorganizowany
przez Szkołę Podstawową nr.1 im. .Mikołaja Kopernika
w Mińsku Mazowieckim. Celem konkursu było rozpowszechnianie twórczości M. Strękowskiej- Zaremby
oraz wykonanie ilustracji do jednej z jej książek. Konkurencja była naprawdę duża ale nasze uczennice zajęły
bardzo wysokie miejsca:
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Hu, hu, ha, zima nie musi być zła,
jeśli będziemy przestrzegać pewnych reguł i pomyślimy, zanim
cokolwiek się stanie. Oto kilka zasad zachowania się podczas
zabaw zimowych.
1. Nigdy nie powinniśmy ,,ślizgać się” na różnego rodzaju
zbiornikach wodnych (stawy, rzeki, jeziora itp.), których
głębokości nie znamy.
2. Podczas ,,wojen” śnieżnych nie powinniśmy rzucać w twarz
przeciwnika, a szczególnie uważać na osoby, które noszą
okulary, ponieważ te mogą się zbić.
3. Nie wolno zjeżdżać na sankach lub nartach w pobliżu dróg.
4. W zimę noc zapada o wiele szybciej niż latem, więc zawsze
powinniśmy pamiętać o prawidłowym oświetleniu
(latarka, zawieszki odblaskowe, kamizelki, opaski itp.), aby
być widocznym, szczególnie, gdy nie ma chodników.
5. W razie jakiegokolwiek wypadku dzwonimy na numer alarmowy 112 lub:
999-pogotowie
998-straż
997-policja
6. Gdy zobaczymy zwisające z dachu sople lodu, powinniśmy
ominąć je szerokim łukiem i od razu powiedzieć o nich rodzicom, ponieważ są one ostro zakończone i przy spadaniu
mogą zrobić komuś krzywdę.
7. Pod żadnym pozorem nie możemy jeść śniegu, ponieważ
ma on w sobie bardzo dużo zarazków, np. spaliny albo psi
mocz.
Pamiętajcie o tych i innych przestrogach a zimowy wypoczynek będzie przyjemny i bezpieczny.
Natalia Bogusz
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Kulturalnie w Warszawie, czyli słów kilka o wycieczce
klas czwartych z Wielgolasu i Dębego Małego
Opowiemy wam o naszej wycieczce do Warszawy, która odbyła się 5 grudnia. Sprzed szkoły wyjechaliśmy (wszyscy uczniowie z
klas czwartych w Wielgolesie i Dębem Małym) autokarem o 7:30,
aby po dwóch niemal godzinach dotrzeć do Cinema City Promenada. Tam obejrzeliśmy film ,,Tarapaty’’ – historię o Julce i Olku,
psie Pulpecie oraz gangu złodziei. Julka chodzi do szkoły z internatem i przyjechała do cioci na wakacje, miała przespać u niej jedną
noc, okazało się jednak, że rodzice Julki zapomnieli o niej i dziewczynka zamiast pojechać do Kanady (tam mieszkają jej rodzice),
została w Warszawie. Julka na początku jest rozczarowana, ale
później zaczyna się przygoda… podczas włamania do mieszkania
ciotki giną plany starej kamienicy, w której kryje się tajemniczy
skarb. Julka i Olek prowadzą niebezpieczne śledztwo i nie tylko
udaje im się wykryć sprawców kradzieży, ale także odnaleźć skarb
– fragment muru z rysunkiem syrenki w wykonaniu Pabla Picassa.
Julka zyskuje też przyjaciela.
Po filmie udaliśmy się do biblioteki, gdzie mama naszej koleżanki Amelii zorganizowała dla nas spotkanie z autorką książek
dla dzieci - Wiolettą Piasecką. Gdy już weszliśmy do biblioteki,
zdjęliśmy ubrania i weszliśmy do kącika dla dzieci, gdzie usiedliśmy na przygotowanych specjalnie dla nas wygodnych piankowych materacach. Za chwilę przybyła pani Wioletta Piasecka.
Opowiedziała nam o życiu Hansa Christiana Andersena, a także o
życiu Weroniki z książki „Tańczące czarownice”. Później zrobiliśmy przedstawienie, w którym uczestniczyli: Amelia , Alicja, Patryk , Kacper z 4b -kolega z Dębego Małego oraz pani Wioletta
Piasecka. Amelia grała rolę psiaka , Patryk był jego mamą, czyli
psem, Kacper zagrał dumnego koguta , Alicja - krówkę Modnisię ,
kolega z Dębego grał prosiaczka, a Rafał udawał kota. Bawiliśmy

Wyk. Alicja Biernat

Wartości jako podstawa naszego
postępowania
Wartości są podstawą naszego bytu. To właśnie one określają to,
jak żyjemy, kim jesteśmy, warunkują nasz szacunek do świata i ludzi. Wiele osób ze starszego pokolenia uważa, że dla współczesnej
młodzieży najważniejsze są pieniądze i nowe technologie; nic innego nie ma wpływu na nasze wybory i zasady postępowania. Postanowiliśmy, więc sprawdzić, jak wygląda sytuacja w naszej szkole,
dlatego przeprowadziliśmy ankietę na ten temat.
Badanie odbyło się na grupie czterdziestu uczniów w klasie siódmej szkoły podstawowej oraz w klasach drugiej i trzecich gimnazjum. Uczniom zadaliśmy dwa pytania:, „Co jest dla ciebie najważniejsze” i „Co cenisz najbardziej u ludzi”. Na każde z nich można
było dać kilka odpowiedzi. Na podstawie tego sondażu można
stwierdzić, że dla młodzieży w naszej placówce najważniejszą war-
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Niebezpieczny internet
W wolnym od nauki czasie z pewnością niejednokrotnie będziecie korzystać z Internetu. Starajcie się korzystać z jego zasobów bezpiecznie i z rozwagą.

Wyk. Gabriela Samulik
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się wyśmienicie, zauroczeni serdecznością pisarki i wzbogaceni
nie tylko w wiedzę. Gdy skończyliśmy przedstawienie,
pani Wioletta Piasecka rozdała nam wróżby. Później autorka odpowiadała na nasze pytania
i podpisywała zakupione
przez nas książki.
Kolejnym etapem był spacer
po ulicach Krakowskie
Przedmieście i Nowy Świat.
Podziwialiśmy tutaj główny
deptak Warszawy, zatrzymując się przy pomnikach
sławnych Polaków, m.in.
Adama Mickiewicza, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ks. Jana
Twardowskiego, Bolesława Prusa, Mikołaja Kopernika. Udaliśmy
się również pod Pałac Prezydencki, żeby zrobić sobie kilka fotografii. Wielką niespodzianką było dla nas zobaczyć prezydenta,
który w asyście z ochrony wyjeżdżał z terenu pałacu - miło było
zobaczyć prezydenta, który zechciał dojrzeć nasza grupkę i pomachać do nas ręką.
Drogę do Muzeum Narodowego przebyliśmy Traktem królewskim
na piechotę. Podzieleni na dwie grupy udaliśmy się z przewodniczkami na lekcje muzealne. Jedna grupa miała temat dotyczący
tradycji bożonarodzeniowych, a druga poznawała twórczość związaną z Warszawą. Panie rozdały nam piankowe kółka, na których
siedzieliśmy, gdy się zatrzymywaliśmy przed kolejnymi obrazami,
słuchając związanych z nimi historii. W muzeum jest mnóstwo
obrazów, żeby je wszystkie zobaczyć potrzeba dużo czasu. Na
pewno tu jeszcze wrócimy, ale na inne lekcje.
Ostatnim punktem naszej wycieczki był McDonald’s. Kiedy dojechaliśmy do szkoły, na przystanku czekali już rodzice, którzy zabrali nas do domów. To była bardzo udana wycieczka.
Janek, Amelia, Oliwia, Nikola, Maja
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Moim zdaniem…
Makijaż w szkole
Wiele nastolatek nie potrafi obejść się bez nałożenia makijażu
przed wyjściem z domu. Ale czy powinno się pozwalać na malowanie w szkole?
Większość placówek pozwala na delikatny make-up lub zabrania
go w każdej postaci. Pierwsze wyjście to, moim zdaniem, najlepsza opcja. Uważam tak, ponieważ jeśli dziewczyna czuje potrzebę
ukrycia swoich niedoskonałości, powinna mieć do tego pełne prawo. Również, gdy zwyczajnie staje się bardziej pewna siebie w
makijażu, to dlaczego by jej to uniemożliwić? W wieku dojrzewania bardzo dużo dziewczyn z powodu prawdziwych lub wydumanych niedoskonałości popada w kompleksy. Pomalowanie się czasem może nieco pomóc w radzeniu sobie z nimi, mimo że dorośli
uważają inaczej. Z drugiej jednak strony makijaż na problemy z
trądzikiem czy zaskórnikami nie pomoże - w tym przypadku warto
sięgnąć po preparaty oczyszczające i pielęgnujące cerę, a jeszcze
lepiej skorzystać z pomocy kosmetyczki lub dermatologa.
A wracając do makijażu: sądzę, że żadna szkoła w swoim statucie nie powinna zabraniać make-upu, jeżeli tylko nie jest on zbyt
wyrazisty i nie prowokuje.
Weronika
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kolorowa. Uratowane
dziewczęta żyły w normalnym świecie, jednak przez
100 lat służby nie
potrzebowały jedzenia,
picia, nie dało się zadać im
ran, a ich wiek także
się nie zmieniał. Minusem
tej pracy był głos.
Gdy śmiertelnik usłyszał go, pragnął śmierci
przez utonięcie. Dlatego
syreny były zdane tylko na
siebie. Jednak raz na kilka
miesięcy Matka Ocean była głodna- tak właśnie dochodziło do morskich katastrof. Cztery kobiety w
pięknych sukniach zaczynały śpiewać, a mężczyźni
rzucali się za burtę. Kathlen nienawidziła tego zajęcia, ale próbowała wytrzymać. Z czasem pokochała nawet przyszywaną matkę.
Wszystko byłoby dobrze, gdyby dziewczyna pewnego dnia nie
spotkała na plaży chłopaka swoich marzeń. Nawiązywanie z kimkolwiek kontaktu było jednak zabronione, dziewczyna musiała
strzec tajemnicy Oceanu. Czy Kathlen ściągnie na siebie i swoje
siostry-syreny niebezpieczeństwo? Złamie zakaz? Czy dowie się,
jaką tajemnicę skrywała Aisling? Jak potoczą się losy dziewcząt?
Na tego typu pytania znajdziecie odpowiedź sięgając po lekturę.
Czy powieść sprostała moim oczekiwaniom? Zdecydowanie
tak. Przerosła ona moje wyobrażenia, byłam nią zachwycona. Myślę, że wielu z Was przypadnie ona do gustu. Świąteczna przerwa
wydaje się dobrym czasem na rozrywkę z tą właśnie książką.
Julia
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Syrena
Nasi czytelnicy z pewnością znają tajemnicze postacie mitologiczne, jakimi były syreny. Zainspirowały one niejednego twórcę,
w tym także wytwórnię filmową Walta Disneya, który stworzył 31
- odcinkowy serial Mała Syrenka. Na tym jednak nie koniec. W
tym numerze Julia przedstawi Wam kolejną książkę – powieść
fantasy, w której bohaterką będzie syrena.
Redakcja
"Uważam, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu. Nawet to co
złe może doprowadzić nas do jakiegoś dobra."
"Bardzo poważnie myślę o cierpieniu na świecie, naprawdę. Ale
jeśli pozwolę sobie na opłakiwanie każdego zła, jakie się wydarzy... to nie będę w stanie żyć normalnie, Kahlen"
Syrena to kolejna powieść autorstwa Kiery Cass. Książka swoją okładką zachwyca prawie każdego, a co za tym idzie- zachęca
do przeczytania. Po fenomenalnej serii
"Rywalki" i równie cudownych okładkach spodziewałam się bogatego wnętrza. Na początku historia wydaje
się trochę chaotyczna. Poznajemy
główną bohaterkę- Kathlen, gdy od
kilku lat trwa jej "druga szansa". Gdy
miała 19 lat wybrała się z rodziną w
rejs. Niestety- akurat wtedy doszło do
katastrofy. Tonącą dziewczynę uratowała jednak Matka Ocean, dając jej
drugą szansę. Żeby jednak nastolatka
mogła wrócić do normalnego życia,
przez 100 lat musi być syreną. Wydawało mi się, że to będzie
coś miłego, ale praca czterech dziewczyn (na początku książki Marilyn, Kahlen i Aisling, potem Marilyn zakończyła stuletnią służbę,
a do dziewcząt dołączyły Miaka i Elizabeth) wcale nie była taka
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Nasze pasje
Cześć,
nazywam się Rafał Chróst, chodzę do kl. IV a. Szkoła to miejsce,
w którym spędzam dużo czasu, uczę się tu i spotykam z kolegami
i koleżankami - dobrze się tu czuję. Popołudnia spędzam w domu, odrabiam lekcje, a potem albo nuda, albo komputer. Jednak
na szczęście 2 razy w tygodniu jeżdżę z moimi kolegami
(Wiktorem, Kubą, Michałem i niedawno z Jankiem) na treningi
piłki nożnej do Latowicza. Nasz klub nazywa się ,,Olimpia Latowicz’’. Drużyna liczy 25 osób, są tam trzy roczniki 2007, 2008 i
2009.Ćwiczymy intensywnie, a po treningu gramy pomiędzy sobą
mecze. Czasami gramy też z klubami z innych miejscowości. Wygraliśmy na razie 3 mecze, ale jesteśmy coraz lepsi. Piłka nożna
daje mi nie tylko satysfakcję z wygranej, ale też przyjemność i
świadomość, że pożytecznie spędzam czas, nie nudząc się w domu.
Każdy powinien znaleźć swoją pasję, bo dzięki niej rozwijamy
umiejętności, siłę charakteru i wzmacniamy swój organizm.
Rafał Chróst
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Piłkarska gra—Fifa 18
Kolejna odsłona boiskowych zmagań od Electronic Arts wjechała na półki sklepowe, jak co roku, pod koniec września. Jest ona
dostępna w 3 wersjach: standardowa, "Edycja Ikony" oraz "Edycja
Ronaldo". Dodają one, oprócz wersji podstawowej, dodatkowe
paczki w trybie Ultimate Team i nowych zawodników do wypożyczenia.
Mechanika nie zmieniła się zbytnio w porównaniu do poprzednich odsłon serii. Najciekawszym usprawnieniem jest technologia
Real Players Motion, która sprawia, że animacje i ruchy piłkarzy
są o wiele naturalniejsze. W tworzeniu tego systemu pomagał
Cristiano Ronaldo, którego wirtualna postać wiernie odzwierciedla dane reakcje. Poprawiono również trybuny, które od teraz są
o wiele żywsze, podobnie jak i same postacie zawodników oraz
kibiców, co dokonywane jest co roku.
Gra oferuje nam szereg różnych trybów gry, począwszy od
szybkich meczów oraz trybów online (Ultimate Team), skończywszy na kontynuacji historii młodego piłkarza Alexa Huntera. Oczywiście nie zabrakło ulepszeń w systemie transferowym, ocenach
piłkarzy i samym trybie Ultimate Team, do którego dodano nowe
legendarne karty zawodników wszechczasów takich jak Thierry
Henry czy Ronaldinho.
Podsumowując: gra wnosi lekkie usprawnienia na prawie każdej płaszczyźnie, lecz jest to za mało, by uznać to za pewnego rodzaju innowacje lub rewolucje. Około 200 zł, bo właśnie w takiej
cenie trafiła podstawowa edycja do sklepów, to moim zdaniem za
dużo jak na "odgrzewanego kotleta" od E A. Może przyszły rok
przyniesie nowe, prawdziwe modernizacje.
Bartek
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Coolturomaniak
Osada
W ostatnim czasie w ramach przygotowania do konkursu polonistycznego obejrzałam Osadę w reżyserii M. Night Shyamalana.
Jest to thriller, którego akcja toczy się w tytułowej osadzie w
Pensylwanii. Rozgrywa się ona współcześnie, lecz w odizolowanej
od świata wiosce - można odnieść wrażenie, że jest to XIX wiek.
Przysiółek zamieszkują m. in. : niewidoma Ivy Walker oraz zakochani w niej Lucius Hunt i opóźniony w rozwoju Noah Percy. Zewsząd otacza ich las, w którym żyją „Ci, O Których Nie Mówimy”,
czyli bestie, z którymi rada osady – starszyzna - zawarła pewnego
rodzaju ugodę, która zabrania im wchodzić do lasu, a bestiom –
do wioski. Mieszkańcy osady unikają także koloru czerwonego,
jako tego, który przyciąga potwory. Niestety, pewnego dnia dochodzi do złamania reguł przez jednego z adoratorów Ivy. Ma to
bardzo tragiczne skutki. Od tego momentu stwory zaczynają napadać na przysiółek. Ale
może podejrzenia na nie
padają niesłusznie? Może
wszystko to jest wynikiem
od lat nieudaremnionego
spisku?
Film przez cały czas
trzyma w napięciu, a zakończenie jest nieprzewidywalne. Muszę przyznać, że się nie zawiodłam. Polecam obejrzenie Osady wszystkim preferującym klimat thrillera psychologicznego.
Weronika
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trunkowych.
Kolejna akcja „Szlachetna Paczka”, która w tym roku wspiera
najbardziej potrzebujące osoby z
naszej szkoły. W ramach tej akcji
„Caritas” zebrała 400 zł, a 500 zł
ofiarowali nauczyciele.
Dużo dobrego robi także nasz
Samorząd Szkolny, który oprócz
organizowania rutynowych działań szkolnych wziął udział w akcji
skierowanej do naszych Rodaków
na Kresach, pozyskując 450zł i
wspierając tym działalność organizacji „Kresy w potrzebie – Polacy Polakom”.
Uczniowie nie zapomnieli także o zwierzętach i po raz kolejny
zebrali karmę dla psów ze schroniska w Celestynowie. Dzięki takim działaniom wielu ludzi z pewnością w te święta spojrzy radośnie na świat i uwierzy w dobro.
I właśnie takiego dobra, a także zdrowia, radości nie tylko w święta Boże-

go Narodzenia, ale także w każdy następny dzień i w Nowym 2018 Roku
życzy redakcja „Świderka”.
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Wywiad
W ramach poszerzania wiedzy o pracownikach szkoły i ich pracy
młodzi adepci sztuki dziennikarskiej przeprowadzili wywiad z
panią Anną Szarugą – pedagogiem w naszej szkole.
Natalia Bogusz: Jest Pani pedagogiem w naszej szkole od września bieżącego roku, jakie są Pani wrażenia z pracy?
Anna Szaruga: Moje wrażenia są bardzo pozytywne. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie są bardzo sympatyczni. Pracuje mi się
tutaj bardzo dobrze, choć obowiązków jest dużo, no i dojeżdżam z
dosyć daleka. Codziennie muszę przebyć z domu do pracy około
50 km w każda stronę.
N.B.: To rzeczywiście bardzo daleko. Czy marzyła pani o takiej
pracy, gdy była pani dzieckiem?
A. Sz.: Już od najmłodszych lat marzyłam o pracy w szkole . Jako
mała dziewczynka uczyłam młodsze dzieci w swojej rodzinie.
N.B.: Czy ta praca sprawia pani przyjemność, czy to tylko obowiązek?
Sz.: Praca w tej szkole to sama przyjemność. Ponieważ lubię swoją pracę, to nawet, gdy są problemy, nie poddaję się i nie zniechęcam. Poza tym nigdy nie traktowałam swojego zawodu jako
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obowiązek.
N.B.: Z jakimi problemami najczęściej się pani styka?
A. Sz.: Są to problemy zarówno wychowawcze, jak i opiekuńcze.
Każdego dnia mam do czynienia z różnymi sytuacjami czy to lekcjach, czy to na przerwach śródlekcyjnych. Do największych należą przemoc słowna, oczernianie, kłótnie lub nieradzenie sobie z
problemami. To tylko niektóre, lista problemów szkolnych jest
długa. Cieszę się, jeśli mogę pomóc zarówno uczniom, w różnego rodzaju sytuacjach w szkole i poza nią.
N.B.: Jeśli ma się tyle do czynienia z problemami, to na pewno
potrzebuje się jakiejś formy wypoczynku. Zatem, jaki ma pani
sposób na relaks?
A. Sz.: Mój sposób na relaks to ułożyć się wygodnie w fotelu i poczytać ciekawą książkę. Polecam, pomaga.
N. B.: Dziękujemy za poświęcony nam czas.
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Chciałabym mieć
gumkę, żeby
zetrzeć ją,
bo mi
się należy
Okrutny bardzo jest ten
dzisiejszy los,
gryzie mnie wciąż płacz
jak rój wściekłych os!
Nie chcę już cierpieć więcej.
Proszę, pomóż mi,
bo mi to
Potrzebne.

Czyńmy dobro...

Nasza twórczość
Natalia, Oliwia
W naszej szkole jest dużo uzdolnionych młodych ludzi, którzy
piszą często „do szuflady”. Chcielibyśmy w naszej gazetce prezentować ich twórczość, dlatego zachęcamy do publikowania.
Pamiętajcie też, że został ogłoszony konkurs na hymn szkoły,
spróbujcie swoich sił. Panie polonistki obiecały, że docenią
twórczość szkolnych pisarzy.
W tym numerze zamieszczamy wiersz Darii. Trochę smutny…
Świat namalował mi
wiele różnych ran,
które wyglądają jak
czarnej róży kwiat!

Święta tuż, tuż … To czas radości, spokoju i rodzinnego
ciepła. Z pewnością nie wszyscy będą mogli się cieszyć. Zatem
rozejrzyjmy się wokół, może gdzieś obok nas jest ktoś, kto potrzebuje naszej pomocy, a może czasem tylko uśmiechu lub życzliwego pozdrowienia. Od takich gestów robi się jakoś cieplej w
sercu, świat staje się weselszy i przyjazny.
Z pewnością wiele dobrego dla bliźnich czyni w naszej szkole
„Caritas”. Uczniowie pod opieką opiekunek w ramach tej organizacji charytatywnej wzięli udział w akcji Wigilijne Dzieło Pomocy
Dzieciom. Ze sprzedaży stroików, kart świątecznych i świec uzyskali kwotę 800 zł przeznaczoną na pomoc potrzebującym.
Z kolei akcja „Opatrunek na Ratunek” ma wesprzeć szpitale w
Afryce. Trzeba przyznać, że nasi uczniowie wykazali się tu niezwykłą wspaniałomyślnością, przynosząc duże ilości materiałów opa-

