Numer 10/2015

W tym numerze:
- ankieta
wakacyjna
- prezentujemy
talenty literackie
- wywiad z Natalią
Romaniak
- wyniki II edycji
Wiosennego
Konkursu Talentów
- fotorelacja z
Pikniku Rodzinnego

- seans filmowy
klas VI
- drużynowe
zawody sportowe

Z okazji zbliżającego się zakończenia roku szkolnego
i rozpoczęcia upragnionych przez wszystkich wakacji
chcielibyśmy życzyć Wam i sobie dużo słońca, miło
spędzonego czasu w gronie przyjaciół i najbliższych, udanych,
ale przede wszystkim bezpiecznych wyjazdów oraz samych
niesamowitych wspomnień!

- fotorelacja z Balu
Szóstoklasisty
- pożegnanie
klas VI…

Do zobaczenia we wrześniu!
Redakcja

W klasach szóstych została przeprowadzona ankieta na temat
„Gdzie spędzę tegoroczne wakacje ?”.
Oto wyniki:
nad morze
w góry
do babci na wieś
nad jezioro
za granicę

6A24 osoby
11
1
3
0
9

6B22 osoby
8
2
2
4
6

6C20 osób
7
0
2
6
5

6D19 osób
5
3
4
1
6

SUMA
31
6
11
11
26
85

„Prezentujemy talenty literackie”
Jesteśmy przecież tacy sami!
Nasza klasa
Moja najlepsza koleżanka Zosia,
Wcale nie jest jak w wierszu Samosia.
Śpiewa, rysuje, tańczy, maluje
I komu pomóc wypatruje!
Jest w naszej klasie kolega Olek,
Nie ma hulajnogi, roweru i rolek.
Ma za to wózek, na którym śmiga
Wszyscy mu mówią, że rusza się jak fryga!
Zosia się ciągle nim opiekuje
I innych do tego wciąż dopinguje.
Wszyscy staramy się pomóc koledze
On też pomaga, bo ma dużą wiedzę.
Każdemu pomoże, kto o to prosi
I wcale się z tym nie obnosi!
Jesteśmy przecież kolegami!
Jesteśmy przecież tacy sami!

Słońce

Kiedy słońce świeci na niebie,
a jest jakiś człowiek w potrzebie,
nie trzeba wiele
tylko modlić się do Boga,

Afrodyta Barbachowska, klasa Ve

bo to właśnie modlitwa
daje wiarę w ludzi.
A słońce świeci po to,
by dawać światło,
żeby dobro na tym świecie
nigdy nie ustało.

Julita Chibowska, klasa Va
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Przyjaciele
Słońce świeci, czy deszcz leje,
Ciągle razem przyjaciele.
Smutki, złości są nieważne,
Nasze przyjaźnie są wciąż
poważne.

Nic mi nie popsuje tego,
żadne kłótnie i spory,
nikt mi nie zapomni tego,

Pies
mego serca dobrego.
Katarzyna Delegacz, klasa Va

Ma cztery łapy i pyskiem kłapie,
Ciągle się bawi na dworze.
Choć nie leniuchuje i myszy nie łapie,
To bardzo dużo może.

Chęci ma sporo i jest szczęśliwy,
Lecz nie zawsze mu wychodzi.
To mały urwis, choć dobrotliwy
I nikt mu w niczym nie przeszkodzi.

Katarzyna Delegacz, klasa Va

Oliwia Antoniak z klasy IVa wzięła udział w konkursie dziennikarskim „Jaki masz talent”
organizowanym w ramach tygodnia talentów przez p. Jolantę Staciwę. Oliwia przeprowadziła
wywiad z Natalią Romaniak z klasy 6c – uczestniczką konkursu.
Oliwia: Witaj Natalko! Wybrałam Ciebie do przeprowadzenia wywiadu, ponieważ mnie
zainspirowałaś!
Natalia: Witaj! Dziękuję Ci bardzo za te miłe słowa i powitanie.
Oliwia: Może coś o sobie opowiesz? Jestem ciekawa jak zaczęłaś swoją przygodę z muzyką i ile
to już trwa?
Natalia: Grę na keyboardzie zaczęłam w wieku ośmiu lat. Moją przygodę z tym instrumentem
rozpoczęłam w domu mojej cioci, gdzie od lat stoi pianino.
Oliwia: Wiem, że w konkursie zagrasz na keyboardzie. Jaka to będzie melodia?
Natalia: Na pokazie zaprezentuję utwór pt. „Va Bank”. Jest on głównie znany z filmu.
Oliwia: Czy w czasie nauki gry na tym instrumencie dużo czasu poświęcałaś na ćwiczenia?
Natalia: Kiedy chodziłam na lekcje gry na keyboardzie, bardzo dużo czasu ćwiczyłam.
Gdy zakończyłam swoją naukę już nie tak często.
Oliwia: Natalko, wolisz szybką czy wolną muzykę?
Natalia: Ogólnie rzecz biorąc, wolę grać szybkie i skoczne utwory. Jednak gdy dostaję nowy utwór,
lepiej jest wolno i dokładnie ćwiczyć.
Oliwia: Co skłoniło Cię do udziału w tym konkursie?
Natalia: Szczerze, to do wzięcia udziału w pokazie przekonały mnie koleżanki, które miały zagrać
razem ze mną. Niestety, pokłóciły się i zostałam tylko ja.
Oliwia: Czy brałaś już udział w konkursach tego typu?
Natalia: Raz wzięłam udział w konkursie „Kogucik”. Wzięło w nim udział ponad 140 osób,
ale udało mi się zdobyć wyróżnienie.
Oliwia: To wspaniale! Dziękuję za wywiad, życzę powodzenia i oczywiście wygranej
w konkursie. Wiem, jak pięknie grasz, bo nieraz mogłam posłuchać gry w Twoim
Natalia: To ja dziękuję i postaram się zagrać dla Was jak najpiękniej.

KATEGORIA WIEKOWA KLASY 0-I
I MIEJSCE

KLASA 1 C – NATALIA ŚWIDZIŃSKA- TANIEC
KLASA 1 E- MARTA KRAKÓWKO- GRA NA PIANINIE

II MIEJSCE

KLASA 0 B - KAROLINA BATTKE- TANIEC

III MIEJSCE

KLASA 1 D – PAWEŁ RYMARSKI- GRA NA PIANINIE
KLASA 1 F- WIKTORIA WIETOSZKO, OLIWIA DOBEK- ŚPIEW

KATEGORIA WIEKOWA KLASY II-III
I MIEJSCE
KLASA 3 C – LENA MILEWSKA- ŚPIEW
II MIEJSCE

KLASA 2 C- ŚPIEW I TANIEC
NATALIA KLICKA, ZUZIA JADCZAK- ŚPIEW; OLA, LUIZA CHOJNACKA,
OLIWIA SMOLIŃSKA, ZUZIA LASOCKA, MAGDA KOŁACIŃSKA,
MARTA NOWAKOWSKA, LENA JÓZEFOWICZ- TANIEC

III MIEJSCE

KLASA 3 A- KAROLINA SMOLIŃSKA- TANIEC

KATEGORIA WIEKOWA KLASY IV-VI
KLASA 6B- DOMINIKA SIERHEJ- AKROBATYKA
I MIEJSCE

KLASA 5A- KATARZYNA DELEGACZ- AKROBATYKA
KLASA 4E- TANIEC: OLIWIA SZYMCZAK, OLIWIA BRANICKA, ALA
ZWOLIŃSKA, ALA BANASZEK, OLA MAŃKO, MARTA DUDZIŃSKA,
WIKTORIA CHOSZCZEWSKA,JAŚMINA KSZOS; FILIP NIŻNIK.

II MIEJSCE

III MIEJSCE

KLASA 4C- DAGMARA BARSZCZEWICZ- ŚPIEW
KLASA 5C- JAKUB KOKOSZKIEWICZ, JAKUB WIETOSZEW- KABARET
KLASA 5D- JULIA WĄSOWSKA, OLIWIA KUBIAK- TANIEC

Większość z nas marzyła kiedyś chociaż chwilę o byciu gwiazdą filmową, życiu w blasku jupiterów.
Choć na chwilę chcąc zbliżyć się ku marzeniom, uczniowie klas VI przez klika miesięcy
przygotowywali etiudy filmowe na lekcjach plastyki. Zawiązali grupy artystyczne, by móc w pełni
przystąpić do realizacji projektów- wszakże każdy film musi być oparty na ciekawym scenariuszu,
wyśmienitej grze aktorskiej, wizji reżysera, ale także scenografii i montażu. Zwieńczeniem pracy
był seans filmów krótkometrażowych w całości przygotowanych przez uczniów. Dnia 19 maja
z pewnym podekscytowaniem i niepewnością uczniowie pokazali efekty swojej prac y Dyrekcji
Szkoły, Wychowawcom klas VI oraz kolegom i koleżankom z równoległych klas. Zobaczyć można
było filmy:











„Łatwa kasa od dziadka”
Film grupy „Marchewki”
„Policjanci z Zacisza”
„ Pięć harcerek”
„Czarna Dama”
„How to jajko”
„Przyjaciółki”
„Operacja wiedza”
„Lustro”
„Orgin”

O znakomity nastrój widzów dbali konferansjerzy: Aleksandra Kamieńska, Zuzanna Kuchowicz
oraz Wojciech Nowicki.
Wspomnienia z tego dnia zostaną z nami na długi czas.
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Drużynowe zawody sportowe
- II MIEJSCE w dzielnicowych zawodach „Czwórbój Lekkoatletyczny” dziewcząt
Skład podstawowy:

Skład drugi :

Małgosia Jóźwicka
Klaudia Antoniak
Nika Zalwert
Aleksandra Kurpiewska
Daria Kobylińska

Aleksandra Martyka
Oliwia Kobylińska
Daria Kościanek

- I MIEJSCE w dzielnicowych zawodach „Czwórbój Lekkoatletyczny” chłopców
Skład podstawowy:
Maks Obłękowski
Bartek Czumaj
Karol Bienias
Adrian Kopeć
Piotrek Owczarek
- II MIEJSCE w warszawskich zawodach „Czwórbój Lekkoatletyczny” dziewcząt
Skład:
Małgosia Jóźwicka
Klaudia Antoniak
Nika Zalwert
Daria Kobylińska
Aleksandra Kurpiewska
- I MIEJSCE sztafeta klas 5-6 w zawodach dzielnicowych „Wtorki Lekkoatletyczne”
Skład:
Małgosia Jóźwicka
Klaudia Antoniak
Nika Zalwert

Adrian kopeć
Bartek Czumaj
Fryderyk Wróblewski

- I MIEJSCE sztafeta klas 5-6 w warszawskich zawodach „XLVIII Warszawska Olimpiada Młodzieży”
Skład:
Małgosia Jóźwicka
Aleksandra Kurpiewska
Nika Zalwert

Adrian kopeć
Bartek Czumaj
Fryderyk Wróblewski
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Pamięć
Chcielibyśmy, abyście tak Nas zapamiętali:
Alicję, osobę mądrą i oczytaną,
Wiktorię, przez kolegów mile zaczepianą,
Bartka, który ciągle uśmiech ma na twarzy,
Grzesia, on na lekcjach o pływaniu marzy,
Wiktorię, o karierze YouTuber’a ciągle fantazjuje,
Alę, jej radosnej miny nigdy w szkole nie brakuje,
Dominika, go zawsze od ,,cygana” przezywają,
chociaż ksywkę ma trafnie wymyślaną,
Maksa, ten z głową rozczochraną,
Małgosię, która najróżniejsze sporty uprawia,
Huberta, on na ból brzucha przez śmiech Nas nabawia,
Darię, siostrę ma Oliwię, a w ich żyłach talent do sportu płynie,
Adriana, który przez gry video
w apokalipsie zombie, nie zginie,
Wojtka, którego średniej nikt nie pobije,
Emilkę, która fajne pomysły realizuje,
Alę, ona dobrymi radami Nas obdarowuje,
Olę, uśmiech Nam na twarzy maluje,
Weronikę, IPhony, Snapchat’y ona na tym zna się,
Mikołaja, nazwany został blondynkę, przez Panią Małgosię,
Wiktorię, która świetnie dancehall tańcuje
i dobrze się w nim czuje,
Damiana, on zabawnością się wykazuje,
Fryderyka, co zawsze się uśmiechał,
Jegora, który z innego kraju do Nas przyjechał.

Nasza klasa szósta c
Klaudia autorką jest wierszyka
Nika na 600 szybko pomyka
Ola często się śmieje
Ala robi akrobacje nawet gdy wiatr wieje
Julia jest naszą przewodniczącą
Zuzia jest dziewczyną głośno gadającą
Natalia gra na keyboardzie
Paulina umie jeździć na snowboardzie
Natalia śpiewa w Teatrze zawodowo
Julia czesz się bombowo
Paulina w koszykówkę świetnie gra
Natalia na punkcie Kwiatkowskiego bzika ma
Julia czasem lubi poszlochać
Ania każe każdemu Sherlocka Holmesa kochać
Ola lubi bardzo przyrodę

Wiadomo chłopcy wolą dziewczyny młode:
Piotrek sportowcem jest u nas w klasie
Kuba uczy się w krótkim czasie
Ignacy dobry jest z angielskiego
Józek miły jest dla każdego
Filip mimo, że chodzi o kulach
z Karolem na korytarzu często hula
Kuba jest mistrzem kostki Rubika
To już my wszyscy. Przez szkołę podstawową przebrnęliśmy Mateusz z Mateuszem zawsze w gry „ pyka”
cali. Chcielibyśmy, żebyście tak miło, serdecznie i pięknie Nas A Pani Bidzińska- nasz wychowawca
zapamiętali.
To naszych świetnych wyników sprawca
W naszej klasie każdy liczy na każdego
Dziękujemy wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za
Więc i na swoją klasę licz Ty kolego!!
wytrwałość i wiedzę, którą nas obdarowali.
Osóbki dwie skromne, które ten wierszyk wymyśliły, mają
nadzieję, że się on podobał i nikogo nim nie uraziły.
Emilia Osadzińska i Alicja Golec z klasy 6a

11

6 b wesoła, fajna
Bardzo zgrana z nich ferajna.
Nasza klasa 6 b
Bardzo lubi uczyć.
Chłopcy z klasy 6 b
Lubią pograć w piłkę „se”.
Nasza klasa 6 b
Nigdy nie wie czego chce.
A dziewczyny z 6 b
Umalować lubią się.
Wszyscy ładnie się staramy,
A więc szóstki zdobywamy.
W teście najlepiej wypadliśmy,
Inne klasy zdominowaliśmy
A do wszystkiego się przyczyniła
Pani Teresa- nauczycielka miła.

Zespół redakcyjny:

Julia Stodolak
Katarzyna Delegacz
Julita Chibowska
Nika Zalwert

Ola Kamieńska
Natalia Romaniak
Afrodyta Barbachowska
oraz uczniowie klas VI

Opiekunowie:
Jolanta Staciwa
Magdalena Mendyk
Małgorzata Chmielewska-Nowak
Katarzyna Zielińska
Kamila Łęczycka
Dariusz Wierbiłowicz

