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W ogrodach jesieni...

Jak nie kochać jesieni... 

Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata,
Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu
tańczących.
Ptaków, co przed podróżą na drzewach usiadły,
Czekając na swych braci, za morze lecących.

Jak nie kochać jesieni, jej barw purpurowych,
Szarych, żółtych, czerwonych, srebrnych,
szczerozłotych.
Gdy białą mgłą otuli zachodzący księżyc,
Kojąc w twym słabym sercu, codzienne zgryzoty.

Jak nie kochać jesieni, smutnej, zatroskanej,
Pełnej tęsknoty za tym, co już nie powróci.
Chryzantemy pobieli, dla tych, których nie ma.
Szronem łąki maluje, ukoi, zasmuci.

Jak nie kochać jesieni, siostry listopada,
Tego, co królowanie blaskiem świec rozpocznie.
I w swoim majestacie uczy nas pokory.
Bez słowa na cmentarze wzywa nas corocznie.

Tadeusz Wywrocki
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Jesień w ogrodzie

Pewnie większość z Was myśli, że jesienią w ogrodzie nie ma co robić,
lecz to nie jest prawda. Jesienią ogrodnicy mają ręce pełne roboty.

Działkowcy przycinają gałęzie drzew oraz krzewy. Robią to już wtedy,
gdy opadną wszystkie owoce. A musicie wiedzieć, że są takie owoce,
które dojrzewają dopiero jesienią. Są to między innymi: niektóre
odmiany jabłek, gruszek czy malin. Z drzew spadają także ostatnie
śliwki.
Kiedy nadejdą pierwsze przymrozki, ogrodnicy zbierają winogrona.
Dlaczego po pierwszych przymrozkach? Bo wtedy winogrona są
najsłodsze.
Działkowcy muszą także zabezpieczyć rośliny przed mrozem, by nie
przemarzły im korzenie.
Jesień, podobnie jak przedwiośnie, to sezon na przesadzanie drzew i
krzewów. To też okres wielkich porządków, bo liście spadają z drzew i
trzeba je grabić. Pomocny przy tej pracy jest odkurzacz do liści.
Przyśpiesza on sprzątanie w ogrodzie.

Jesień to bez wątpliwości sezon obfitujący w różnorakie prace.

Kacper Pędzik klasa Vc

I

I

Echo dawnej Warszawy
Na pewno każdy z was ma jakieś zainteresowania - jedni lubią sport , a inni spacery. Ja proponuję
Wam spacer śladami dawnej Warszawy.
Historia pod stopami.
Gdy chodzimy po Warszawie, możemy trafić do wielu miejsc pamiętających dawne czasy, a
nawet okres zaborów. I takie historyczne miejsca mamy często pod stopami.
Są to brukowane ulice. Takie trakty wyłożone kamieniem to między innymi: Kacza, Młynarska,
Próżna, Księżycowa czy Ząbkowska.
Coraz mniej jest takich miejsc, ponieważ wrogiem bruku jest asfalt zalewający ulice. Z drugiej
strony ostatnimi czasy modne stało się przywracanie im dawnego wyglądu. Przykładem jest
Płatnicza na Starych Bielanach.
Stara Praga.
Ślady starej Warszawy ukryte są niemal na każdym kroku. Wyjątkowa pod tym względem jest
Stara Praga. Tam II wojna światowa nie wyrządziła tak wielkich szkód, jak po drugiej stronie Wisły.
Zachowało się wiele przedwojennych budynków, a także brukowanych ulic.
Niestety, wiele budynków nie było remontowanych i zmieniły się w ruiny. Od rodowitego prażanina
dowiedziałem się, że wiele z tych budynków zostanie zburzone, a na ich miejscu powstaną nowe .
To dla stolicy byłaby duża strata.
Górce
W poszukiwaniu starej Warszawy nie trzeba jeździć daleko . Mamy ją nawet koło szkoły - to
brama  do  willi rodziny Strzeleckich.  Brama ta została właśnie wpisana do ewidencji zabytków.
Do niedawna nieopodal szkoły, w starej części ulicy Górczewskiej, stała tez willa Strzeleckich.
Piękny, lecz zaniedbany budynek z czerwonej cegły. Niestety, tuż przed wakacjami budynek ten
wyburzono. Taki jest efekt reprywatyzacji warszawskich gruntów i nieruchomości. Potomkowie
dawnych właścicieli  odzyskali willę i zrównali ją z ziemią. Z nieoficjalnych źródeł wiem, że w tym
miejscu powstanie blok mieszkalny.

Kacper Pędzik kl. Vc

I

I



www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 5 10/2016 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Sami o Szkole

I

I

II

Sprzątanie Świata

,,Podaj dalej… drugie życie odpadów’’ - pod takim hasłem odbyła się 23
ogólnopolska  akcja ,,Sprzątanie świata – Polska  2016r.” Z tej okazji 28
września 2016 r. w sali widowiskowej odbył się apel dla uczniów i
nauczycieli naszej szkoły. Celami tego występu było:
- promowanie zachowań przyjaznych środowisku naturalnemu
- uświadomienie wpływu każdego człowieka na jakość środowiska .
Apel został zorganizowany przez p. Ewelinę Baran i p. Karolinę Klusek.
Role odgrywali uczniowie z klasy 6d i 6c. Śpiewali piosenki i przemawiali
do nas. Mówili o dobrych  działaniach na rzecz przyrody,  jak o nią
dbać,  jak żyć i nie śmiecić.  Zmiana nawyków w codziennym życiu, 
unikanie tworzenia odpadów, ich zbiórka, a na końcu recykling,
pozwalają nam utrzymać nasze środowisko czyste i zadbane. Dzięki
temu chronimy naszą ziemię i mamy ciągły dostęp do jej zasobów
naturalnych. Przecież nie starczy ich nam na miliony lat. Prędzej czy
później braknie ich i trzeba będzie sobie radzić. Czy myśleliście kiedyś
o tym?
Apel był udany i został pozytywnie odebrany. Niczego w nim nie
zabrakło. Pojawiły się wiersze, piosenki, krótka scenka, a nawet film.
Chyba od tego dnia wszyscy będziemy dbać o nasze codzienne nawyki
tak, aby nie zaszkodzić ziemi. Myślę, że za rok, odbędzie się kolejny
wspaniały apel, aby pokazać naszym młodszym kolegom, co to znaczy
,,czysta ziemia’’

Patrycja Chodinow, kl. VI d
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"Musicie od siebie wymagać, 
nawet gdyby inni od was 

nie wymagali"
  Jan Paweł II
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Uroczyste odsłonięcie tablicy z mottem Szkoły.

Dnia 21 października 2016 r.   odbyła się uroczystość odsłonięcia szczególnej myśli Jana Pawła II
- „Musicie od siebie wymagać nawet, gdyby inni od Was nie wymagali”, która jest hasłem
przewodnim uczniów naszej szkoły.

Na apelu byli obecni: Dyrektor Szkoły pani Barbara Makowska-Opala, wicedyrektorzy szkoły: pani
Grażyna Krawczyk i pani Iwona Seliwiak, Proboszcz Parafii św. Łukasza Ewangelisty oraz
przedstawicielka Rady Rodziców pani Sylwia Zielińska. Obecni byli także nauczyciele oraz
uczniowie - reprezentanci wszystkich klas.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Pani Dyrektor, Ksiądz Proboszcz oraz Przedstawicielka
Rady Rodziców.

Uczniowie ochoczo odśpiewali ulubioną pieśń naszego Patrona, "Barkę". Każdy z nas wyszedł z
tego spotkania pełen radości i zapału do pracy, trzymając w ręku karteczkę z wybraną losowo
myślą Karola Wojtyły.

Gabriela Żurawnik, Michał Osuch, kl. VI d
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Wybory do Samorządu
Uczniowskiego

Na początku października w naszej szkole odbyły się wybory do
Samorządu Szkolnego. Poprzedzone były profesjonalną kampanią
wyborczą naszych kandydatów. W tajnym głosowaniu wybraliśmy:

Przewodniczący: Karolina Kępczyńska kl. 6f
Zastępca przewodniczącego: Leonard Kijeński kl. 6c
Zastępca przewodniczącego: Viktoria Sznajder, kl. 6f

Członkowie:
Podwysocka Aleksandra kl. 6e
Marcinkowski Tymon kl. 6b
Bieniak Matylda kl. 4f
Wiktorowska Antonina kl. 5c
Maciejewska Jagoda kl. 6c
Sergeev Fiodor kl. 6b

Wybory samorządowe klas starszych

Wywiad z panią Eweliną Baran

-Dzień dobry.
-Dzień dobry.
-W jakich dniach odbyły się wybory do samorządu klas starszych i
jaki miały charakter?
- Wybory do samorządu odbyły się 3-4 października i miały charakter
wyborów demokratycznych tajnych.
-Ilu było kandydatów?
-9
-Kto został przewodniczącym?
-Karolina Kępczyńska.
-Czy jej obietnice wyborcze są w trakcie spełniania się?
-Tak.
-Jaka jest rola przewodniczącego?
-Musi godnie reprezentować uczniów klas starszych i podejmować
dobre decyzje.
-Dziękuję za poświęcony mi czas. Do widzenia
-Do widzenia

Rozmawiały: Natalia Kazimierczak i Maria Wielemborek
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Karolina Kępczyńska jest przewodniczącą szkoły.

W wolnym czasie lubi czytać książki, rysować i grać na pianinie. Nie ma
rodzeństwa. Jej ulubiony sport to koszykówka.

Pewnego dnia przeprowadziłyśmy z nią wywiad.

Redakcja: Cześć. Czy możemy przeprowadzić z Tobą krótki wywiad?
Karolina: Jasne że tak.
Redakcja: Dlaczego chciałaś zostać przewodniczącą? Był jakiś
konkretny powód?
Karolina: Nie. Po prostu chciałam zmierzyć się z tym wyzwaniem.
Redakcja: Czy spodziewałaś się wygranej?
Karolina: Nie, nie spodziewałam się wygranej, ponieważ było wielu
godnych przeciwników, takich jak Leon lub Tymon.
Redakcja: Jak przekonałaś innych, żeby na Ciebie głosowali?
Karolina: Prowadziłam kampanię wyborczą, rozdawałam ulotki.
Redakcja: Jak się czujesz jako przewodnicząca? Jest to jakieś
specyficzne uczucie? Czy może tylko tytuł?
Karolina: W sumie  jeszcze nie zaczęły się różne wyzwania, ale myślę
już nad realizowaniem moich pomysłów. Nie czuję się jakoś specjalnie
ważnie, chociaż wiem, że będę miała dużo obowiązków.
Redakcja: Bardzo dziękujemy Ci za wywiad.
Karolina: Proszę.

Wywiad przeprowadziły: Natalia Markowska i Zofia Runo z kl. VI d.

Athletic Camp 2016

  28 września 2016 roku, niektóre klasy z naszej szkoły wybrały się na
ulicę Obrońców Tobruku. To na niej znajduje się OSIR, gdzie odbyło się
spotkanie z Olimpijczykami. Około godziny 8.50 wyjechaliśmy spod
szkoły.
  Podróż trwała bardzo krótko- około 15 minut. Gdy dotarliśmy na miejsce,
została nam przydzielona szatnia. Pani wychowawczyni rozdała koszulki.
Byliśmy podzieleni na grupy według ich kolorów. Po przebraniu się
wyszliśmy na salę. Było już na niej wiele innych klas.
  Zaczęliśmy zajęcia. Moja grupa miała jako pierwsze zajęcia z
psychologiem. Opowiadał nam o tym, że w sporcie bardzo ważna jest
wiara we własne możliwości i organizacja w grupie. Zaprezentował nam to
w kilku ćwiczeniach. Następnie przeszliśmy do stoiska dietetyka. Mówił
on o zdrowym żywieniu. Robiliśmy koktajle z różnych produktów. Na
kolejnych zajęciach był czas, aby wszyscy się zapoznali. Rzucaliśmy do
siebie piłką i opowiadaliśmy kilka słów o sobie.
  Po warsztatach, nastała najważniejsza część wycieczki- spotkanie z
Olimpijczykami. Wszystkie klasy zgromadziły się w jednym miejscu, aby
powitać Anitę Włodarczyk, Piotra Małachowskiego i Tomasza
Majewskiego. Zadano nam kilka pytań dotyczących powyższych
sportowców. Osoby, które poprawnie odpowiedziały, dostawały nagrodę-
maskotkę. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy. Na przykład tego,
że Anita Włodarczyk ma aż 100 par butów!
  Potem nastąpiła kolejna część zajęć. Tym razem były to zajęcia
sportowe, niektóre z Olimpijczykami. Próbowaliśmy swoich sił w
dyscyplinach takich jak:
-rzut młotem (towarzyszyła nam Anita Włodarczyk)
-bieg przez płotki
-rzut oszczepem
-biegi krótkodystansowe
-pchnięcie kulą (pomagał nam Tomasz Majewski)
-rzut dyskiem (uczył nas Piotr Małachowski)
  Gdy zajęcia dobiegła końca, dostaliśmy medale. Później była chwila na
próbę zdobycia autografów. Nie wszystkim jednak się udało. Dużo osób
zgłodniało, więc zjedliśmy kanapki. Ostatnią częścią było zrobienie
zdjęcia klasowego.
  Na tym skończyła się nasza wycieczka. Poszliśmy do szatni,
zabraliśmy wszystkie swoje rzeczy i podekscytowani i pełni wrażeń
udaliśmy się w drogę powrotną.

Alicja Katana, kl. VI f
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Apel o bezpieczeństwie

14 września odbył się w naszej szkole apel dotyczący bezpiecznego
zachowania się w szkole i na ulicy.
Uczniowie klas szóstych z Opiekunem Samorządu Uczniowskiego, panią
Eweliną Baran, przypomnieli nam jak należy zachowywać się w drodze
do szkoły oraz jakie zasady obowiązują nas w szkole. Świetnie byłoby,
gdyby wszyscy uczniowie się do nich stosowali. Nasza szkoła byłaby
wówczas naprawdę bezpieczna!

Ola, kl. IV

Dnia 14 października w naszej szkole świętowaliśmy Dzień Edukacji
Narodowej, zwany potocznie Dniem Nauczyciela.

Tego dnia nie było lekcji. Czas spędziliśmy na uroczystym apelu oraz
dwugodzinnym spotkaniu z wychowawcami.

Podczas apelu uczniowie klas szóstych pokazali nam jak wygląda życie
szkoły „od kuchni” – czyli dostaliśmy wieści wprost z pokoju
nauczycielskiego. Następnie zaprezentowano pokaz mody dla
nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Śmialiśmy się do łez
wyobrażając sobie naszych belfrów w takich kreacjach.

Tego dnia mieliśmy możliwość podziękowania naszym nauczycielom za
ich pracę i zaangażowanie w naszą edukację. Dzień upłynął w miłej i
ciepłej atmosferze. 

Julia, Zuzia, kl. V.
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