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Zapraszamy do współpracy.
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Śpieszmy się
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko co nieważne jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego

Uroczystości Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny
zostały wprowadzone do liturgii Kościała powszechnego
w średniowieczu. Dzień 1 listopada poświęcono zmarłym
zbawionym, a 2 listopada tym, których dusze „mogą być

zbawione dzięki jałmużnie i modlitwom”.

Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna
zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście
przychodzi jednocześnie jak patos i humor
jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej
tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu
jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon
żeby widzieć naprawdę zamykają oczy
chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć
kochamy wciąż za mało i stale za późno
Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze
a będziesz tak jak delfin łagodny i mocny
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą

ks. Jan Twardowski

Przygotowała Kaja Modzelewska VIa

11 LISTOPADA – NARODOWE
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Narodowe Święto Niepodległości – to polskie święto
państwowe obchodzone co roku 11 listopada. Jest ono
upamiętnieniem odzyskania niepodległości przez Polskę
po 123 latach rozbiorów.

SENNIK
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Amor – zakochasz się
Bariera – oznacza trudności i przeszkody życiowe
Sarna – delikatność,

bezradność, piękno i wdzięk

Podkowa – symbol szczęścia
Łosoś – dostatek, dobrobyt,
powodzenie materialne
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30 LISTOPADA – ANDRZEJKI
30 listopada jest wieczorem czarów i magii. Tego dnia
wróżymy i przepowiadamy sobie przyszłość.

Proponujemy wam kilka wróżb:

ANDRZEJKOWE KUBECZKI
Potrzebujesz 5 kubeczków, pod każdym z nich chowasz inny
przedmiot. Wybierasz kubek:
- pierścionek - wyjazd do krainy złota Eldorado
- kluczyk - nowy, piękny domek
- pieniążek - bogactwo
- cukier - słodkie i wesołe życie
- autko - podróż w nieznane

ANDRZEJKOWA WRÓŻBA Z JABŁKIEM
Potrzebujesz jedynie skórki od jabłek i bezpiecznej obieraczki.
Obieramy jabłuszka. Ciskamy za siebie ostrużyny z jabłek, a z ich
zakrętów próbujemy zgadnąć literę początkową imienia przyszłego
narzeczonego/przyszłej narzeczonej.
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ANDRZEJKOWA WRÓŻBA Z MONETĄ
Każde dziecko dostaje grosik i ustawia się w kolejce, wymyśla sobie
jakieś życzenie. Następnie tę monetę rzuca z odległości do miski.
Jeżeli moneta wpadnie, życzenie się w tym roku spełni.

W szkole wcale nie jest nudno.
Pozory mylą, czyli uczniowski
humor.
- Mamo... kup mi małpkę. Proszę!
- A czym Ty ją będziesz karmił synku?
- Kup mi taką z ZOO, ich nie wolno
karmić.

HUMOR Z ZESZYTÓW SZKOLNYCH 

W wierszu „Pieśń o bębnie” bęben gra pierwsze
skrzypce.
Górale robią kierpce z własnej skóry.
Meduza żyje w jelicie grubym człowieka, więc jest
pożytecznym szkodnikiem.
Perkusja to zestaw garnków, w których gotuje się
muzyka.

Idzie króliczek do baru.
Zamówił kawkę i ciasteczko.
Wchodzi do wc, wychodzi i mówi:
- Kto mi zjadł ciasteczko? Kto mi zjadł ciasteczko?
Pytam się ostatni raz, kto mi zjadł ciasteczko?
Wychodzi niedźwiedź i mówi:
- Ja, a bo co?
- Nic, nic, popij sobie kawusią.
Przygotowała Karolina Deja VIa

Kręgosłup składa się z kręgu i ogona.
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Poznajcie

sekrety

swojego

imienia.

Możecie

odkryć,

jaką

tajemnicę kryją Wasze imiona.

Andrzej – samouk, kocha zwierzęta
Marcel – inteligentny, romantyk
Grzegorz – uwielbia sport, kochliwy
Dominika – małomówna, zawsze
chętna do pomocy
Monika – sympatyczna, bardzo uczciwa
Ewa – często się kłóci z innymi,
nie lubi czytać
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Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY

Święto Szkoły
My, Jana Pawła, uczniowie,
Słowa Ojca w czyn chcemy przemieniać,
Pomagać ludziom i wciąż pamiętać:
Twoje myśli, które drogi wskazują,
Twoje słowa, które uczą mądrości,
Twoje czyny przepełnione miłością,
By na zawsze czyste serce już mieć.
14.10.2011 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II obchodzono
Dzień Patrona. Uroczystości rozpoczęła msza w kościele
parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Michałowicach, którą
celebrował ks. proboszcz Marek Małkiewicz. W homilii zwrócił się
ks. prałat Leon Firlej do uczniów z apelem, aby życie Jana Pawła II
było przykładem dla nich.
Zespół „Dzwoneczki” stworzył piękną oprawę muzyczną. W czasie
Dnia Patrona odbyło się także ślubowanie uczniów klas pierwszych.
Uczniowie klas pierwszych przedstawili program artystyczny
przygotowany pod kierunkiem wychowawców p. P. Rezmera,
p. J. Matysiak, p. A. Matejuk i p. A. Pachury. W przedstawieniu
udział wzięli także uczniowie klasy IVb. Młodzi artyści zebrali
mnóstwo braw.
Następnie najmłodsi z przejęciem i powagą powtarzali słowa
ślubowania. Zgodnie z tradycją dyrektor Zespołu Szkół p. A. Olęcki
każdego pierwszoklasistę pasował „magicznym ołówkiem" na ucznia.
Scenografię uroczystości tworzyły prace uczniów wyróżnione
w konkursie plastyczno – literackim „Jan Paweł II – Patronem
naszej szkoły”, zorganizowanym przez p. M. Harlę, p. M. Cendrowską
i p. A.Ślęzak.

Tradycyjnie uczniowie klas I złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową
i udali się do klas na słodki poczęstunek.
W trakcie apelu dla klas IV – VI uczniowie klas szóstych
przedstawili montaż słowno – muzyczny, przygotowany
pod kierunkiem s. M. Zajkowskiej, p. K. Styczeń, p. M. Ciechomskiej,
p. A. Stenckiej, przybliżający zebranym postać Patrona.
Samorząd Uczniowski złożył zebranym nauczycielom życzenia
z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Nauczycielom zostały wręczone nagrody Wójta Gminy Michałowice
i nagrody Dyrektora Szkoły.
Zostali także nagrodzeni uczniowie, wyróżnieni w konkursie
plastyczno – literackim. Oto oni:


I miejsce – Karolina Deja VIa



II miejsce - Przemysław Kucharski IVa



III miejsce – Monika Klimkiewicz IVb, Anna Korycka IVa

Dzień Patrona Szkoły to piękna tradycja, którą warto pielęgnować
przez następne lata.

Międzypowiatowe biegi przełajowe
20.10.2011 r. w Kamionie koło Sochaczewa odbył się kolejny etap
zawodów w biegach przełajowych o mistrzostwo międzypowiatów.
Była to ostatnia eliminacja do Mistrzostw Mazowsza. Reprezentacja
Szkoły Podstawowej wypadła bardzo dobrze, zdobywając aż dwie
kwalifikacje do kolejnego etapu. Szkołę Podstawową
reprezentowali: Mikołaj Marszałek, Anna Rola, Maria Wyszomirska
i Marta Koc.
Oto wyniki naszych uczniów:
II miejsce - Mikołaj Marszałek
IV miejsce - Anna Rola
Zawody na szczeblu wojewódzkim odbędą się na przełomie kwietnia
i maja również w Kamionie, gdyż powiat sochaczewski będzie
gospodarzem tej imprezy.

NASI MŁODZI POECI…
Listopad
Listopad płacze nad zmarłymi
Babciami, dziadkami,
Rodzicami naszymi.
Na przekór płaczu tego
Tysiące palimy świec.
Każdą, która zgaśnie
Z uporem zapalamy.
Ogień to Duch,
Ciepło goi rany.
Pośród tych świec blasku
Bardzo brak mi Ciebie.
Wiem, że się spotkamy.
Jak nie tu, to w niebie!

Autor wiersza
Maria Anna Wyszomirska VIb

KĄCIK ŁAMIĄCYCH SIĘ JĘZYKÓW...
Gimnastyka języka
zda
zde
zdy
zdo
zdu
zdą
zdę

żda
żde
żdy
zdo
żdu
żdą
żdę

wda
wde
wdy
wdo
wdu
wdą
wdę

Podróże ze smakiem…

Sałatka
źda
źde
źdy
źdo
zdu
żdą
źdę

Możesz brzytwą zarost strzyc.

Składniki:
250 g makaronu ryżowego
3 duże ogórki zielone
3 ząbki czosnku
500 g szynki drobiowej
1 puszka kukurydzy
2 łyżki posiekanej natki pietruszki
3 łyżki majonezu
sól
pieprz

1. Ugotuj makaron wg przepisu na opakowaniu.
2. Obierz ogórki i przekrój je na połowę.
3. Przy pomocy łyżeczki usuń nasiona z ogórków i pokrój je w drobną
kostkę.
4. Pokrój w drobną kostkę szynkę drobiową, posiekaj natkę.
5. Otwórz puszkę kukurydzy.
6. Wrzuć wszystkie składniki do miski, dodaj przeciśnięty przez
praskę czosnek, majonez i delikatnie wymieszaj.
7. Dopraw sałatkę solą i pieprzem.

Przygotowała Asia Sierak VIa

Szarlotka

TROCHĘ PRZESĄDÓW…

Ostre przedmioty
Spód:

cukier cynamonowy 16 g
250 g mąki
125 g margaryny
1 jajo
1 łyżeczka proszku do pieczenia
5 łyżek śmietany
4 łyżki cukru

Nadzienie:

500 g jabłek
2 łyżki cukru
cukier cynamonowy 16 g
Obrane i pokrojone jabłka przesmażyć. Dodać cukier i cukier cynamonowy.
Pozostawić do przestudzenia. Na stolnicę wysypać mąkę i pozostałe
składniki. Całość zagnieść. Rozwałkować ciasto na grubość 1 cm.
Natłuszczoną i wysypaną mąką tortownicę (śr. 24 cm)
wylepić ciastem. Wyłożyć przestudzone nadzienie. Wierzch szarlotki
ozdobić ,,kratką” odłożonej wcześniej porcji ciasta. Wstawić
do podgrzanego piekarnika i piec ok. 45 min. w temperaturze 180 stopni C.

Przygotowała Gabrysia Czajkowska IVa

Jeśli dajesz komuś nożyczki lub nóż
- musisz wziąć za ten przedmiot
symboliczną opłatę, inaczej przetniesz
miłość lub przyjaźń (to samo odnosi się
do zegarka).
Jeśli nóż i nożyczki ci upadną – nie podnoś
ich sam.

Jeśli nóż spadnie w kuchni na podłogę
- będziesz mieć gości. To samo odnosi się
do widelca.

Skrzyżowanie widelców – będziesz tematem plotek.

CIEKAWOSTKI

PIZZA DOMINUJE!

Jeśli nożyczki, upadając, wbiją się
w podłogę – to znaczy, że będziesz
miał szczęście.

Przygotowała Natalia Gajewska VIa

W Stanach Zjednoczonych Brian Dwayer z Fishtown został wpisany
na listę Rekordów Guinnessa za największą kolekcję przedmiotów
powiązanych z pizzą – aż 561 sztuk! Na pomysł rozpoczęcia kolekcji
wpadł dopiero w zeszłym roku, kiedy zakupił płytę zespołu Fat Boys,
która na okładce miała właśnie ulubiony fast-foodowy przysmak
wielu z nas.
Reguły były proste: aby otrzymać tytuł posiadacza
największej ilości przedmiotów związanych z pizzą,
każdy ze zgromadzonych przedmiotów musiał
zawierać chociaż jeden obrazek pizzy, wymawiać
głośno słowo „pizza” albo być wykonanym
na motywie pizzy. Panu Brianowi należą się brawa!

Manuel Uribe
A KIEROWCA MIAŁ LUŹNIUTKO ;)
Aż 233 osoby weszły w tym samym czasie do autobusu!
Przejechały wprawdzie tylko 75 metrów, ale sam taki wynik jest
zaskakujący. Każdy uczestnik pobicia rekordu musiał mieć
co najmniej 150 cm wzrostu oraz musiał skończyć osiemnaście lat.
Podczas jazdy trzeba było dotykać stopami podłogi.
Czasem w WKD-ce jest podobnie…

Przygotowała Kaja Modzelewska VIa

Manuel Uribe do niedawna był najgrubszym człowiekiem na świecie,
ważył 570 kg. On pierwszy postanowił poprosić za pośrednictwem
telewizji o pomoc w zrzuceniu wagi. Do tej pory schudł aż 230 kg.
W taki sposób z najgrubszego człowieka na świecie stał się
człowiekiem, który najwięcej schudł w najkrótszym czasie.

Przygotowała Wiktoria Michaluk VIa

Świnka morska

POSTAWA to PODSTAWA
Małe zmiany czynią cuda. Sposób, w jaki siedzisz przy biurku,
a nawet stoisz, ma dla twojej sylwetki ogromne znaczenie.

* ZDROWY SPOSÓB NA STANIE PROSTO

Świnka morska jest to gatunek udomowionego gryzonia z rodziny
marowatych. Popularne zwierzę domowe. Żyje od 7 do 9 lat. Świnka
morska dobrze kopie, ale prowadzi naziemny tryb życia; nie potrafi
się wspinać na drzewa. Żyje w koloniach. Okresy wzmożonej
aktywności to świt i zmierzch, ze względu na najmniejsze
zagrożenie ze strony drapieżników. Żywi się głównie ziołami, sianem,
ewentualnie zbożem. Pomimo że często potrzebne płyny świnka
morska czerpie ze spożywanych owoców i warzyw, zawsze powinna
mieć dostęp do świeżej wody.

- głowa w jednej linii z ramionami, łopatkami do tyłu; brzuch
wciągnięty
- trzymaj ręce na wysokości miednicy
- przenoś ciężar ciała z jednej nogi na drugą
- kiedy poczujesz się zmęczona, włóż ręce do tylnych kieszeni

* ZDROWY SPOSÓB NA PRACĘ PRZY BIURKU
-

utrzymuj ramiona i plecy w kontakcie z oparciem fotela
dostosuj siedzenie do swojej sylwetki
ustaw monitor na wysokości oczu
użyj podłokietników

* ZDROWY SPOSÓB NA NOSZENIE RZECZY

Przygotowała Asia Sierak VIa

- noś torby na ramię i na krótkim pasku
- trzymaj torbę najbliżej ciała jak możesz
- dźwigaj jak najmniej

Przygotowała Natalia Gajewska VIa

Książki z mojej półki...

Julka, pies i reszta świata. Cztery osoby i trzy psy
Julka jest zwykłą nastolatką. Chodzi do gimnazjum i tak jak
wszyscy ma swoje problemy. Jej życie jest pełne przygód
i zabawnych historii. Kiedy się przeprowadza, jej świat przewraca
się do góry nogami. Dostaje 3 psy: goldena Figo oraz dwa jamniki
Felka i Lucka, poznaje nowych przyjaciół oraz Antka. Zakochuje się
w nim. Zaczyna też pisać bloga.
Jeśli chcesz dowiedzieć się kim jest Antek, kim dla Felka jest
Lucek oraz co będzie się działo w życiu Julki - koniecznie
przeczytaj!!! Polecam także inne książki z serii „Julka, pies i reszta
świata”.

Przygotowała Matylda Kupka VIb

