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dobre, że pozwoliły nam szybko wsiąść do
pojazdów, gdzie nas policzyły. Podczas
jazdy towarzyszyła nam miła i wesoła atmosfera. Po kilku godzinach nieustannej
jazdy zrobiliśmy pierwszy postój na stacji

Klasa I b z wychowawcą Panem Arkadiuszem
Gawlińskim

Klasa I a wita się z morzem.

Ciekawy Świat Dysku…
jego zaskoczeniu zyskuje ją, ale w postaci… Srebrnej
Ordy. Bandy barbarzyńców, z której najmłodszy już
dawno przekroczył wiek emerytalny. Może też liczyć
na motyla pogodowego, garstkę walecznych powstańców (właściwie garstkę walecznych dzieci) oraz
na napędzany mrówkami komputer HEX, który właściwie nie wiadomo jak działa…

Wcześniej nazwisko Terry Pratchett nie mówiło mi nic. Więc gdy w księgarni polecono mi jego
książki natychmiast sięgnęłam po jedną z nich.
Pierwszą z brzegu, ponieważ napisał ich ponad 40!
Więc wybór był naprawdę trudny. Tak przeczytałam:
,,Ciekawe Czasy”, które zdecydowanie zasługują na
swój tytuł
Akcja powieści zaczyna się gdy do Niewidocznego Uniwersytetu przybywa kurierski albatros.
Według jego zaleceń do imperium agatejskiego ma
zostać wysłany mag Recenwid. Wszystko było by
dobrze, gdyby nie to, że jest on największym pechowcem stąpającym po świecie dysku. ” Wielki
Mag” zostaje więc wysłany do imperium Hongów,
Sungów, Fangów, Tangów i McSweeneyów. Walczą
oni o tron, a Recenwid ma albo sam zdobyć miasto,
albo je obronić. Sytuacja nie wygląda różowo,
zwłaszcza, że wszyscy są święcie przekonani o wielkiej potędze jego magii. Mężczyzna pamięta swoje
wcześniejsze przygody, nie liczy więc na pomoc. Ku
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Jest to książka pochodząca ze środka serii,
miałam więc obawy czy zrozumiem cokolwiek. Mój
strach okazał się bezpodstawny. Autor pisze swoje
powieści taki sposób, że nawet biorąc ostatnią zrozumiemy wszystko. Oczywiście tylko jeżeli skupimy się
na czytaniu. Bardzo charakterystyczny jest styl pisania Pratchetta. Książka właściwie ocieka sarkazmem
i ironią. Co stronę zdarzy się żart, dzięki któremu popłaczemy się ze śmiechu. Niektórzy mogą twierdzić,
że humoru jest aż za dużo. Dla mnie jednak nie stanowi to wady. Same postacie są bardzo realistyczne.
Mimo, iż żyją w świecie przedstawionym przez autora doskonale je rozumiemy. Cohen Barbarzyńca ze
swoją ordą nie mogą pogodzić się z upływającym
czasem i nadal chcą wieść życie pełne przygód.
Władcy są sprytni i przebiegli, a powstańcy, mimo iż
bardzo chcą wolności, ograniczają się do rozlepiania
ulotek oraz liczą na pomoc Recenwida. Główny bohater natomiast najbardziej w świecie pragnie zwykłego, nudnego życia. Pisarz wiele razy nawiązuje też
do naszego świata, oczywiście wykorzystując sytuacje i tworząc znakomite żarty. Na przykład podczas
rozmowy Dżyngis Cohena z Ordą umieszcza szpiegów w wazach, a gdy Mag ucieka gonią go zawodnicy sumo. Jedyną wadą jaką widzę jest długość powieści – zaledwie 300 stron.
Moim zdaniem ta lektura nie jest pozycją
obowiązkową. Przeczytają ją przede wszystkim fani i
osoby mocno zainteresowane fantastyką. Jednak
jeśli już się zdecydujecie, zapewniam – nie będzie to
czas stracony. Tylko bardzo ciekawy…

Emilka

Uczniowskim także pamiętali, o tym uroczystym dniu.
Życzenia, kwiaty i miłe słowa padały z ust wychowanków
naszej szkoły.
Klasy I a pod kierunkiem wychowawczyni Pani R.
Szczecińskiej oraz reprezentanci klas III i II , którzy przygotowali oprawę muzyczną pod kierunkiem Pani M. Gańko uczcili ten dzień programem artystycznym, w którym
nie zabrakło wierszy i piosenek dla Naszych Nauczycieli.

Prawie codziennie spotykamy się
z nauczycielami. W dniu ich święta warto spojrzeć na
nich z innej perspektywy. Nauczyciel przekazuje nam
wiedzę, sprawdza ją zbiera od nas prace, aby je ocenić i
powiedzieć nam, co jeszcze musimy poprawić, ocenia
nasza pracę i motywuje do nauki. Są to godziny, a nawet dni ciężkiej pracy, której nie mogą odłożyć na później i zgłosić nieprzygotowania jak my. Warto więc
w Dniu Ich Święta złożyć im piękne życzenia i obdarzyć
pięknym bukietem uśmiechów.
Dzień Edukacji Narodowej potocznie nazywany
Dniem Nauczyciela został utworzony 42 lata temu,
27 kwietnia. Upamiętnia rocznicę utworzenia Komisji
Edukacji Narodowej, co miało miejsce w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego na Sejmie Rozbiorowym,
14 października 1773r.
Za datę Światowego Dnia Nauczyciela ustaloną
przez UNESCO uznaje się 5 października, datę tę jako
swoje święto w Polsce uznają nauczyciele uczący w wyższych szkołach.
W różnych krajach Dzień Nauczyciela jest obchodzony inaczej. W Albani święto nauczycieli jest 7 marca,
kiedy to powstała pierwsza świecka szkoła. Tego dnia
każdego roku nauczyciele spotykają się z dziećmi w szkole, które dają im drobne prezenty, a następnie wszyscy
jedzą posiłek.
Najhuczniej świętuje się w Tajlandii, gdzie nauczyciele cieszą się wielkim szacunkiem. Święto pedagogów nazywane jest wai kru i składa się z szeregu różnych
ceremonii. Uczniowie padają do stóp swoich nauczycieli,
często wręczają im też wianuszki z jaśminu oraz kwiaty.
W naszej szkole uczniowie wraz z Samorządem
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Pierwszaki w Jantarze

Patryk i Czarek z dwoma „ nagimi mieczami”
we Fromborku

Opiekunowie odpowiadali na pytania
z anielskim spokojem, mimo że niektóre powtarzały się kilka razy. Jedna z pań ogłosiła, że zanim dotrzemy do hotelu, zajedziemy jeszcze
a ,,niespodziankę". Próbowaliśmy zgadywać czym
może być ta ,,niespodzianka", ale nikt się nie spodziewał , że będzie to wizyta w obozie koncentracyjnym ,,Stutthof". Gdy dojeżdżaliśmy na miejsce,
zostaliśmy podzieleni na dwie grupy: klasy A i B
oraz C i D. Ja byłam w tej drugiej grupie. Został nam
przydzielony przewodnik, który opowiadał niezwykle realistycznie i obrazowo. Słuchając go bez problemu wyobraziłam sobie, co działo się tam w czasie wojny.
Myślę, że dla każdego było to ciekawe przeżycie. Po przyjeździe do hotelu ciekawiło nas przede
wszystkim to, co będziemy robić przez resztę dnia.
Najpierw dostaliśmy klucze do pokoi, żeby się rozpakować. Chwilę po tym był już pyszny obiad. Gdy
skończyliśmy jeść jedna z nauczycielek ogłosiła, że
wybierzemy się na plażę. Tam bawiliśmy się świetnie , spacerując i rozmawiając, niektórzy z kolegów
nawet pływali. Wszyscy robiliśmy mnóstwo zdjęć..
Pod koniec dnia opiekunowie zorganizowali dyskotekę, po której wszyscy (prawie) grzecznie poszli
spać.
Następnego dnia zbiórka na śniadanie była
o godz. 8.00 a już 45 minut później siedzieliśmy
w autokarze gotowi na zwiedzanie nowych miejsc.
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W planach mieliśmy Gdynię, Sopot a potem Gdańsk.
W Sopocie podziwialiśmy molo, na którym zjedliśmy drugie śniadanie. Następne w kolejności zwiedzania miasto to Gdańsk, gdzie oprócz zwiedzania
mieliśmy upragniony czas na zakup pamiątek. Czekając na zbiórkę, wiele osób zajęło się karmieniem
gołębi.
Niektórzy byli nawet tak odważni, że pozwolili gołębiom wchodzić na swoją rękę. Następnie
pojechaliśmy do Stoczni Gdańskiej i przystań, gdzie
wsiedliśmy na ,,statek piracki", nim popłynęliśmy na
WESTERPLATTE gdzie przybliżyliśmy sobie tragiczne
wydarzenia początków II wojny światowej . To był
ostatni punkt do zwiedzania. Po powrocie do hotelu
i zjedzeniu kolacji mogliśmy sobie wybrać: czy wolimy wyjść na morze obejrzeć zachód słońca , czy zostać w ośrodku i pograć w piłkę.
Trzeciego i ostatniego dnia wycieczki zbiórka była o godz. 9.30. Ale musieliśmy wcześniej
wstać, żeby się spakować. Po spakowaniu i zjedzeniu śniadania wsiedliśmy do autokarów i pojechaliśmy do Fromborka miasta M. Kopernika. Tam zaczęliśmy od zwiedzenia katedry, potem wieży astronomicznej, a na zakończenie- planetarium.
Droga do domu minęła w miłej i wesołej
atmosferze. Wszystkim bardzo podobała się wycieczka i liczymy na więcej takich wyjazdów.
Wiktoria

Klasa I c w komplecie wraz z
wychowawcą Panią
H.Witanowską

Fotoreportaż z wyjazdu do Jantara

Wrześniowe słońce, Sopot i molo...

Kasia i Natalia na plaży w Jantarze

I a w Gdyni

Czarek i Oskar u steru do...

Na molo w Sopocie
Pani Renata Szczecińska z swoimi uczniami na plaży w
Jantarze
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Wywiad z Panią Renatą Szczecińską nauczycielką języka polskiego i opiekunem gazetki szkolnej
1. Co Panią skłoniło , żeby
zostać nauczycielem?
Zawsze lubiłam język
polski. W liceum marzyłam
o farmacji, ponieważ zafascynowała mnie chemia.
Jednak po maturze złożyłam dokumenty na filologię polską na Uniwersytecie
Warszawskim, w dokonaniu wyboru pomogła mi starsza siostra (obecnie nauczyciel języka angielskiego).
Moja mama jest także emerytowanym nauczycielem.
Od najmłodszych lat obserwowałam ten zawód i odnalazłam w nim także i drogę dla siebie.
2. Jaki był Pani największy sukces zawodowy?
Myślę, że on jeszcze nadejdzie! (Śmiech…) Ale
przy tym pytaniu muszę wspomnieć całą rzeszę
uczniów, którzy mieli „wstręt” do czytania, a ja sprawiłam, bądź przeze mnie wymyślone narzędzia i metody pracy, że spora grupa przełamała się i zaczęła
czytać. Wygrana naszej gazetki szkolnej podczas powiatowego konkursu w Mińsku Mazowieckim oraz
zajęcie czołowych miejsc w konkursach recytatorskich moich uczniów np. poezji Juliana Tuwima , Warszawskiej Syrenki.
3. Jak spędza Pani wolny czas?
W roku szkolnym mam go bardzo mało. Praca
nauczyciela wymaga ciągłych przygotowań do zajęć
lekcyjnych, sprawdzania prac i innych zajęć. Jeśli już
znajdę odrobinę wolego czasu lubię jeździć na rowerze, pójść z mężem i córkami do teatru, kina lub po
prostu pospacerować. W okresie wiosennym i letnim relaksuje mnie pielęgnacja ogrodu wokół mojego domu.
4. Język polski to nie tylko czytanie książek i analiza
wierszy, to także momentami upiorna gramatyka.
Czego Pani woli uczyć gramatyki języka polskiego
czy analizowania utworów literackich?
Uwielbiam rozmawiać z uczniami o przeczytanej
lekturze, wierszu, tekście publicystycznym pod warunkiem, że jest on przeczytany. Na szczęście wśród
nieczytających są też Ci czytający. Ale mam też świa-
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domość, że bez znajomości gramatyki języka polskiego trudno dobrze pisać i się wypowiadać.
5.Czyli jednak literatura. Jakie są Pani ulubione książki? Które miały wpływ na ukształtowanie Pani osobowości?
Było ich wiele od „Ani z Zielonego Wzgórza” po
powieści pozytywistyczne „Lalka” B. Prusa, „Nad Niemnem” E. Orzeszkowej, po literaturę rosyjską np.
„Annę Kareninę” Lwa Tołstoja i literaturę współczesną Olgi Tokarczuk i Doroty Terakowskiej czy powieści Nacy H. Kleinabaum: „Stowarzyszenie umarłych
poetów”.
6. Pani ostatnie „ zauroczenie muzyczne”?
Natalia Przybysz i jej utwór „ Niebieski”.
7. Zbliża się Dzień Nauczyciela jak Pani wspomina
swoich nauczycieli?
Każdy nauczyciel to osobowość… Mentor, przewodnik po świecie nauki i wiedzy. Wszyscy moi nauczyciele przekazali mi coś cennego, drogocennego i
dopiero po latach wspominam ich cenne uwagi. Gdy
byłam w Waszym wieku nie zawsze doceniałam ich
mądrość i umiejętności. Szczególnie miło wspominam
swoją wychowawczynię ze szkoły podstawowej nauczycielkę historii, która miała znakomity sposób na
nauczenie nas ważnych dat tzw. „karteczkami”, kiedy
to na początku lekcji dyżurny pytał wszystkich o ważne
wydarzenia, a reszta klasy podnosiła kolorowe karteczki z datą np. bitwy pod Grunwaldem. Polonistkę z liceum ceniłam za niezwykłe zaangażowanie w każdą
lekcje i niekonwencjonalne prowadzenie zajęć, w których było wiele dramy, ruchu i uśmiechu. A przede
wszystkim za to, że zabierała nas do teatru np. na musical „Metro” J. Stokłosy i J. Józefowicza.

Dziękujemy z udzielenie odpowiedzi na nasze pytania i
życzymy sukcesów w pracy zawodowej i życiu prywatnym

Szkolne nowości


W dalszym ciągu możemy posilać się na przerwach bułeczkami, kanapkami, obiadami, a nawet lodami, które
jeszcze przypominają nam o wakacjach.

Co zmieniło się
w naszym gimna Do naszej szkoły dołączyła rzesza uczniów klas I, która
zjum po wakaszybko zaaklimatyzowała się w nowej szkole i zaprzyjaźnicjach?
ła ze starszymi kolegami.




Z trudnościami i problemami możemy zwracać się do pani
psycholog Aleksandry Grzywy.

Biologii uczyć nas w tym roku będzie Pani Anna Malenda
w zastępstwie Pani Marzeny Waliłko.



O tajnikach religii dowiadywać się będziemy od księdza
Roberta Piotrkowicza.



W tym roku szkolnym nauczyciele wychowania fizycznego, pani Beata Horszczaruk i pan Arkadiusz Gawiński organizują



Mistrzostwa Siatkówki Dziewcząt klas drugich i trzecich.
W turnieju uczestniczą drużyny klas: IIa, IIc, IId, IIIa, IIIb,
IIIc, IIId.

W niedalekiej przyszłości będzie dostępny dla rodziców
dziennik elektroniczny.



Już wkrótce rozpoczną się Kuratoryjne Konkursy Przedmiotowe, które umożliwiają laureatom wybór dowolnej
szkoły średniej.



Został wybrany Samorząd Uczniowski. Przewodniczącą
została Kasia Piwek z klasy III d , a Mariusz Rybarczyk kl. III
d zastępcą.



Ku uciesze wszystkich mieszkańców Sulejówka powstało
kino przy parafii pw. Przemienienia Pańskiego, w którym
można oglądać nowości kinowe bez wybierania się do
Warszawy.

,,Warszawski wiatr wy się w nim jak ja zakochacie”
Konstanty Ildefons Gałczyński
Dwudziestego dziewiątego
października klasa III B i III D
wybrały
się
do
kina ,,Kurtyna” w Sulejówku
na
film
Jana
Komasy ,,Miasto 44”. Z niecierpliwością czekałam na ten seans. Byłam ciekawa, czy film
rzeczywiści jest tak dobry
jak słyszałam. Po ponad
2 godzinach oglądania wiedziałam, że mam co do niego mieszane uczucia.
Nie tylko ja mam takie wątpliwości. Przeciętny
widz, który chce wybrać się na seans i czyta recenzję przed
pójściem do kina może naprawdę być zakłopotany. W gazetach i Internecie można bowiem przeczytać bardzo skrajne
opinie. Od entuzjastycznych po odstręczające. Moja recenzja mieści się gdzieś w połowie tej drogi.

wybuchem Powstania Warszawskiego. Stefan na początku nie chce działać w konspiracji. Jednak jego przyjaciołom udaje się rozbudzić w nim patriotycznego ducha. Szczególną uwagę zwraca na Alicję, nazywaną
„Biedronką”. Nie mają jednak dużo czasu na pogłębienie swojej znajomości, ponieważ rozpoczyna się krwawe i bezlitosne powstanie. Młodzi ludzie są zmuszeni
walczyć w obronie Warszawy.
Moim zdaniem film może budzić sprzeczne uczucia. Jednych wzruszy, innych zachwyci, a dla kolejnych
sceny wojny, choć przekazane w bardzo realistyczny
sposób, mogą być za ostre. Żeby wyrazić swoją opinię
porównam to dzieło do znanej ekranizacji filmu, pt.
„Kamienie na szaniec”. Drugi film bardziej mi się podobał. Może nie było w nim aż tak spektakularnych scen,
ale postacie miały charakter, dzięki któremu bardzo się
do nich przywiązałam. Osoby przedstawione przez Komasę, moim zdaniem były zbyt stereotypowe.
Emilka

Film opowiada historię młodych ludzi walczących
podczas II Wojny Światowej. Poznajemy ich zaraz przed
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Mimo, że pogoda nas rozpieszcza i wciąż świeci słońce to w kalendarzu mamy już jesień. Już niedługo otaczać nas będzie „ pożar
jesiennych liści”, dni będą krótkie, deszcz nawilży spragnioną ziemię wodą, a my staniemy się senni, refleksyjni i będziemy czekać
na zimę.

Jesień
Zanurzać się
w ogrody rudej jesieni
i liście zrywać kolejno
jakby godziny istnienia
Chodzić od drzewa do drzewa
od bólu i znowu do bólu
cichutko krokiem cierpienia
by wiatru nie zbudzić ze snu
I liście zrywać bez żalu
z uśmiechem ciepłym i smutnym
a mały listek ostatni
zostawić komuś i umrzeć

23 września rozpoczyna się kalendarzowa jesień. Charakteryzuje się
umiarkowanymi temperaturami powietrza, częstymi opadami deszczu oraz coraz bardziej pochmurniejszą aurą. Ale czy
jesień powinniśmy kojarzyć tylko z tymi
cechami? Otóż nie! Jesień to przede
wszystkim: opadające z drzew kolorowe
liście, zwierzęta robiące zapasy na zimę,
dojrzewające owoce czy jesienne porządki w domu i ogrodzie, czyli przygotowywanie się do zimy. Jesień ma bardzo szeroką gamę kolorystyczną, składającą się
głównie z barw ciepłych: różnych odcieni
czerwieni, żółci, pomarańczy, zieleni, brązu.
Ponad to pod koniec października
następuje zmiana czasu. Przestawiamy
wtedy zegarki o godzinę do tyłu, co

skutkuje wydłużeniem się liczby godzin naszego snu.
Czym możemy się zająć w okresie
jesieni? Po pierwsze musimy korzystać
z ostatnich słonecznych dni, np. spacerując po parku czy lesie zbierając grzyby.
Przysłowia o jesieni:
Gdy wietrzno w Michała,
będzie mroźna zima cała.
Gdy październik ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza.
Grzmot w listopadzie, urodzaj w polu i w sadzie.

Edward Stachura
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