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Pokochaj jesień

W numerze:

Spróbuj pokochać jesień
z niesamowitymi urokami
Spójrz ile piękna niesie
obdarzając cię nowymi dniami.

*Wydarzenia szkolne
i aktualności
* Książki za makulaturę
* Jesień idzie ….
*Z kart historii

Kolorowo jak wiosną
barwne liście ostatki zieleni
Dadzą chwilę radosną
twą szarość życia mogą odmienić.

Szanowni Państwo,
Drodzy Uczniowie!!

Wieczór szybciej nastaje
słońce też znika wcześniej niż latem
Lecz nowe czy nie daje
chwile spokoju skorzystaj zatem.

Witamy po wakacyjnej
przerwie. Oto pierwszy tegoroczny
numer naszej gazetki. Zachęcamy do
czytania naszych artykułów i brania
udziału w konkursach, które pojawią
się wkrótce. Życzymy również wielu
sukces w całym roku szkolnym
2013/2014.

Tadeusz Karasiewicz

Redakcja
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Książki za makulaturę!

Akcja „Sprzątanie Świata”

W ubiegłym roku Pani Anna
Ciborowska i Pani Agnieszka Cichy
zainicjowały w naszej szkole akcję
zbierania makulatury i innych
surowców wtórnych.
Na terenie szkoły pojawiły się
specjalne kosze na puszki, a
uczniowie do wyznaczonych punktów
mogli przynosić makulaturę. Dzięki
temu uczniowie nauczyli się dbać o
środowisko, segregować śmieci,
dostrzegli także możliwość wymiany
z pozoru nikomu niepotrzebnych
przedmiotów na coś wartościowego.
Zebrana z tego tytułu kwota okazała
się bowiem całkiem pokaźna.
Dzięki sprzedaży surowców wtórnych
udało się uzbierać aż 600 zł. Ta
kwota została w całości przekazana
na zakup nowych książek do szkolnej
biblioteki. Nie są to jednak książki
ujęte w kanonie lektur, a takie, na
które zapotrzebowanie zgłaszali sami
uczniowie. Pojawiły się więc nowości
wydawnicze, bestsellery młodzieżowe
i inne polecane przez uczniów naszej
szkoły pozycje. Zapraszamy do
biblioteki w celu zapoznania się z
zakupionymi nowościami.
Jednocześnie dziękujemy wszystkim,
którzy włączyli się do akcji i
zapraszamy do uczestnictwa również
w tym roku. Jeżeli akcja znowu
zakończy się sukcesem, nasza szkolna
biblioteka znów będzie mogła
wzbogacić się o nowe, chętnie
czytane przez młodzież, książki.

20 września w ramach ogólnopolskiej
akcji „Sprzątanie Świata” uczniowie
z naszej szkoły wyruszyli na
posprzątanie Radzymina. Klasy Vc, Vd
i VIc pojechały do lasu w Rejentówce
by tam posprzątać. Okazało się,
niestety, że było co robić. Uczniowie
zebrali ponad 20 worków
nieczystości.
A zatem apelujemy by nie
zanieczyszczać lasów!!

„Sprzątanie Świata – Polska” to
wspólna lekcja poszanowania
środowiska. Jej celem jest
promowanie nieśmiecenia, edukacja
odpadowa oraz inicjowanie działań,
dzięki którym zmniejszy się nasz
negatywny wpływ na środowisko. Od
1994 roku, w trzeci weekend
września setki tysięcy wolontariuszy
prowadzi działania propagujące
ograniczanie powstawania odpadów,
selektywną zbiórkę i recykling, a
także wyszukuje i w miarę możliwości
usuwa dzikie wysypiska.

Fundacja Nasz Ziemia
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Gra „111”

Seniorzy o Radzyminie

06 września uczniowie klasy VIb i
VIc udali się do Instytutu Pamięci
Narodowej na premierowy turniej
gry edukacyjnej „111” o lotniczej
obronie Warszawy we wrześniu 1939
roku.
Po słowach powitania i krótkiej
prezentacji rozpoczęły się konkursy
wiedzy dla uczestników. Bardzo dużo
gier planszowych, które były
nagrodami, stało się własnością
naszych uczniów.
Uczniowie mogli również zasiąść za
sterami prawdziwego symulatora
samolotu bojowego. Mogli też zrobić
sobie zdjęcie z rekonstruktorami
z Grupy „Radosław” ubranymi w
mundury przedwojennej piechoty.

Uczniowie kl. IVa, IVb, Va, Vb i VIb
na czele z Panią dyrektor Elżbietą
Jeleń i pod opieką wychowawców
uczestniczyli w wyjątkowym
wystąpieniu przygotowanym przez
Klub Seniora.
Na początku usłyszeli piosenkę
"Zaśpiewaj Radzyminianko", do
której słowa ułożyła Hanna Groszyk
na melodię "Zagraj mi piękny
Cyganie". Seniorzy faktycznie
"głosu" widzom nie żałowali, a ich
montaż słowno-muzyczny
upamiętniający 538 rocznicę nadania
praw miejskich miastu Radzymin
wzbudził zainteresowanie widzów,
czego dowodem były gromkie oklaski
na jego zakończenie. Aktorzy
zaprezentowali swoje umiejętności, w
ciekawy sposób uwydatniając
znaczące fakty z kart historii naszej
"małej Ojczyzny" - swoim zasięgiem
sięgając czasów panowania Księcia
Konrada Mazowieckiego (I połowa
XIII wieku) kończąc zaś na czasach
współczesnych.

Ostatnim punktem spotkania był
turniej gry „111”. Z każdej klasy w
turnieju wzięło udział 12
reprezentantów. Nagrodę główną,
którą była wycieczka do bazy
lotniczej w Mińsku Mazowieckim,
zdobyła klasa VIb pokonując uczniów
z gimnazjum i liceum. Na drugim
miejscu uklasowali się uczniowie z
klasy VIc. Dodatkowo nasza szkoła
została uhonorowana nagrodą w
postaci grafiki o tematyce lotniczej.

Na zakończenie wszystkim
występującym podziękowała Pani
dyrektor Elżbieta Jeleń, zwracając
uwagę, iż Seniorzy, jako Ci, którzy
przeżyli wiele wydarzeń z dziejów
naszej ,,małej Ojczyzny" są
doskonałym przykładem do
przekazywania tej wiedzy, z którą
nie zawsze można zapoznać się w
książkach. Własne doświadczenia,
którymi dzielą sie z nami bardziej
trafiają do odbiorcy niż tylko suche
fakty.
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Rocznica „Bitwy pod Wiedniem”

Patronat medialny nad
redakcją „Lustra Jedynki” sprawuje
Kurier W... w ramach współpracy
artykuły naszej gazetki są
publikowane na łamach tej gazety.

W czwartek 12 września 2013
roku minęła 330 rocznica Bitwy pod
Wiedniem, jednej z najważniejszych
bitew w historii Europy zwanej
"odsieczą wiedeńską". Wojska polsko
- austriacko - niemieckie (liczące
około 75 tysięcy) dowodzone przez
Jana III Sobieskiego pokonały
potężną armię Imperium
Osmańskiego (liczącą około 140
tysięcy), którą dowodził wielki wezyr
Kara Mustafa. O losach bitwy, która
rozpoczęła się wczesnym rankiem 12
września 1683 roku, przesądziła
szarża polskiej ponad 20 tysięcznej
kawalerii (w tym chorągwi
husarskich) ze wzgórza Kahlenberg
nieopodal murów Wiednia.
O godzinie 17, 00 wojska polskie do
kolejnego ataku osobiście
poprowadził Jan III Sobieski
doszczętnie rozbijając obronę
turecką, zmuszając samego wezyra
Karę Mustafę do panicznej ucieczki
na czele ocalałych od pogromu
oddziałów. Bitwa pod Wiedniem
uznawana jest przez historyków za
jedną z dwudziestu najważniejszych
bitew w historii świata. Zakończyła
ona definitywnie turecką ekspansję
na Europę. Rzeczpospolita zyskała
sławę "obrońcy Europy" i
"przedmurza chrześcijaństwa". Były
to też ostatnie wielkie zwycięstwo
odniesione przez wojsko polskie w
czasach I Rzeczypospolitej.

Opiekun redakcji:
p. Joanna Karłowicz-Budzik
Skład i opracowanie graficzne:
p. Anna Ciborowska
Współpraca:
p. Agnieszka Cichy
Nasze artykuły są dostępne również na stronie
internetowej naszej szkoły:
http://s1p.edu.pl/lustro.html

Kalendarz roku szkolnego
2013/2014
14.10. Dzień Edukacji Narodowej
23.12. – 01.01. przerwa świąteczna
17.02.-28.02 – ferie zimowe
01 kwietnia – sprawdzian dla klas VI
17.04. – 22 .04. – przerwa świąteczna
02 maja, 20 czerwca – dni wolne

Chwała bohaterom
Koło Historyczne Wiarus
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