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Przy wigilijnym stole,
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty;
Że, jako mówi wam wszystkim
Dawne, prastare orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w waszym domu zasiądzie.
Sercem Go przyjąć gorącym,
Na ścieżaj otworzyć wrota Oto co czynić wam każe
Miłość - największa cnota.
J. Kasprowicz

Z okazji nadchodzących
Świat Bożego Narodzenia,
chwil spędzonych w rodzinnym
gronie, spokoju i radości przy
świątecznym stole oraz
wymarzonych prezentów,
życzy redakcja gazetki szkolnej
„Lustro Jedynki”
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KONERT MIKOŁAJKOWY
Dnia 4 grudnia, jak co roku,
klasy

IV,

V

i

Wychowawcami

VI

wraz

z

się

do

wybrały

Warszawy na charytatywny Koncert
Mikołajkowy

„5

złotych

minut

ratujących życie”. Koncert odbył się
w Hali Torwar. Wzięło w nim udział
wielu

sławnych

wokalistów

m.in.

Margaret, Kasia Popowska, Mrozu.
Uczniowie zgromadzeni tego dnia na
Torwarze

wzięli

wyjątkowym

także

udział

pokazie

magii

w
w

wykonaniu Macieja Pola.

Święta

to

czas

rodzinnych

spotkań przy suto zastawionym stole.
W Polsce tradycyjnie świętowanie
rozpoczynamy od kolacji wigilijnej,
do której zasiadamy wraz z bliskimi
osobami. Każdy z nas ma swoje
ulubione potrawy wigilijne, na które
czeka przez cały rok i które tego
wieczoru smakują wyjątkowo.
Redakcja
przeprowadziła
ankietę

„Moja

naszej
wśród

gazetki
nauczycieli

ulubiona

potrawa

wigilijna”. Oto jej wyniki.
1.Pierogi

z

kapustą

i

grzybami– 11 głosów
2.Karp – 10 głosów
3.Barszcz z uszkami – 4 głosy
4.Kapusta z grzybami – 3 głosy
4.Kluski z makiem – 3 głosy
Głównym celem koncertu było
jednak promowanie idei udzielania
pierwszej
Fundacji

pomocy.

Przedstawiciel

Prometeusz,

która

organizatorem
przeprowadził
zasad

była

spotkania,
konkurs

zachowania

dotyczący

się

podczas

wypadku.
Uczestnicy

wycieczki

wrócili

do

szkoły zadowoleni i już nie mogą
doczekać

się

przyszłorocznego

wyjazdu.
Katarzyna Święcka
Aleksandra Wilczyńska
Oliwia Wojtera

5. Zupa grzybowa – 2 głosy
6. Kapusta z grzybami i fasolą
– 1 głos
6. Pierogi z serem – 1 głos

Wywiad

z

Panią

Sekretarką

Barbarą Żmijewską

jestem

materiały

do

szkolnej

kilka pytań, ponieważ uważamy, że
Pani praca jest bardzo ciekawa.
Jedynki:

Czym

Pani

LJ:

się

najwięcej?
Trudne

mogłaby

Pani

ocenić

Bardzo lubię, gdy do mnie

przychodzą. Są bardzo mili i wbrew
pozorom grzeczni.
LJ:

Żmijewska:

Jak

uczniów naszej szkoły?
BŻ:

głównie zajmuje? Jakiej pracy jest

Barbara

zadowolona. Lubię

mi to w codziennej pracy.

gazetki. Chciałybyśmy zadać Pani

Lustro

bardzo

pracować z uczniami i bardzo pomaga

Dzień dobry!
Zbieramy

BŻ: Pracuję tutaj już około 20 lat i

Jak

wspomina

Pani

swoją

do

szkoły

młodość?

pytanie… Praca sekretarki to nie

BŻ:

tylko

podstawowej, tam skąd pochodzę,

odbieranie

stemplowanie

telefonów,

legitymacji

chodziłam

kart

była taka łąka, gdzie wraz z kolegami

rowerowych. Ta praca polega głównie

i koleżankami wspólnie się bawiliśmy.

na

Znajdował się tam drewniany płot i

prowadzeniu

szkolnej

i

i

Gdy

dokumentacji

uczniowskiej.

uczniów,

ksiąg

Ksiąg

ewidencji

uczniowskiej, rejestru legitymacji,
rejestru

kart

rowerowych,

prowadzeniu kancelarii.

rósł krzak kaliny. Tam bawiliśmy się
najczęściej w „berka” i „palanta”.
LJ: Czy utrzymuje Pani kontakty z
jakimiś

przyjaciółkami

ze

szkoły

podstawowej?
BŻ:

Raczej

Czasami
kolegów

ze

szkoły

spotykam
z

średniej.

koleżanki

podstawówki,

ale

i
nie

utrzymuje z nimi stałego kontaktu.
LJ:

Czy

mogłaby

Pani

zdradzić

jaka jest Pani ulubiona potrawa
wigilijna?
BŻ:
LJ:

Ile

lat

pracuje

Pani

w

sekretariacie szkolnym? Czy jest
Pani zadowolona z tej pracy?

Hmmm….

Najbardziej

kapustę z grzybami.
Dziękujemy

lubię

„Bądźcie na tym świecie nosicielami
wiary
i nadziei chrześcijańskiej żyjąc
miłością na co dzień.
Bądźcie wiernymi świadkami
Chrystusa zmartwychwstałego.
Nie cofajcie się nigdy przed
przeszkodami, które piętrzą się
na ścieżkach Waszego życia.
Liczę na Wasz młodzieńczy zapał
i oddanie Chrystusowi.
/ św. Jan Paweł II/
W środę 26 listopada 2014 roku w
naszej szkole miała miejsce
podniosła uroczystość wręczenia
nagród laureatom V jubileuszowej
edycji konkursu historycznego „Daty
z życia świętego Jana Pawła II –
papieża Polaka”. W konkursie, który
honorowym patronatem objął ks.
Krzysztof Ziółkowski, proboszcz
Parafii p/w św. Jana Pawła II w
Radzyminie ( osiedle „Victoria”)
uczestniczyło 29 uczniów klas IV.
Konkurs polegał na rozwiązaniu testu
składającego się z 32 szczegółowych
pytań dotyczących życia naszego
sławnego rodaka. Po emocjonującej
dogrywce laureatami konkursu
zostali:
I miejsce
Julia Marcinkiewicz
IV e
Klaudia Oponowicz
IV b,
II miejsce
Jakub Leszczyński
IV a
( Komisja konkursowa postanowiła
nie przyznać trzeciego miejsca w
konkursie)
Wyróżnienia otrzymali :
Maria Bojarczuk
IV a
Wiktoria Leszczyńska IV a

Piotr Murawski
Adrian Dąbrowski
Łukasz Szuszko

IV b
IV d
IV d

Pamiątkowe dyplomy, złote i
srebrne medale oraz książki o
świętym Janie Pawle II - papieżu
Polaku laureatom konkurs wręczał ks.,
Krzysztof i pani dyrektor
Gratulujemy laureatom i bardzo
serdecznie dziękujemy ks.
Krzysztofowi za nagrody i wspieranie
naszych inicjatyw służących
kultywowaniu pamięci o św. Janie
Pawle II. Na księdza Krzysztofa
Ziółkowskiego zawsze możemy liczyć.
Niech Bóg błogosławi i wspomaga ks.
Krzysztofa w jego poczynaniach.
Koło historyczne „Wiarus”
Szkolne Koło Caritas im. św. Faustyny

Znamy już laureatów dorocznego
konkursu historycznego
„Drogi do Niepodległej…”
W konkursie historycznym,
którego
głównym
celem
była
popularyzacja wśród uczniów wiedzy
dotyczącej trudnej, długiej i obficie
zroszonej krwią drogi do odzyskania
utraconej pod koniec XVIII wieku
niepodległości a także kształtowanie
postaw patriotycznych wzięło udział
19 uczniów z klas VI. Konkurs polegał
na rozwiązaniu przez uczestników
testu składającego się z 36 bardzo
szczegółowych pytań dotyczących
wydarzeń z historii Polski i naszej
„małej ojczyzny”, które doprowadziły

do powrotu po ponad 123 latach
nieobecności naszego kraju na mapy
Europy i świata
Z
radością
podajemy
wyniki
dorocznej edycji konkursu:

gronie przyjaciół. Jest to ostatnia

I miejsce
Katarzyna Święcka
klasa VI c
36 punkty
II miejsce
Władysław Aleksandrowicz
klasa VI b 35 punkty
III miejsce
Anna Dąbrowska
klasa VI d 33 punkty
Wyróżnienie
Robert Stankiewicz
klasa VI a 32 punkty

Wieczór Andrzejkowy, obchodzony

okazja do zabaw, przed Adwentem,
czasem refleksji, postu piątkowego,
czasem

oczekiwania

przyjście

Zbawiciela.
zwykle w wigilię św. Andrzeja, w tym
roku w naszej szkole przybrał formę
Andrzejkowej zabawy. Wszyscy na
chwilę przenieśliśmy się w krainę
czarów, tradycji, wróżb i magicznych
zaklęć, a atmosfery tajemnicy i magii
nadawały palące się świece, "latające
nietoperze".
Samorząd Uczniowski pod opieką
p.

Nagrody książkowe w postaci
albumów „ Radzymin, małe miasto –
wielka historia” zostały uroczyście
wręczone w piątek 5 grudnia 2014
roku podczas szkolnych obchodów
dnia Świętego Mikołaja
Gratulujemy zwycięzcom.
Koło Historyczne „Wiarus”
Samorząd Uczniowski

Doroty

uczcić

Poznańskiej

ku temu piątkowe przedpołudnie 28
listopada 2014 r. W zabawach tych
wzięli udział uczniowie klas II-VI.
"Wróżki" i "Wróżbowie" wprowadzili
najpierw

zebranych

tematykę

święta i tradycje z nim związane)
oraz

przybliżyły

sylwetkę

patrona dziewcząt.
czekały

św.
Na

specjalnie

na

tę

okazję

andrzejkowe wróżby i zabawy. Każdy

lub Jędrzejówki to wieczór wróżb

mógł

odprawianych

dzięki

gdy

w

obchodów Andrzejek (pochodzenie

przygotowane

listopada,

zwyczaj

"przepowiadania przyszłości" i wybrał

uczniów

Andrzejki inaczej Jędrzejki

postanowił

tradycyjny

Andrzeja,

Andrzejki

29

na

"poznać

swoją
z

kubeczków

losowaniu

kolorów,

wróżbie

czasach to magiczne święto cieszy

kwiatowej,

drzewku

szczęścia.

się dużą popularnością. Tego dnia

Najbardziej obleganymi stanowiskami

organizuje się huczne imprezy w

okazały się te, przy których można

zapadnie

zmierzch.

W

obecnych

wróżbom

przyszłość"

było wylosować sobie zawód, poznać

kluczem

imię przyszłej sympatii, przebijając

ekscytującą podróż w czasie ich

szpilką papierowe serce z napisanymi

corocznych

imionami

wyobraźni, udali się na wyprawę po

oraz

numerologia,

tzw.

andrzejkowa
każdy

wybrali

migracji.

się
W

w
sali

mógł

amazońskiej dżungli. Duże wrażenie

rachunki

zrobiła na uczniach sala ruchu, gdzie

obliczając swoją urodzinową datę.

wzięli udział w podwodnej podróży po

Każde

możliwość

głębiach mórz i oceanów. W sali

poznania swojej wróżby na bliższą i

muzyki dowiedzieli się w jaki sposób

dalszą

z

porozumiewają się ze sobą zwierzęta.

dużym "przymrużeniem oka." Zabawy,

W sali interakcji odpowiedzieli na

uśmiechu

pytania

poćwiczyć

gdzie

ptaków

matematyczne

dziecko

miało

przyszłość,

oczywiście

było

mnóstwo,

a

dotyczące

zwierząt.

andrzejkowe

wróżby

dostarczyły

Natomiast w sali inspiracji obejrzeli

uczestnikom

wielu

niezwykłych

film o małych orangutanach. Udział w

przeżyć i emocji.

interaktywnej
niezapomnianym

stał

przeżyciem

się
dla

uczestników wycieczki i na długo

Wycieczka

pozostanie w ich pamięci. Polecamy

Jaki dźwięk wydaje żyrafa? Co
to

zabawie

jest

podwodna

oczyszczania?

Dokąd

wszystkim

stacja

odlatują

na

zimę ptaki? Jak pomóc przetrwać
małym orangutanom? Na te i inne
pytania, znaleźli odpowiedź uczniowie
klas: Ia i If, którzy 28 listopada
2014r.

pod

opieką

p.

Agaty

Szczepanik i p. Anety Jusińskiej
udali się na wycieczkę do KINA
CINEMA

PARK

w

Warszawie.

To tu, uczniowie wzięli udział w
interaktywnym spotkaniu ze światem
przyrody. W czasie programu pt.
"Królestwo

zwierząt",

mieli

możliwość odkrywać dziką naturę
każdym zmysłem. W sali 3D, dzięki
specjalnym

okularom,

wspólnie

z

HUMOR
Nauczyciel przyrody pyta Jasia:
-

Po

czym

poznasz

drzewo

kasztanowca?
- Po kasztanach.
- A jeśli kasztanów jeszcze nie ma?
- To poczekam.
Amelia Kamzelska, kl. 6a

