Pismo uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie

Nr 63 listopad/grudzień 2021

W NUMERZE:







Bal Wszystkich Świętych
Akademia z okazji Święta Niepodległości
Próbne egzaminy ósmoklasisty
Szkolny Dzień Życzliwości 2021
Mikołajki w naszej szkole
Z cyklu wielcy Polacy – Henryk Jerzy
Chmielewski
 Święta Bożego Narodzenia – zwyczaje i tradycje

Źródło Internet

Źródło Internet

Bal Wszystkich Świętych
Dnia 29 października w naszej szkole odbył się
,,Bal Wszystkich Świętych”. W balu mogli wziąć
udział nie tylko uczniowie wszystkich klas, ale
także najmłodsze grupy przedszkolne. I tak też
się stało. Tego dnia korytarzami szkoły
przechadzało się mnóstwo Świętych. Każde przebranie wiarygodnie
odzwierciedlało postać z niebios.
Włączając się w ten bal mogliśmy nie tylko bliżej przyjrzeć się postaciom
świętych, ale również zwrócić uwagę na ważną datę, jaką jest 1 listopada,
czyli uroczystość Wszystkich Świętych. To święto jest dla nas bardzo ważne,
bowiem wspominamy wtedy wszystkich zmarłych. Skłania nas ono do
refleksji i zadumy.
Bal został zorganizowany przez katechetów. Wszyscy uczniowie, którzy
włączyli się w to przedsięwzięcie mogli skorzystać również z przywileju, jakim
był brak możliwości odpytania przez nauczyciela.
Cała uroczystość przebiegała w miłej atmosferze, a najmłodsi, chcąc jak
najdłużej zapamiętać ten dzień, robili sobie pamiątkowe zdjęcia z
przebranymi.
Maja Puszka kl.8c

Akademia z okazji
Święta Niepodległości
W dniu 10 listopada 2021 roku w
naszej szkole odbyła się akademia z okazji
Święta Niepodległości. Miała ona za
zadanie pokazać dzieciom jak wyglądały tamte wyjątkowo trudne czasy,
ponieważ każdy patriota , zarówno ten mały jak i duży powinien wiedzieć co
działo się z Polską przez długie 123 lata .
Uroczystość jak
zawsze
rozpoczęło
wprowadzenie sztandaru
szkoły oraz dokładnie o
godzinie 11:11
wspólne
odśpiewanie
Hymnu
Narodowego
.
Cała
akademia
przebiegała
bardzo przyjaźnie . Odbył
się spektakl zorganizowany
przez młodzież naszej szkoły , pod okiem organizatorów . W ten dzień
odkryliśmy również wielkie talenty muzyczne .
Odśpiewane zostały
przecudowne pieśni patriotyczne takie jak : „Rota”, „Przybyli ułani pod
okienko ”, „Dziś idę walczyć mamo
”, „Białe róże , „Flaga” i wiele innych
równie wyjątkowych utworów. Jak
co roku nie zabrakło naszego
ukochanego zespołu ludowego ,,
Folkowe
nutki”,
które
dodały
słodyczy
całej
akademii.
Po
zakończeniu na hali rozbrzmiewały
zasłużone brawa dla organizatorów
wraz z artystami .
Myślę, że dla wielu z nas była to bezcenna lekcja patriotyzmu . Każdy
mógł zobaczyć, jak bardzo ciężkie chwile musieli przeżywać nasi
pradziadkowie oraz prababcie. Mam wielką nadzieję , iż ta akademia pokarze
młodym ludziom, jak ważna jest miłość do ojczyzny i walka o niepodległość.
Alicja Rzeźnik 8b

Próbne egzaminy
ósmoklasisty
W dniach od 16 do 18 listopada 2021r.
w naszej szkole odbyły się próbne egzaminy
ósmoklasisty, przeprowadzone z arkuszami
egzaminacyjnymi wydawnictwa Nowa Era.
Pierwszego dnia tj. 16.11 uczniowie pisali
egzamin z języka polskiego, który trwał 120 minut, drugiego dnia była
matematyka, na którą przeznaczone zostało 100 minut. Jako ostatni
egzamin ósmoklasiści pisali j. angielski. Musieli zmieścić się w ciągu 90
minut.
Przez pandemię koronawirusa , co wiązało się również z nauczaniem
zdalnym wymagania egzaminu zostały lekko zmniejszone, ale bez
większych zmian. Dla każdego z uczniów były to stresujące dni. Na szczęście
wszystko przebiegło bez zbędnych komplikacji, a wszyscy dali z siebie jak
najwięcej.
Po otrzymaniu wyniku, każdy
poprawił swoje błędy, uświadamiając
sobie przy okazji, co powinien
powtórzyć i na co szczególnie zwrócić
uwagę.
Dla niektórych kontrolne arkusze
okazały się łatwe, a inni wychodzą z
założenia, że „próbne zawsze są
trudniejsze”.
A wy jak uważacie?
Mam nadzieję, że w maju każdemu pójdzie jeszcze lepiej i wszyscy
będziemy dumni ze swoich wyników!
Wiktoria Wielgus Kl. 8b
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Szkolny Dzień
Życzliwości 2021
21 listopada obchodzony jest
jako Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień,
dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji.
Idea tego święta wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Oryginalna nazwa
święta brzmi Hallo World Day i symbolizuje cel tego dnia, czyli mówienie
hallo (cześć) do przynajmniej dziesięciu osób dziennie.
Obecnie Dzień Życzliwości obchodzony jest w ponad 180 krajach. Jego
celem jest uwrażliwienie ludzi na wzajemną życzliwość, wzbudzenie w nich
pozytywnych emocji. Jest to apel przeciwko problemom i często smutnej
rzeczywistości. Przesłanie akcji jest proste bądźmy życzliwi codziennie, a nie
tylko od święta.
Jak co roku nasza szkoła również włączyła się w obchody Dnia
Życzliwości. Tegoroczne obchody przebiegały pod hasłem ,,Promujemy
życzliwość i kulturę osobistą”. Każdy mógł przyłączyć się do grona życzliwych
przypinając symbolicznie swoja dłoń na planszy, zostawić pozdrowienia lub
Zakręcic ,,Kołem życzliwości”. Organizatorem obchodów była świetlica
szkolna.

Mikołajki w naszej szkole
Mikołajki to święto uwielbiane przez
wszystkie dzieci i nie tylko. W ten dzień
obdarowywani zostajemy najróżniejszymi prezentami oraz spędzamy wspaniały
czas wśród najbliższych nam osób. Czujemy się wtedy kochani i wiemy , że
rodzicom i przyjaciołom zależy na naszym szczęściu.
6 grudnia w szkole w Wieniawie odbyły się Mikołajki. Niestety przez
pandemię covid-19 niemożliwe było zorganizowanie jakichkolwiek wycieczek.
Wszelkie wyjazdy do kina czy innych równie ciekawych miejsc nie wchodziły w
grę. Mimo tego każdy z nas wrócił ze szkoły uśmiechnięty i pełen wrażeń. Około
dwa tygodnie przed tym wspaniałym świętem w niektórych klasach
zorganizowano losowanie . Polegało ono na tym, że każdy otrzymał imię i
nazwisko jakiejś osoby z grupy ( mógł być to również nauczyciel/wychowawca).
Zadaniem uczniów było kupić wylosowanej osobie jak najciekawszy prezent,
mieszczący się w kwocie ustalonej przez wychowawcę. Ustalono również termin,
w którym można było przynieść upominek , tak, aby odbył on kilkudniową
kwarantannę. Już w poniedziałek nastał upragniony przez wszystkich dzień
wręczania sobie prezentów. Wszystko odbywało się anonimowo, by nikt nie
wiedział kto przygotował podarunek. Po zakończeniu wręczania drobiazgów
każdy uczeń wrócił do domu zastanawiając się „Kto mógł mi kupić tak
wspaniały prezent”.
Mam nadzieję , że wszyscy jesteśmy zadowoleni
z tego jak spędziliśmy ten dzień. Każdemu bowiem
należała się chwila odpoczynku i nacieszenia się
momentami z ukochanymi osobami. Pamiętajmy, iż
w
geście
obdarowywania
się
prezentami
najważniejszy jest sam fakt, a nie wartość. Czasem,
bardziej doceniona zostanie mała, ale ciekawa
książka, niż drogie perfumy czy kosmetyki gwiazd.
Cieszmy się z małych rzeczy…
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Wykonała : Alicja Rzeźnik 8b

Mikołajkowa niespodzianka
Szóstego grudnia przypada
jeden z najsympatyczniejszych
dni w całym roku. W tym dniu
do wszystkich dzieci jak i
dorosłych przychodzi Święty Mikołaj. Dzisiaj w naszej szkole w
rolę Mikołaja wcielili się uczniowie klas IV b, IV c oraz VI a,
wręczając przygotowane własnoręcznie
na
zajęciach
kształtujących
kreatywność,
niezwykłe
kalendarze
adwentowe. Obdarowani zostali najmłodsi uczniowie –
dzieci z oddziału przedszkolnego 0a oraz Dyrekcja wraz z
Gronem Pedagogicznym i Pracownikami Administracji i
Obsługi. Mikołajkowa niespodzianka przyniosła wiele
radości i wywołała uśmiech na twarzach obdarowanych.

Z cyklu wielcy
Polacy
Henryk Jerzy
Chmielewski
Źródło Internet

Henryk Jerzy Chmielewski urodził się w Warszawie 7 czerwca
1923 roku. Walczył w Powstaniu Warszawskim (pseudonim Jupiter). Po
wojnie służył w Wojsku Polskim jako artylerzysta. Później pracował jako
grafik "Świecie Przygód" i "Świecie Młodych". Pierwsze komiksy narysował w
1947 roku. Kilka lat później wymyślił trójkę przyjaciół: małego, grubego i
nieco przemądrzałego A'tomka, wysokiego, chudego i nieco zwariowanego
Romka i szympansa Tytusa, którego ta dwójka uczłowieczała. Trio
wspomagał swoimi niesamowitymi wynalazkami (zwłaszcza pojazdami)
Profesor T. Alent. Trójka głównych bohaterów była harcerzami. W komiksie
często pojawiał się sam autor jako Papcio Chmiel i z czasem ten pseudonim
stał się - obok charakterystycznej fryzury i wąsów - znakiem rozpoznawczym
autora. Wraz z Januszem Christą, twórcą "Kajka i Kokosza" był prekursorem
komiksu w Polsce, a jego bohaterowie stali się ikonicznymi postaciami.
Pierwsze komiksy o Tytusie, Romku i A'tomku ukazały się w "Świecie
Młodych" w 1957 roku ("W kosmosie"). Później Chmielewski na stałe rysował
przygody tych bohaterów dla tego pisma, część z nich ukazywała się w formie
zeszytów. Pierwsze albumowe wydanie zostało opublikowane w 1966 roku
("Tytus, Romek i A'tomek. Księga pierwsza: Tytus zostaje harcerzem").
Najlepsze zeszyty ukazywały się w latach 70. XX wieku. Należą do nich
między innymi "Tytus poprawia dwójkę z geografii Polski", "Tytus na Dzikim
Zachodzie" i "Ochrona zabytków". Dobrą passę miała seria także w kolejnej
dekadzie. Sam autor za najlepszy zeszyt uważał "Tytusa aktorem", w którym
znalazło się wiele jego osobistych wspomnień z przedwojennej Warszawy.
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W latach 90. Chmielewski zmienił
podejście do bohaterów, którzy przestali
być harcerzami, nieco wydorośleli, a
scenariusze
reagowały
na
bieżącą
sytuację społeczno-polityczną w kraju
(np. Tytus wstępował do NATO), w
pierwszej dekadzie XXI wieku zaś
człekokształtna małpa została internautą
i graficiarzem. W ostatnich pięciu
albumach Chmielewski osadzał akcję w

historycznych
wydarzeniach
(Powstanie
Warszawskie,
bitwa
pod
Grunwaldem), a publikacje były zbiorem jednoplanszowych rysunków, a nie
regularnym komiksem.
Do tej pory ukazało 31 zeszytów głównego cyklu, pięć albumów
historycznych i dwa zbierające wczesne komiksy z tymi bohaterami. Sam
autor dość krytycznie odnosił się do tych ostatnich publikacji, których
zawartość oceniał negatywnie z artystycznego punktu widzenia.
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Chmielewski rysował
odrealnioną kreską. Jego komiksy
były bardzo dynamiczne, historia zaś
świetnie opowiedziana tekstowo i
wizualnie. Autor sam pojawiał się w
swoich komiksach, a bohaterowie
często prosili go narysowanie jakiś
przygód. Według jednej z wersji
opowieści o początkach komiksu
Tytus powstał z plamy tuszu (tytusz).

Scenariusze Chmielewskiego skierowane były przede wszystkim do dzieci
i zawierały morał. Część treści, zwłaszcza aluzyjnych, mogli zrozumieć
jedynie dorośli. Niektóre z tekstów mają dziś status kultowych (Tytus siedząc
na kamieniu: "Myślałem i wymyśliłem bezmyślnik". Stawiać się go będzie
przed zdaniem nie mającym sensu.
Na podstawie komiksów Chmielewskiego nakręcono pełnometrażowy film
animowany "Tytus, Romek i A'Tomek wśród złodziei marzeń", który
promowały między innymi pluszaki głównych bohaterów i kartonowy model
tramwajolotu do składania dostępne w KFC. Powstała też gra komputerowa
"Tytus, Romek i A'Tomek – Armia zbuntowanych robotów", a na podstawie
XIII tomu serii nagrano słuchowisko, które ukazało się na CD. Poczta Polska
wydała serię znaczków z jego tytułowymi bohaterami
Chmielewski napisał też trzy książki autobiograficzne: "Urodziłem się w
barbakanie", "Tytus zlustrowany" i "Tarabanie w barbakanie". W 2009 r. w
65. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego ukazał się komiks "Tytus,
Romek i A'Tomek jako warszawscy powstańcy 1944". W tym samym roku
Chmielewski namalował też mural przy Muzeum Powstania Warszawskiego.
Artysta został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski, Orderem Uśmiechu i Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria
Artis".
Henryk Jerzy Chmielewski zmarł 21 stycznia 2021 roku.

Święta Bożego Narodzenia
- zwyczaje i tradycje
Święta
Bożego
Narodzenia są
pięknym
i
wyczekiwanym okresem w roku. Jest to czas miłości,
Źródło Internet
przebaczenia, magii i radości. Łatwiej nam wówczas
zapomnieć o problemach, konflikty spychane są na dalszy plan, a my spędzamy
ten dzień z najbliższymi
Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas dla całej
rodziny. Istnieje wiele tradycji związanych ze świętami
Bożego Narodzenia.
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Jedną z najprzyjemniejszych jest na pewno
ubieranie choinki. Najlepiej, aby w ozdabianie drzewka
byli zaangażowani wszyscy domownicy.

Tradycyjne 12 potraw wigilijnych nawiązuje do 12
apostołów. W niektórych regionach kraju oznaczają
natomiast 12 miesięcy w roku. Według tradycji na stole
powinny znaleźć się dary ziemi: z pola, lasu, sadu i wody.
Dlatego na Wigilię podaje się zupę grzybową,
karpia, kompot z suszonych owoców, ciasto z makiem.
Warto jednak pamiętać, że wigilijne dania różnią się w
zależności od regionu.
Czas na dekorację stołu. Przede wszystkim musimy
pamiętać o ułożeniu sianka pod obrusem. Jest to
nawiązanie do żłóbka, w którym na świat przyszedł Jezus,
a także symbol prostoty i skromności. Sianko pod stołem
ma również zapewnić domownikom pomyślność w
nadchodzących roku
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Według tradycji zasiadamy do kolacji wigilijnej, kiedy na niebie pojawia się
pierwsza gwiazdka. Jest to symbol Gwiazdy Betlejemskiej, która pomogła Trzem
Królom odnaleźć miejsce narodzin Jezusa. Na początku należy podzielić się
opłatkiem i złożyć sobie życzenia. Warto także kultywować tradycje śpiewania
kolęd.
Podczas kolacji należy spróbować wszystkich potraw i aby nie narzekać
na brak pieniędzy – koniecznie jeść potrawy z makiem. Na Śląsku pomyślność
przynoszą drobne pieniądze leżące na stole obok opłatka. Zwraca się także
uwagę na kierunek, w którym idzie dym po zgaszeniu świecy. Jeśli kieruje się w
stronę drzwi, być może kogoś w przyszłym roku zabraknie. Po kolacji warto
zachować łuskę karpia i nosić ją w portmonetce – dzięki temu będziemy mieli
dużo pieniędzy

“Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia,
jest taka moc, co smutek w radość przemienia,
jest taka siła, co spełnia marzenia…
To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia.”

Spokojnych i radosnych świąt Bożego
Narodzenia, odpoczynku w rodzinnym
gronie. Zdrowia i pokoju ducha oraz
wszelkiej pomyślności na nadchodzący
Nowy Rok 2022
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