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W tym numerze:
1. Kolacja z Szymborską.
2. Sportowiec roku.
3. Bezpieczne ferie.
4. Książka na ferie.
5. Zrób to sam.
6. Wolontariat.
7. Opowiadanie.
8. Kolorowanka.
9. Cytat miesiąca i suchar miesiąca.
10. Tablica ogłoszeń.

miesięcznik mieszkańca bursy

Bezpieczne ferie
Kilka rad :
1. Do uprawiania sportów zimowych wybieraj tylko bezpieczne miejsca!
2. Podczas uprawiania sportów zimowych dbaj o bezpieczeństwo własne
i innych!
3. Pamiętaj, że krzyk w górach może uruchomić lawinę!
4. Wychodząc na zimową wycieczkę pamiętaj o podaniu trasy i godziny
powrotu!
5. Wychodząc na dwór pamiętaj o właściwym ubraniu!
6. W momencie, gdy wyczujesz, że twoje ubranie jest mokre udaj się do domu
by je zmienić na suche!
7. W czasie zabaw śnieżkami nie wybieraj za cel ludzi, zwierząt, ani żadnych
szklanych przedmiotów!
8. W czasie ferii nie spędzaj zbyt dużo czasu przed telewizorem!
9. W czasie korzystania z Internetu pamiętaj, że nie każdy nowo poznany
kolega ma zawsze dobre zamiary w stosunku do ciebie!
10. Zbyt długie siedzenie przed komputerem nie jest zdrowe dla twoich oczu!
12. Pamiętaj o telefonach alarmowych: straż pożarna 998, policja 997,
pogotowie 999 i numer ratunkowy 112.
13. Pod żadnym pozorem nie wchodź na zamarznięte zbiorniki wodne, kąpiel
w lodowatej wodzie nie jest zdrowa! Chyba, że jesteś Morsem.
16. Pamiętaj o zdrowym odżywianiu, owoce i warzywa zawierają dużo witamin
przydatnych w zimne dni!

ŻYCZYMY WAM UDANYCH FERII

Książka na ferie

Od pierwszego dnia w liceum Melinda Sordino wie, że jest szkolnym wyrzutkiem.
No cóż - poważnie naruszyła zasady życia szkolnej społeczności. Dawne
przyjaciółki nie chcą z nią rozmawiać, a nieznajomi obrzucają ją wściekłymi
spojrzeniami. Ucieka więc w swój wewnętrzny świat, gdzie kłamstwa
i dwulicowość szkolnego życia rysują się jeszcze wyraziściej z powodu jej
milczenia, w które zapada coraz głębiej. We własnym świecie jednak też nie czuje
się spokojnie i bezpiecznie - dręczy ją coś, o czym nie chce myśleć. Ten koszmar,
z którego nie może się obudzić, zniknie dopiero wtedy gdy dojdzie do bolesnego
starcia. Ale po tym wydarzeniu nie może już milczeć - musi ujawnić prawdę.

Zrób to sam

Zrób pyszny deser, niepowtarzalny i zaskakujący.
Prezentujemy Wam gruszki w cieście francuskim.
W cieście francuskim wycinamy kształt gruszki z listkami, układamy połówki ,
wydrążonej i naciętej gruszki.
Pieczemy według przepisu na opakowaniu ciasta francuskiego do uzyskania
złotego koloru.
Efekt zachwyci każdego, a smak zwali z nóg;-)
Cieszcie się z prostoty wykonania.

W

olontariat jest bezpłatną, dobrowolną działalnością

na rzecz społeczeństwa. Wolontariat przynosi korzyści
zarówno osobom, którym pomaga się, a także osobom, które tę pomoc niosą.
Będąc wolontariuszem przeżywa się wiele pięknych chwil, w ciekawy i twórczy sposób
spędza czas oraz zawiązuje nowe przyjaźnie. Poprzez wolontariat można uczestniczyć
w ciekawych i ambitnych projektach. Jednak to nie wszystko!

„Jest na świecie tyle rzeczy za które nie można zapłacić żadnymi pieniędzmi,
tylko radością, pamięcią i słowem oraz wielkim sercem”
Takim wielkim sercem charakteryzują się wolontariusze z Bursowego Klubu Wolontariatu
w Bursie Szkolnej nr1 w Radomiu.
W okresie swej działalności klub zorganizował i przeprowadził następujące akcje:
● Udział w akcji „Zostań aniołem”-akcja polega na pisaniu i wysyłaniu kartek dla dzieci
z oddziału onkologicznego w Lublinie. Kartki są wysyłane raz w miesiącu.
●Zbiórka karmy dla Radomskiego Schroniska Zwierząt
●Twój Miś może zostać Ratownikiem- akcja organizowana przez Radomską Straż Pożarną,
polega na zbiórce pluszowych maskotek dla dzieci poszkodowanych w nieszczęściach.
●Zorganizowanie Mikołaja dla dzieci ze Specjalistycznego Szpitala w Radomiu
Zorganizowanie Dnia Wolontariatu
●Klub nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem” Budujemy Przystań”. W ramach tej
współpracy młodzież uczestniczyła w Mikołajkach, wykonała ozdoby na Bożonarodzeniowy
kiermasz świąteczny, Podczas wizyt w Stowarzyszeniu wychowankowie mieli okazję poznać
podopiecznych i mile spędzić z nimi czas.
●Klub nawiązał współpracę z Miejskim Ośrodkiem Kultury „Amfiteatr”. W ramach
współpracy włączył się w akcję Dnia życzliwości.
Wszystkie przeprowadzone akcje cieszą się wielkim powodzeniem. Wychowankowie bardzo
chętnie działają i nadal chcą się angażować w pomoc na rzecz innych.

Opowiadanie
Wszyscy zebrali się w głównej sali i czekali na przemowę Israna. Wyszedł na balkon
i podniosłym tonem przemówił do zebranych :
–
Towarzysze! Nad naszą krainą rozciąga się krwawe widmo! Dziś jednak położymy mu
kres, a nad naszymi głowami znów rozbłyśnie słońce! Nasz podstępny wróg gnieździ się
w krypcie niczym szczur, którym w rzeczywistości jest. I podobnie jak szczur zapędzony
w kozi róg będzie walczyć do upadłego. Wampiry nie znają honoru. W pogardzie mają bogów.
Zwykła uczciwość jest dla nich niczym. Więc wszyscy unieście miecze w imię Stendarra
i ludzkości. Tej nocy wyruszymy ocalić naszą krainę. A teraz ruszać się. Chcecie żyć wiecznie?!
- Po czym wskazał w stronę gór - Tam czeka nieśmiertelność!
Wszyscy pochwycili pochodnie, wsiedli na konie i ruszyli galopem we wskazanym kierunku.
Nad ranem stali już u podnóża góry. Z niepokojem obserwowali ruinę wykutej w skale krypty.
Prowadziły do niej szerokie kamienne schody. Isran nakazał rozpalić ogniska, rozstawić
namioty i posłać zwiadowców. Gdy wszystko było gotowe z niecierpliwością czekano na
raporty zwiadu. Po ich przybyciu Isran zwołał dowódców grup na naradę, na której
przedstawiono sytuację strategiczną i podjęto decyzję o działaniach. Durag wrócił do swoich
towarzyszy i wyjaśnił im plan ataku. Wampiry porozstawiane były po całej krypcie.
Kilkadzieśiąt metrów na wschód od głównej bramy był ukryty właz do tylnego wejścia do
centralnej sali. Zadaniem grupy Duraga było ciche wejście przez ten właz i zamknięcie drogi
odwrotu przeciwnikowi. Pozostali wojownicy mieli przystąpić do szturmu w momencie gdy
drużyna Duraga dotrze do wyznaczonego celu.
Gdy poznali cały plan przygotowali ekwipunek i niezwłocznie ruszyli. Właz ukryty był
między kamieniami na końcu wąskiej, oblodzonej ścieżki. Durag z trudem
otworzył
zamarzniętą klapę i pojedynczo wślizgnęli się do środka wpadając po pas w lodowatą, cuchnącą
wodę. Przez kródki czas skradali się w kierunku wejścia. Skaad trzymał w skostniałej dłoni
gasnącą pochodnię, która była jedynym źródłem ciepła i światła. Brodząc dotarli do wejścia
prowadzącego do głównej sali. Dróżyna niezauważona rozproszyła się po wnętrzu krypty.
Wszyscy ukryli się za starymi sarkofagami, tak aby mieć widok z każdej strony na
umiejscowiony w cetrum tron. Na nim w milczeniu i zadumie siedział ubrany w purpurową,
złoconą szatę wampir. Był on tak samo jak Skaad mrocznym elfem. Strzelec ze skupieniem
obserwował twarz wampira. Jego uwagę przykuło pokryte bielmem oko przecięte starą
zabliźnioną szramą. Głowę pokrywały nieznane Skaadowi runy. Wokół wampira stało mnóstwo
identycznie ubranych gwardzistów. Było pewne, żę to Filipp, cel wielu tygodni przygotowań
i poszukiwań. Skaad znieruchomiał za sarkofagiem i czekał na swoich towarzyszy. Po chwili
dobiegły go odgłosy walki. Do sali wbiegli Obrońcy oraz Straż. Rozpoczęła się walka. Filipp
uważnie się wszystkiemu przyglądał, Skaad nie dostrzegł na jego twarzy niepokoju. Wiedział,
że ma jakiś plan. W momencie śmierci ostatniego z walczących wampirów Filipp wstał
i poprosił o honorową śmierć. Isran nieufnie przystał na prośbę wroga. Zezwolił mu na wybór
przeciwnika. Wampir wskazał w srtonę sarkofagu za którym był Skaad. Wstał i wyszedł na
środek sali. Filipp poprosił go zdjęcie kaptura, aby walcząc mogli patrzeć sobie w oczy.
Wszyscy obecni uformowali okrąg. Skaad dobył miecza i czekał na atak. Wampir zasypał go
gradem ciosów, które ledwo odpierał. Silnym kopnięciem odrzucił go na kilka metrów, a do
kuszy załadował bełt o srebrnym grocie. Wolno podszedł do Filippa. Chwycił do za szyję
i uniósł tak aby spojżeć mu w oczy. Wampir wiedział, że to jego koniec i z godnością opóścił
głowę, a Skaad wystrzelił prosto w serce. Wampir upadł na ziemię. Obrońcy zabrali ciało
Filippa wyprawili mu godny wojownikowi pochówek. Szczęśliwi wrócili do Twierdzy, a po
czasie każdy wrócił do swego domu i rodziny.
KONIEC

Kolorowanka

Cytat miesiąca

„Naucz się cieszyć teraźniejszością. Doceniaj to, co
przeżywasz, bo cenne chwile zbyt szybko przemijają
i jeśli wciąż tylko spoglądasz w przyszłość, bądź
tęsknisz za przeszłością, zapominasz o tym, by czerpać
radość z tego, co tu i teraz”.

Suchar miesiąca

Ogłaszamy konkurs na najciekawsze wspomnienia, zdjęcie z ferii. Prosimy
o zgłaszanie się do pań: S. Stankowskiej i K. Wójcik, najbardziej „porywające”
zostaną zamieszczone w następnym numerze Życia bursy.

Rozpoczęła się akcja PRZECZYTAJ MOJĄ ULUBIONĄ KSIĄŻKĘ
Masz ulubioną książkę? przeczytałeś ją kiedyś lub całkiem niedawno, zachwyciła
Cię, wzruszyła, pozostała w Twojej pamięci, czasem do niej wracasz? Podziel się
nią z koleżankami i kolegami. Podaj jej tytuł i opisz ją w kilku zdaniach.
Tytuły swoich ulubionych książek i ich recenzje możesz zgłosić do wychowawcy
gr. I p. S. Stankowskiej i wychowanka gr. I Dominika Glegoły p. 318.

FERIE ZIMOWE ROZPOCZYNAJĄ SIĘ 13 LUTEGO
2017R. I TRWAJĄ DO 24 LUTEGO 2017R.
ŻYCZYMY UDANEJ I BEZPIECZNEJ ZABAWY!
Redakcja gazety: Urszula Zając, Magdalena Baran, Piotr Głodek
Koordynatorzy: Sylwia Stankowska, Kinga Wójcik.

Plebiscyt „Echa Dnia” na Sportowca, Trenera i Talent Ziemi
Radomskiej 2016

Tytuł Supersportowego Talentu Regionu Radomskiego otrzymał nasz kolega,
wychowanek grupy I. Jakub Baranowski, siatkarz Radomskiego Centrum
Siatkarskiego Czarni Radom. W 2016 roku zdobył wicemistrzostwo Polski
młodzików. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Kolacja z Szymborską

Wieczór z poezją W. Szymborskiej
Czytelnictwo to jedna z podstawowych aktywności człowieka, zawiera w
sobie ogromne walory wychowawcze. lektura, zwłaszcza trafie dobrana może
ukazywać młodemu czytelnikowi wiele wartości, wzorów, może ujawniać
różnicę między dobrem a złem. Literatura piękna kształtuje w człowieku
poczucie piękna, dobra, prawdy, rozwija twórczą wyobraźnię.
„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie
ludzkość wymyśliła” – takim cytatem rozpoczęto
kolację z poezją W. Szymborskiej. W czasie spotkania
zapoznano młodzież z życiem i twórczością sławnej
noblistki . Młodzież poznała piękną poezję poetki.
Wieczór upłynął w miłej i serdecznej atmosferze.

