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Redakcja

Drogie Koleżanki i Koledzy!
Za nami niesamowite emocje zaciętej kampanii wyborczej do Samorządu Uczniowskiego. Cieszymy
się, że tak licznie oddaliście swoje głosy, za wszystkie serdecznie dziękujemy!
W wyniku Waszego głosowania przewodniczącym szkoły został Olivier Nagawski (7b), a zastępcami
zostali: Iga Kur (7d) i Tomasz Sieluk (5e).
Zgodnie z obietnicami złożonymi w kampanii wyborczej spotkaliśmy się w październiku z Dyrekcją
Szkoły, przedstawicielem Rady Rodziców oraz opiekunem SU. Podczas spotkania omówiliśmy wiele
istotnych spraw dotyczących wydarzeń kulturalno-rozrywkowych całej szkoły. Między innymi
poruszono tematy: dyskotek szkolnych, regularnych spotkań ze sztuką, dnia bez pracy domowej,
święta sportu. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze i było owocne, a o jego fantastycznych
efektach wkrótce się dowiecie!
Chcemy również zakomunikować, że w wyniku głosowania przeprowadzonego w klasach siódmych,
Olivier Nagawski został wybrany jako przedstawiciel naszej szkoły do Sejmiku Młodzieżowego
Dzielnicy Targówek.
Mamy nadzieję, że rezultaty naszej pracy uatrakcyjnią Wam codzienne życie szkolne. Jesteśmy
otwarci na współpracę z każdym, kto jest kreatywny i chętny do pracy. Dlatego też w niedługim czasie
zostanie uruchomiona skrzynka pomysłów, do której będziecie mogli wrzucać kartki z Waszymi
propozycjami. Zapraszamy do naszej drużyny! Razem możemy więcej!
Samorząd Uczniowski

Wybory do Samorządu Uczniowskiego
2017/2018
W dniach 18-19 września 2017 roku odbyły się wybory do SU. Wybory poprzedziła tygodniowa
kampania wyborcza. Na plakatach wyborczych przygotowanych przez kandydatów oprócz
informacji dotyczących np. ich zainteresowań były także postulaty wyborcze związane
z funkcjonowaniem uczniów w szkole.
Lista kandydatów z poszczególnych klas:
4a Amelia Trybulska
4b Filip Bergier
4c Laura Motowska
4d Emilia Michalak
4e Maja Gąsiorowska
4f Tamara Kołakowska

Wyniki wyborów do
Samorządu Uczniowskiego

4g Weronika Piątek

przewodniczący SU:

5a Aleksandra Węgiełek

Olivier Nagawski klasa 7b
(103 głosy)

5b Sebastian Wodzyński
5c Andrzej Guzek
5d Kacper Wronka
5e Tomasz Sieluk
5f Malwina Florczuk
6a Maksymilian Książek
6b Jakub Turemka
6c Karolina Krawczyk
6d Stanisław Szymański
7a Mateusz Całka
7b Olivier Nagawski
7c Wojciech Lewandowski
7d Iga Kur
7e Szymon Chmielecki

Zastępcy przewodniczącego:
Iga Kur klasa 7d (66 głosów)
oraz Tomasz Sieluk klasa 5e
(32 głosy)

SAMORZĄD UCZNIOWSKI SP 84
W PIGUŁCE
1. Samorząd Uczniowski, tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły.
2. Zarząd SU wybrany w wyborach jest przedstawicielem wszystkich uczniów.
3. Członkowie zarządu występują w imieniu wszystkich uczniów przed dyrekcją,
radą pedagogiczną czy radą rodziców. Ich zadaniem jest również dbać o to, aby
prawa ucznia były przestrzegane.
4. Zebrania zarządu odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
o godzinie 11:25 w pokoju pedagoga/psychologa oraz według potrzeb.
5. Każdy uczeń może codziennie zgłosić swoją propozycję, pomysł czy problem
do zarządu SU lub opiekunów.
6. Każdy uczeń po wcześniejszym ustaleniu z opiekunami SU, ma prawo
uczestniczyć w zebraniu zarządu SU.
7. Opiekunami SU są pani pedagog Małgorzata Chmielewska-Nowak oraz pani
psycholog Katarzyna Zielińska- Konieczka.
8. Opiekun pomaga uczniom w pracy samorządu, ale ich nie wyręcza.
9. Pamiętaj, Samorząd Uczniowski ma prawo wyrażać swoją opinię we wszystkich
sprawach dotyczących funkcjonowania szkoły.

10. Informacje na temat działań samorządu będą dostępne na tablicy obok sali
numer 14.
11. Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia współpracy z Samorządem
Uczniowskim naszej szkoły.

Małgorzata Chmielewska-Nowak

Warsztaty Eko-Trendy
We wrześniu uczniowie klasy 7c i 7e wzięli udział w warsztatach Eko-Trendy. Uczestnicy
warsztatów dowiedzieli się, że każdy produkt ma w sobie pewną historię i niesie za sobą skutki
dla środowiska naturalnego.
Młodzi ludzie byli zachęcani, aby podczas dokonywania zakupów zastanowić się nad kilkoma
ważnymi dla naszej planety zagadnieniami:
- z czego i w jakim procesie powstały produkty?
- kto i w jakich warunkach je wyprodukował?
- jak ich użytkowanie i utylizacja wpływa na środowisko i otoczenie społeczne?
Poruszone zostały takie zagadnienia jak kupowanie ubrań, jedzenia i elektroniki. Ponadto uczniowie
poznali nowe trendy w ekologii m.in. modę na wypożyczanie i naprawianie, zamiast wyrzucania,
na kupowanie „z drugiej ręki”, na przetwarzanie starego w nowe, oraz silny trend o nazwie
MINIMALIZM.
Aneta Letkiewicz

Kolejny Mistrz Nauczania
w naszej szkole
Dnia 12 października podczas Gali w Teatrze Rampa organizowanej z okazji Dnia Edukacji
Narodowej pani Edyta Jaczewska zdobyła prestiżową nagrodę Artifex Docendi (Mistrz
Nauczania). W związku z tym wyróżnieniem postanowiliśmy zadać naszej mistrzyni kilka
pytań.
Pracuje Pani u nas w szkole już sześć lat. Co najbardziej sobie Pani ceni w pracy pedagogicznej?
Praca pedagogiczna to przede wszystkim praca z dziećmi i stuprocentowe poświęcenie, tak by mogły
czuć wsparcie, bezpieczeństwo i otuchę. Pierwszoklasiści, którzy obecnie są pod moimi skrzydłami,
będą ze mną przez trzy lata. To naprawdę ważny okres w ich życiu, pragnę by odpowiednio
przygotowali się do dalszej drogi – to taka moja mała misja.
Jako nauczyciel z dużym doświadczeniem pewnie ma Pani jakieś swoje sekrety. Jak sprawić,
żeby uczniowie chętnie pracowali podczas zajęć?
Od razu powiem, że sekretów nie mam! (śmiech) Jednak wiem, że jeżeli oczekuję koncentracji,
skupienia na lekcji, to najpierw uczniowie muszą zobaczyć zaangażowanie w moim zachowaniu,
zainteresowanie tematem i pokazanie, że różnorodna wiedza i obycie, to klucz do sukcesu.

Wiemy, że stosuje Pani w swojej pracy innowacje pedagogiczne. Co Pani klasa zyskała przez
takie działania?
Innowacja pedagogiczna to przede wszystkim wszechstronny rozwój. Daje mi szansę skupienia się
indywidualnie na każdym uczniu, a zarazem pracy z jedną, dużą grupą. Jest to nauka poprzez
działanie. Cały czas jesteśmy aktywni i mamy mnóstwo pomysłów, jak urozmaicić dzień w szkole.
Podczas zajęć każdy z nas angażuje się w prowadzenie lekcji. Takie rozwiązanie na pewno przyczyni
się i pomoże im w dalszej edukacji i życiu.
Co uważa Pani za swój największy sukces?
Chyba nie jestem w stanie doprecyzować tej odpowiedzi, jednak w mojej skromnej ocenie, ogromnym
sukcesem jest chwila, gdy można dostrzec między nauczycielem a uczniami pewną więź. Brzmi
górnolotnie, ale to naprawdę da się odczuć. Wspaniale, gdy klasa rozumie się praktycznie bez słów,
wystarczą dwa spojrzenia i każdy wie, czego od siebie nawzajem oczekujemy...
Czy pamięta Pani jakąś zabawną sytuację z pracy pedagogicznej?
Muszę przyznać, że praca nauczyciela jest tak różnorodna, że przychodząc do szkoły każdego dnia
spotykam się z czymś innym. Raz coś mnie rozbawi, drugiego dnia zasmuci – taka kolej rzeczy
i to jest fantastyczne. W zawodzie nauczyciela nie ma miejsca na nudę czy rutynę, tutaj dochodzi
do ciągłych rotacji i zwrotów akcji.
Bardzo dziękujemy za rozmowę.
Redakcja

Jak po kłótni spaść na cztery łapy?
Jak wygląda praca wolontariusza? Co kieruje ludźmi, którzy decydują się nieść bezinteresowną
pomoc? Czym jest technika „żółtej szmatki”? Na te i inne pytania odpowiedziała mi Emilia
Kłosek, wolontariuszka w schronisku dla psów.
Jesteś wolontariuszką od 4 lat. Co Ci to dało? Czego się nauczyłaś?
Wbrew pozorom prace społeczne są bardzo edukujące, nigdy bym się nie spodziewała, że praca
z psami tyle mi da. Przede wszystkim jestem bardziej wrażliwa, nie tylko na zwierzęta, również na
ludzi, na świat, ogólnie na codzienne zdarzenia. Nauczyłam się , że moje problemy to nie koniec
świata, są istoty w o wiele gorszej sytuacji. Oczywiście nie to jest pocieszające, że inni mają gorzej,
tylko świadomość, że nie jest aż tak źle, jak nam się wydaje, że warto mieć nadzieję na lepsze, tak jak
te psy, które często mimo okropnej sytuacji wciąż wierzą, że będzie dobrze albo po prostu się cieszą.
Psy to bardzo inteligentne zwierzęta i wiele się można od nich nauczyć. Taka praca naprawdę jest
zaskakująca.
Słyszałaś pewnie opinie, że szkoda czasu na wolontariat. Co o tym myślisz? Co byś chciała
powiedzieć takim ludziom?
Słyszałam o czymś takim i jestem naprawdę zaskoczona, że są ludzie, którzy tak myślą. Słyszałam
nawet o tym, że wolontariat jest porównywany do bezrobocia, nie wiem jak to tego doszło. Uważam,
że taka praca wymaga dużo wrażliwości, pokory i odwagi. Myślę, że nie ma co tu za dużo mówić,
ponieważ w większości są to nastolatkowie przekonani do swoich racji i myślę, że sami powinni
spróbować i zobaczyć jak to naprawdę jest.
A jak chcesz przekonać nastolatków do wolontariatu?
W niektórych szkołach za wolontariat dostaje się punkty do liceum czy innych szkół, a to dobry krok
w tę stronę. Każde wynagrodzenie jest przekonujące, ponieważ jest to pomoc bezinteresowna, więc
wydaje im się „nieopłacalna”. Uważam, że rodzice powinni proponować nową grę, podwójne
kieszonkowe itp. w zamian za wyjście z psami. Podobają mi się programy, które mają na celu
pokazanie pomocy w fajny sposób, np. poprzez zaangażowanie znanych ludzi. Działa to podwójnie –
po pierwsze uświadamia, że nawet gwiazdy podejmują się takich działań, a po drugie ma to większy
zasięg. Gwiazdy mają wiele fanów i docierają do wielu osób.
A skąd u ciebie pomysł na wolontariat?
Jest to zabawna historia (śmiech). Kiedyś bardzo pokłóciłam się z mamą, więc chciała dać mi karę, ale
stwierdziła, że po co zabierać mi telefon, jeśli mogę przy okazji zrobić coś pożytecznego? Jak się
domyślasz poszłam raz do schroniska wyprowadzić psy, dać im karmę i tak zakochałam się w tych
zwierzętach i poczułam bezradność tych psów, że zostałam na dłużej i jestem bardzo wdzięczna mojej
mamie.

A jak przekonujesz albo chciałabyś przekonać ludzi do wzięcia psów czy kotów ze schroniska,
a nie z hodowli?
Przede wszystkim chcę złamać stereotypy na temat psów ze schroniska. Większość ludzi myśli, że psy
po przejściach będą agresywne, będą „rzucały” się na wszystko, nie będą okazywały miłości. Jest
wręcz przeciwnie. Mam psa ze schroniska – i owszem był po przejściach, ale właśnie dzięki temu,
bardzo szybko się uczył. Gdy mu pokazałam, że może mi zaufać, że zaopiekuję się nim, był już
spokojny. Zwierzęta ze schroniska naprawdę potrzebują domu, więc gdy go dostają są bardzo
wdzięczne i wierne. Na początku na pewno ważna jest tresura. Wiele psów cierpi na lęk separacyjny –
boją się rozłąki z nowym panem czy panią, boją się, że ich ponownie stracą. Jest jednak wiele technik
jak przyzwyczajać psy do zostawania samemu w domu. Jedną z nich jest „żółta szmatka” – psy
rozróżniają bardzo dobrze żółty kolor. Jeśli kładziesz szmatkę w widocznym miejscu i mimo, że jesteś
w domu, nie zwracasz uwagi na psa, on pomału uczy się, że może się sam sobą zajmować. Wiele
psów już w schronisku uczy się jak chodzić przy nodze czy zachowywać się na spacerze. Jeśli więc
w tym początkowym okresie damy trochę uwagi tresurze psa, mamy potem wspaniałego towarzysza.
Jest wiele szkół dla zwierząt, które udzielają konsultacji dla psów ze schroniska za darmo. Na
przykład szkoła „Zuzik” na Żoliborzu. Często wiele ośrodków weterynaryjnych też ma zniżki
dla takich psów, więc leczenie schroniskowych pupili jest tańsze.
Czy psy ze schroniska mogą być na kogoś lub do czegoś coś uprzedzone?
Czasem nie lubią osób, które przypominają tych, którzy wyrządzili im krzywdę. Na przykład mój pies
zaczął szczekać na mojego tatę być może dlatego, że w schronisku wiele nieprzyjemnych czynności
przy psach wykonują mężczyźni i mój pies to pamiętał. Jednak po jakimś czasie przyzwyczaił się
do taty i zrozumiał, że nic mu nie grozi, więc bardzo go polubił. Każdego psa można nauczyć zasad
i oduczyć strachu, z jednym potrwa to dłużej, z innym krócej – wystarczą chęci.
A jeśli ktoś nie ma warunków do zaadoptowania psa, ale chciałby pomóc to myślisz, że powinien
go przygarnąć mimo wszystko czy jednak zostawić w schronisku ?
Bardzo ciekawe pytanie. Przygarnięcie psa to duża odpowiedzialność i jeśli nie mamy
na to warunków, to lepiej tego nie robić. Ktoś może zapytać dlaczego? Dlatego, że jeśli pies wróci
do schroniska po kilku miesiącach, to ma jeszcze większą traumę, traci zaufanie do ludzi i musi na
nowo adoptować się do starych warunków. Jest wiele innych sposobów, by im pomóc. Możemy
przyjść do schroniska i wyprowadzać je na spacer. To naprawdę wielka pomoc i dla tych psów i dla
ludzi, którzy się nimi zajmują.
A w jaki sposób można pomóc takim zwierzętom, gdy nie mamy dla nich czasu?
Jeśli nie mamy czasu, ale mamy pieniądze i chęci, też jesteśmy w stanie coś zdziałać. Np. od czasu
do czasu przyjechać z karmą, ciepłymi kocami na zimę, lekarstwami. Można wpłacać na konto
schroniska, do czego bardzo zachęcam. Moim marzeniem jest założenie portalu, gdzie ludzie, którzy
chcą mieć psa mogą znaleźć kogoś, kto pomoże im finansowo. Jedna osoba opiekuje się psem a druga
inwestuje. Dzięki temu psy będą miały większe szanse na dom, a ci, którzy nie mają warunków
finansowych – będą mogli mieć psa.

Widzę, że naprawdę się w to angażujesz i zależy Ci na tym. Nie miałaś jednak takich momentów,
że bywałaś zmęczona lub chciałaś zrobić coś dla siebie?
Oczywiście, że miałam. Raz nawet miałam przerwę trzymiesięczną i chodziłam na kółko teatralne,
ale czułam, że brakuje mi czegoś ważnego – czyli psów i czasu z nimi. A poza tym to bardzo zdrowe,
na spacery chodzimy do lasu, więc mogę zaczerpnąć świeżego powietrza. Do tego to bardzo dobra
praca fizyczna, prawie jak siłownia (śmiech). Kiedy wielki owczarek niemiecki chce iść w prawo,
a wy musicie iść w lewo, to wcale nie jest tak łatwo.
Co byś chciała powiedzieć na koniec czytelnikom tego wywiadu?
Jeśli chcesz mieć psa, dowiedz się jak najwięcej na jego temat. Proszę miejmy trochę odwagi
i świadomości, jakie konsekwencje niosą nasze czyny. Przede wszystkim, jeśli przygarnąłeś psa
ze schroniska, a już go nie chcesz – nie wyrzucaj go, nie rób mu krzywdy! Z dwojga złego lepiej,
aby znowu trafił do schroniska. Zwierzęta nie potrafią się przed nami bronić, ale to nie znaczy, że my
mamy je krzywdzić.
Bardzo mądre słowa. Jestem Ci niezmiernie wdzięczna za ten wywiad, dowiedziałam się tylu
ciekawych rzeczy. Życzę ci wytrwałości w tym, co robisz i wszystkiego dobrego.
To ja dziękuję, że to mnie wybrałaś do tego wywiadu. Była to czysta przyjemność.

Blanka Kubiak, 7a

Pasowanie na Świetliczaka!
Świetlica jest miejscem dla każdego ucznia, wszyscy pracownicy dbają o to, aby dzieci czuły się
tutaj dobrze, bezpiecznie i by znalazły towarzyszy do wspólnej zabawy. Każdego roku włączamy
nowoprzybyłych podopiecznych do świetlicowej gromady, podczas uroczystości pasowania na
świetliczaka.
Dnia 26 października 2017 roku zgromadziliśmy się wszyscy w filii szkoły, przy ul.Topazowej 26,
aby dokonać pasowania. Przybyły dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz z klasy If wraz
z wychowawcami. Swoją obecnością zaszczyciła nas także pani wicedyrektor Beata NiedźwiedźGostomska oraz pani kierownik świetlicy Małgorzata Wierbiłowicz.
Wszystkie dzieci zaprezentowały się w tym dniu godnie i uroczyście. Z radością pokazały to, czego
przez te pierwsze tygodnie nauczyły się w świetlicy podczas wspólnych zabaw i zajęć. Tegoroczny
występ dotyczył różnych kultur. Rozpoczęliśmy wierszykiem w języku angielskim, następnie
pokazaliśmy zabawę z piosenką w języku portugalskim, przenieśliśmy się również do Japonii, aby
wspólnie z panią dyrektor zatańczyć “Pongę”. Ostatecznie powróciliśmy do Polski z wierszem Juliana
Tuwima pt. „Abecadło”. Po tej krótkiej prezentacji wszystkie dzieci zmierzyły się z quizem
dotyczącym wiedzy ogólnej, który nie sprawił im żadnych problemów oraz przypomniały wszystkim
zebranym świetlicowe zasady. Na koniec uroczystości wszyscy złożyli ślubowanie godnego
zachowania się jako świetliczaki, a pani dyrektor i pani kierownik dokonały pasowania. Uczestnicy
uroczystości otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.
Mamy nadzieję, że nasi podopieczni i zgromadzeni goście będą miło wspominać ten dzień, a my
dołożymy wszelkich starań, aby każdy poczuł się w świetlicy jak domu.
Aneta Majchrzak
Joanna Urbaniak

Nie ma śmieci – są surowce
„Sprzątanie świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony
środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku
przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40
mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994
roku zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.
15 września odbyła się 24. edycja akcji „Sprzątanie świata” pod hasłem: „Nie ma śmieci – są
surowce”. Celem tegorocznej akcji była zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie
ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz
środowiska i promowanie obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki.
Uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli – jak co roku – chętnie wzięli udział w tej
inicjatywie. Zbierano odpady w najbliższej okolicy szkoły.
Aneta Letkiewicz

Taniec jest sztuką
Czym jest sztuka? Czy to tylko dzieło artystyczne? Czy możemy dokładnie określić to pojęcie?
Sztuka towarzyszy nam przez całe życie, upiększa je, jest źródłem nowych doznań i odkrywaniem
własnej osobowości. Taniec jest dla mnie sztuką, ponieważ pomaga mi wyrazić nastrój, który w danej
chwili odczuwam. Tańczę, kiedy jestem radosna i szczęśliwa, ale również wtedy, kiedy dopada mnie
smutek czy złość. Pomaga mi wtedy wyładować emocje.
Lubiłam tańczyć chyba od zawsze, każdy spontanicznie tworzony układ choreograficzny sprawiał mi
niezwykłą przyjemność. W pewnym momencie zdecydowałam, że zacznę to robić bardziej
profesjonalnie, dlatego od pięciu lat tańczę w zespole B-team juniors w szkole tańca Egurrola Dance
Studio.
Na początku nie było oczywiście łatwo, ale ciężka praca i wysiłek przynoszą rezultaty – zaczęłam
zdobywać sukcesy. Wraz z zespołem wygrywaliśmy kolejne warszawskie turnieje, później przyszedł
czas na inne polskie miasta. Jakiś czas temu zdobyliśmy wicemistrzostwo Europy, a w tym momencie
zdobyliśmy trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w Czechach.
Aleksandra Wielechowska, 7b

Klub Młodych Odkrywców
Zaczął się nowy rok szkolny, a my znów chętnie spotykamy się na zajęciach pozalekcyjnych
Klubu Młodych Odkrywców, podczas których pani Aneta Letkiewicz poszerza naszą wiedzę
przyrodniczą. Jeśli też lubisz wyzwania i wiedzę chciałbyś zdobywać dzięki eksperymentom oraz
doświadczeniom naukowym, dołącz do nas! Spotykamy się we wtorki i czwartki. A już teraz
sprawdź, co ciekawego robiliśmy ostatnio.

Ciecze nienewtonowskie
Na pierwszym spotkaniu ustaliliśmy zasady pracy, po
czym zajęliśmy się polimerami i cieczami
nienewtonowskimi (czyt. nieniutonowskimi). Polimery
to związki chemiczne, które zbudowane są z wielu
mniejszych, powtarzających się elementów, zwanych
monomerami. Dzielą się one na naturalne np. białko
jaja kurzego, naturalna guma arabska i syntetyczne np.
torebki reklamowe, kleje syntetyczne, nylon,
a swoją nazwę wzięły od greckiego słowa polymeres,
oznaczającego element zbudowany z wielu części
(wieloczęściowy). Reakcja w wyniku, której powstają
łańcuchy polimerowe nosi nazwę polimeryzacji.
Otrzymana na zajęciach substancja miała jednocześnie
właściwości ciała stałego i cieczy. Była rozciągliwa,
przyjmowała kształt dowolnego naczynia, do którego
była włożona, a przy gwałtownym rozciąganiu rwała się. To jest właśnie ciecz nienewtonowska.
W domu można znaleźć dużo takich substancji np. ketchup, pasta do zębów, czy mąka ziemniaczana
wymieszana z wodą. Na koniec zorganizowaliśmy konkurs na najdłużej rozciągnięty polimer.

Jak działa suchy lód?
Innym razem badaliśmy działanie suchego lodu.
Suchy lód to zestalony dwutlenek węgla.
W temperaturze pokojowej przechodzi ze stanu
stałego do stanu gazowego, omijając stan ciekły.
Taki proces nazywamy sublimacją. Temperatura
suchego lodu wynosi −78,5 °C. Tego dnia
otrzymaliśmy gazowane napoje, napompowaliśmy
rękawiczkę lateksową i wytworzyliśmy dużą ilość
baniek mydlanych.

Wykrywanie skrobi za pomocą jodyny
Badaliśmy również reakcje chemiczne, które zachodzą w kuchni. Wykrywaliśmy obecność skrobi
w produktach roślinnych np. mące, jabłkach. Skrobia jest węglowodanem pochodzenia roślinnego.
To zapasowa substancja roślinna o białym zabarwieniu, nierozpuszczalna w wodzie. Skrobia
w obecności jodyny (jodek potasu znany środek dezynfekujący) zmienia swoje zabarwienie z białego
na ciemno filetowe. Po zrobieniu kleiku z mąki i wody zapisywaliśmy tajne znaki na ręczniku
papierowym. Po wyschnięciu napis był nieczytelny. Gdy nałożono jodyny napisy się pojawił.

„Uczeń z dysleksją też czyta książki”
EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

Każdy, z dysleksją lub bez dysleksji powinien pamiętać, że:
Czytanie to klucz otwierający drzwi do świata fantazji, to podróże i wędrówki, to wyjątkowe spotkania
z niezwykłymi postaciami, to odkrywanie tajemnic świata i tropienie ciekawostek, wspólne wzruszenia i łzy,
to trzymanie kciuków za czyjś sukces, to gorące słońce, wtedy gdy, na dworze sypie śnieg. Czytanie pozwala
nam stawać się współuczestnikami wydarzeń, które miały miejsce dawno temu, ale też zaprasza do wspólnej
podróży w przyszłość, by zobaczyć świat i jego mieszkańców za 100 lat.
PAMIĘTAJCIE - nieważne, jest to, że czasem litery tak trudno układają się w słowa, słowa w zdania,
a zdania w obrazy. Wędrówka wytrawnego himalaisty na szczyt korony świata też wymaga ogromnej, nierzadko
nadludzkiej wytrwałości i siły. Każdy krok, tak jak każde przeczytane słowo wymaga wysiłku i pracy, ale czy
jest coś wspanialszego od widoku, jaki rozciąga się, dookoła gdy dotrze się na sam szczyt?
"Książka jest niczym ogród, który
można włożyć do kieszeni."
"Czytanie dobrych książek jest
niczym rozmowa z
najwspanialszymi ludźmi
minionych czasów."
Kartezjusz

chińskie przysłowie

"Do nauczania i uczenia się te trzy środki
pomocnicze są nieodzowne: po pierwsze – książki,
po drugie – książki, po trzecie – książki, bez nich
nic nie pomogą nasze wysiłki."
Stanisław Konarski

"Książka - to mistrz, co darmo
nauki udziela, kto ją lubi - doradcę
ma i przyjaciela, który z nim
smutki dzieli, pomaga radości,
chwilę nudów odpędza, osładza
cierpkości."
Maksym Gorki

"Kiedy przeczytam nową książkę, to tak
jakbym znalazł nowego przyjaciela, a gdy
przeczytam książkę, którą już czytałem - to
tak jakbym spotkał się ze starym
przyjacielem."
przysłowie chińskie

Opracowanie: Maria Bartold, Małgorzata Nowicka oraz „zaczytani” uczniowie 

DLACZEGO WARTO CZYTAĆ?
Umiejętność czytania jest wartością samą w sobie, niestety… niedocenianą!
Podczas naszych zajęć staraliśmy się wspólnie odpowiedzieć na pytanie –
Jakie korzyści płyną z czytania?
Dyskusja była burzliwa i bardzo ciekawa – okazuje się, bowiem, że DYSLEKTYK też czyta 
Jednak, na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ogromne zalety ma czytanie.
Jest to umiejętność oczywista, która na razie częściej służy pracy z podręcznikiem, a nie odkrywaniu
rozmaitych historii zamkniętych w książkach – dlatego, nie było łatwo określić korzyści płynące
z czytania.
Postaramy się jednak przytoczyć kilka wniosków, do jakich doszliśmy. Po pierwsze czytanie
w obecnych czasach coraz częściej ogranicza się do korzystania z newsów. Krótko, na temat,
treściwie, na co dzień bowiem towarzyszy nam informacja, która jest potrzebna tu i teraz, nie budzi
refleksji, nie skłania do dalszych poszukiwań, jest ulotna i tak naprawdę mało istotna.
Jednak nie poprzestaliśmy na tych wnioskach, uparcie dalej szukaliśmy korzyści, jakie mogą płynąć
z czytania. Okazało się, że każdy z nas może podzielić się niezwykłym doświadczeniem spotkania
z wyjątkową książką, która pozostawiła po sobie wyjątkowe wspomnienia.
A teraz konkrety… naszym zdaniem, czytanie:



Rozwija wyobraźnię, fantazję, twórcze i kreatywne myślenie



Pomaga lepiej się uczyć



Wzbogaca słownictwo


Rozbudza naszą ciekawość



Czasem rozśmiesza, czasem wzrusza, a czasem sprawia, że
odczuwamy niepokój i strach



Czytanie raz pozwala zabić nudę, innym razem pomaga odpocząć



Pomaga trenować koncentrację, dzięki czemu łatwiej jest się skupić podczas lekcji



Jest alternatywnym sposobem spędzania czasu, w oderwaniu od komputera



Czytanie pomaga szybciej, sprawniej, lepiej technicznie czytać – czytanie pomaga
nauczyć się czytać 
Im dłużej rozmawialiśmy, tym więcej pojawiało się zalet czytania, o których nie myślimy
sięgając po książkę. To, co możemy poradzić każdemu … z dysleksją lub bez…

CZYTAJCIE 
Mądre wnioski i kolorowe emotikony: Piotr Karwowski, Alan Kargulewicz, Wiktor Świętochowski,
Kacper Stokowski, Nikola Goszczyńska, Bartosz Bohdziewicz, Natasza Czaplicka i Maria Bartold

VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

29 września 2017 r. w Naszej Szkole po raz drugi obchodzony był
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.
Uczennice klasy VId wraz z nauczycielem matematyki Magdaleną Kalicką przygotowali Wielką
Loterię związaną z tabliczką mnożenia. Uczestnikami loterii byli uczniowie klas IV-VII, w sumie
około 500 uczniów.

Loteria poprzedzona była wielkimi przygotowaniami. Uczennice i uczniowie klasy VId,
przygotowywali losy, certyfikaty, odznaki. Uczennice wraz z nauczycielem matematyki, przygotowały
dekoracje holu, tablic matematycznych.

W piątek 29 września 2017 r. od godz. 8.00 wystartowała Wielka Loteria. Uczennice klasy VId
odwiedzały każdą klasę. Chętni uczniowie losowali los, który zawierał 5 przykładów. Po włączeniu
stopera, uczniowie mieli 5 minut na ich rozwiązanie, a klasy VII – 4 minuty. Po zakończeniu loterii
uczennice wraz z nauczycielem matematyki Magdaleną Kalicką sprawdzały losy, wypełniały
ceftyfikaty. W następnym tygodniu zwycięscy uczniowie otrzymali certyfikaty informujący
o uzyskaniu tytułu EKSPERTA TABLICZKI MNOŻENIA oraz odznakę Jestem Ekspertem
Tabliczki Mnożenia. Certyfikat wraz z odznaką został wklejony do zeszytu do matematyki.
Dodatkową nagrodą dla Ekspertów Tabliczki Mnożenia była ocena celująca z matematyki.

Wszystkim dziękujemy za udział i zapraszamy za rok.

Uczennice klasy VId
Magdalena Kalicka
nauczyciel matematyki

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
Dnia 29 września w atmosferze twórczej zabawy obchodziliśmy VII Światowy Dzień Tabliczki
Mnożenia. Ta bezpłatna akcja edukacyjna prowadzona jest w szkołach na całym świecie. W tym
roku zgłosiło się do niej 3885 szkół!

Jak przebiegła akcja?
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia jest wielkim szkolnym wydarzeniem. Zaczynamy
od przygotowań, podczas których uczniowie przypominają sobie tabliczkę mnożenia. Potem,
dokładnie 29 września, następuje sprawdzenie „tabliczkowej wiedzy”. Tak też było w naszym
przypadku. Na początek zrobiliśmy mnożeniową rozgrzewkę z wykorzystaniem kostek do gry.
Następnie czytaliśmy wierszyki z wykorzystaniem działań na mnożenie, a na ich podstawie
układaliśmy własne rymowanki. W ramach klasowego konkursu zostało wyróżnionych kilka
wierszyków, które z pewnością pomogą nam o wiele szybciej zapamiętać tabliczkę mnożenia, a nauka
będzie przyjemniejsza!

Wchodzę do klasy i mówię wszystkim „Cześć!”

6x6 to 36
Mój kolega z klasy jest zawsze szczery

4x6 to 24
Moja rodzina cała równanie zna!

6x7 to 42
Tymoteusz Woźnicki

2x9 to 18
Dzięcioł stuka w drzewo właśnie.

1x3 jest 3
Śnieg na dachu już się skrzy.

6x6 to 36
A ja lubię lody jeść.

5x8 to 40
Listonosz przyniósł dobre wieści.
Maria Gryc

2x2=4
Zjadam szybko desery.

2x3=6
Umiem wiersza treść.

6x5=30
Chrząszcz w trawie szeleści.
Aleksandra Augustyniak
Prace wyróżnione:

6x3 to 18
Mysz chowa się tu właśnie.
Karolina Mudant

5x5 to 25
Mam piesków pięć.

Dawid Gorczyczewski

KĄCIK MATEMATYCZNY
ZOSTAŃ MISTRZEM ŁAMIGŁÓWEK
MATEMATYCZNYCH
3 października 2017 roku rozpoczął się Szkolny Konkurs na Mistrza Łamigłówek
Matematycznych. Konkurs potrwa do marca 2018 r.

Co poniedziałek na tablicy przy sali 30 „Kącik Matematyczny” będą zamieszczone łamigłówki
matematyczne o różnym stopniu trudności. Na każdym poziomie edukacyjnym, uczeń, który
zdobędzie największą ilość punktów, zostanie Mistrzem Łamigłówek Matematycznych.
Zachęcam do systematycznego rozwiązywania zadań i zdobywania cennych punktów.
Regulamin konkursu poniżej.

Magdalena Kalicka

Regulamin Szkolnego Konkursu Matematycznego
„Mistrz Łamigłówek Matematycznych”

1. Konkurs jest wieloetapowy i przeznaczony dla uczniów klas IV-VII.
2. Czas trwania – od października 2017 r. do marca 2018 r.
3. W każdy poniedziałek na tablicy „Kącik Matematyczny” będą zamieszczane nowe
zadania do rozwiązania. Zadania będą o różnych stopniach trudności (łatwe, trudne,
bardzo trudne).
4. Pisemne rozwiązanie jednego zadania o wybranym stopniu trudności należy umieścić
w pudełku znajdującym się przy sali 30 (czas rozwiązania od poniedziałku
do poniedziałku ).
5. Każde zadanie będzie punktowane. Ilość punktów zależy od stopnia trudności zadania.
Zadania łatwe – 1 punkt, trudne – 2 punkty, bardzo trudne – 3 punkty. Dodatkowo
za każde prawidłowo rozwiązane zadanie uczeń otrzymuje „+”. Sześć plusów to ocena
celująca z aktywności, pięć plusów – ocena bardzo dobra.
6. Mistrzem Łamigłówek Matematycznych zostanie uczeń, który zgromadzi największą
liczbę punktów.
7. Mistrz Łamigłówek Matematycznych dodatkowo otrzyma ocenę celującą wagi 3,
specjalny dyplom oraz nagrodę rzeczową.
8. W przypadku uzyskania przez uczniów takiej samej ilości punktów rozstrzygająca
będzie rozrywka, która wyłoni Mistrza Łamigłówek.
9. Organizatorem konkursu jest Magdalena Kalicka – nauczyciel matematyki.

Szkolny konkurs recytatorski „Mały patriota”
Narodowe Święto Niepodległości co roku obchodzone jest w naszej szkole bardzo
uroczyście i w podniosłej atmosferze. W tym roku wydarzeniem towarzyszącym apelowi
był szkolny konkurs poezji patriotycznej „Mały patriota” dla klas I-III. Z każdego
oddziału, w drodze eliminacji klasowych, został wybrany uczestnik, który prezentował
wybrany przez siebie wiersz o tematyce patriotycznej.
W skład komisji czuwającej nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz oceniającej
występy wchodziły: przewodnicząca – pani Małgorzata Nowicka – kierownik biblioteki
szkolnej, pani Kamila Klepacka – wychowawczyni świetlicy oraz Dominika Pawlus –
uczennica klasy VIb.
Jury przy ocenie brała pod uwagę następujące kryteria:
 rozpoczęcie recytacji od podania tytułu i autora wiersza;
 znajomość wiersza;
 prawidłowe i głośne wymawianie wyrazów;
 odpowiednie akcentowanie zdań oraz robienie przerw na oddech;
 wyrażenie nastroju wiersza;
 przybranie prawidłowej postawy podczas
recytacji.

Repertuar występujących był niezwykle bogaty. Wśród wierszy deklamowanych przez
uczniów można było usłyszeć między innymi: „Co to jest Polska” Czesława Janczarskiego,
„Twój dom” Wandy Chotomskiej, „Gawęda o miłości ziemi ojczystej” Wisławy
Szymborskiej, „Opowiedz nam ojczyzno” Janusza Szczepkowskiego oraz wiele innych.
Dla jury była to trudna decyzja, jednak po obradach zostali wyłonieni następujący
laureaci w trzech kategoriach:

Kategoria klas I
I miejsce: Albert Piesio, klasa Id
opiekun: p. Edyta Jaczewska
II miejsce: Julia Wojtasik, klasa Ib
opiekun: p. Marta Karczewska
III miejsce: Maja Krzycka, klasa Ia
opiekun: p. Edyta Sitek

Kategoria klas II
I miejsce: ex aequo Aurelia Nadolna, klasa IIb
opiekun: p. Ewa Gietka
oraz Emilia Dudek, klasa IIa
opiekun: p. Dorota Urbańska
II miejsce: Anna Dobek, klasa IIc
opiekun: p. Małgorzata Wąsowicz

Kategoria klas III
I miejsce: Adam Majewski, klasa IIIe
opiekun: p. Agnieszka Gunerka
II miejsce: Oliwia Pyrka, klasa IIIa
opiekun: p. Agata Szczypiorska
III miejsce: ex aequo Aleksandra Augustyniak, klasa IIIf
opiekun: p. Magdalena Skrycka
oraz Rozalia Szczęch, klasa IIIg
opiekun: p. Liliana Wysoczarska
Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas uroczystego apelu. Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali dyplomy, zaś laureaci nagrody rzeczowe. Serdecznie gratulujemy

Zielnik
Każdego roku uczniowie klas piątych zbierają w wakacje rośliny, które później wykorzystują
do ręcznie robionego zielnika. W ramach tego projektu edukacyjnego z przyrody powstają
piękne kolekcje zasuszonych roślin.
Uczniowie mieli zebrać liście, owoce i kwiaty roślin
zielnych, krzewów i drzew. Przyniesione zielniki były
bardzo ciekawe uczniowie uwiecznili w nich rośliny ze
swych podróży wakacyjnych np. z basenu Morza
Śródziemnego. Był też zielnik, który zawierał tylko rośliny
jadalne i zioła. Przy każdej roślinie znajdowały się: opisy
roślin, miejsca zbioru, nazwa po polsku i po łacinie.
W piątek 15.09.2017 r. wszystkie zielniki były wyłożone do
obejrzenia
dla
wszystkich
uczniów,
nauczycieli
i pracowników szkoły.

Przygotowanie karty zielnikowej
Zbierane do zielnika rośliny, zaraz po zbiorze rozkładane są
między papierowymi kartkami chłonącymi wilgoć. Wysuszone rośliny zachowują kształty
poszczególnych organów i zwykle także kolory. By możliwe było ich przechowywanie przez długi
czas, wysuszone rośliny są zabezpieczane przed szkodnikami.
Wysuszone rośliny naklejone lub przypięte są na poetykietowane i posegregowane arkusze papieru.
Arkusze łączone bywają w teczki (fascykuły) według kryterium systematycznego lub miejsca zbioru
(np. łączone w fascykuły bywają zwykle arkusze z okazami tego samego gatunku). Etykiety zawierają
opis roślin – przynależność gatunkową, w tym nazwę naukową i pospolitą, zajmowane siedlisko,
stanowisko i datę zebrania, ewentualnie daty pylenia, siania, zbiorów i tym podobne informacje
dotyczące roślin – w zależności od twórcy zielnika. Zielnik opisany jest nazwiskiem twórcy lub,
w przypadku pracy zbiorowej, twórców. Na etykietach podaje się nazwisko znalazcy, autora
oznaczenia rośliny i wykonawcy planszy.

Ekstremalne biegi z przeszkodami
Moja przygoda z bieganiem rozpoczęła się 3 lata temu od startu w biegu z maskotką na 400
metrów w mini Runbertów. Potem startowałem w biegach na różnych dystansach, od 1 do 5 km.
Bieganie stało się moją pasją i sposobem na zdrowe spędzanie wolnego czasu.
W minione wakacje zobaczyłem w telewizji reklamę ekstremalnego biegu z przeszkodami Spartan
Race przy PGE Narodowym i postanowiłem spróbować w nim swoich sił. Mimo że dystans 3,5 km
nie jest odległością nie do pokonania, to w połączeniu z 30 przeszkodami na trasie
i trzydziestostopniowym upałem – staje się nie lada wyzwaniem. Udało mi się ukończyć ten bieg,
chociaż nie było łatwo, a mimo zmęczenia zacząłem już myśleć o następnej takiej imprezie.

Runmageddon, kiedy brakuje ci adrenaliny
Okazało się, że 23. września na Targówku odbywać się będzie Runmageddon, czyli jeden
z najbardziej ekstremalnych biegów w Polsce. Tym razem trasa miała ok. 1,5 km, było zimno,
a padający od tygodnia deszcz zamienił teren wokół Zalewu Bardowskiego w jedno wielkie bagno.
Przeszkody na trasie są różne: pionowe ściany, rowy z wodą, zasieki z drutu albo wypełnione błotem
tunele. Kończyłem bieg przemoczony do suchej nitki i ubłocony po czubek głowy, ale uważam, że
i tak było warto to przeżyć. Polecam takie biegi każdemu – komu znudziło się bieganie po płaskim
terenie i chciałby zmierzyć się z czymś naprawdę ekstremalnym. Najbliższe zawody już w maju!
Miłosz Wierbiłowicz, 6a

Bicie rekordu Guinessa w RKO
W poniedziałek, 16 października 2017r. dwie drużyny z naszej szkoły gościły w Szkole
Podstawowej nr 379, gdzie po raz kolejny odbywała się akcja bicia rekordu Guinessa
w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej pod patronatem Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca.
Naszą reprezentację tworzyli uczniowie z klasy VIId: Iga Kur, Ania Ryfka, Weronika Sieszycka,
Natalia Rek, Iza Jędrzejczyk, Maja Wielądek, Marcel Michalczyk, Janek Jankiewicz, Kacper Drzyzga,
Damian Krakówko, Kuba Michałek i Dominik Dylewski. Oprócz samego udziału w tak wielkim
wydarzeniu – największą niespodzianką dla uczestników był fakt, że tegoroczna transmisja z akcji
prowadzona była na żywo właśnie z Targówka, a imprezę prowadził nie kto inny – jak sam Jurek
Owsiak. W samo południe uczestnicy rozpoczęli 30-sto minutową resuscytację na fantomach,
w 6 osobowych zespołach.
W całej Polsce do akcji zgłosiło się w tym roku ponad 85 tysięcy osób, ale ile osób faktycznie wzięło
udział – dowiemy się za kilka dni. Mamy nadzieję, że i tym razem uda nam się poprawić poprzedni
rekord – na co niecierpliwie czekamy!
Dariusz Wierbiłowicz
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