Wszystkie Kolory Świata
Czy szmaciana laleczka może uratować życie dziecka? Jak pokazać dzieciom,
że pomaganie może być przyjemne?
Na te pytania odpowiedzieli uczniowie z klas II-IV naszej szkoły. Zachęceni przez
nauczycieli świetlicy (Joannę Urbaniak i Annę Lachiewicz), przystąpili do projektu
edukacyjno-pomocowego UNICEF-u „Wszystkie Kolory Świata”. Celem projektu jest
kształtowanie wśród dzieci postawy tolerancji i otwartości na inne kultury oraz pokazanie,
że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne. W ramach akcji
uczniowie przygotowali charytatywnie specjalne lalki UNICEF. Lalki te nie są zwykłymi
szmacianymi lalkami – są symbolem pomocy, jakiej dzieci chcą udzielić swoim rówieśnikom
z biednych krajów. Zrealizowane zostały trzy etapy projektu.
Pierwszym etapem projektu była podróż przez kontynenty. W trakcie serii zajęć uczniowie
poznali sposób życia i kulturę ludzi z różnych zakątków świata, jak Polska, Niemcy, Ukraina,
Hiszpania, Japonia, Chiny, Irlandia, Szkocja, Meksyk, Brazylia, Haiti, Hawaje, Antarktyda,
Kraje Arabskie, Plemiona Afrykańskie. Następnie otrzymali zadanie, aby wybrać dowolny
kraj na świecie i zebrać jak najwięcej informacji o jego mieszkańcach – popularnych
imionach, strojach regionalnych, zwyczajach, kulturze etc. Wiedza na temat wybranego kraju
została wykorzystana do przygotowania lalki, która jest odpowiednikiem jej rówieśnika z tego
kraju.

Drugim etapem projektu było przygotowanie lalek przez uczniów. Dzieci uszyły własne lalki,
które ubrały w sposób odpowiadający kulturze kraju, który wcześniej wybrały. Na tym etapie
uczniowie dali upust swojej wyobraźni i kreatywności, wcielając się w rolę artystów
oraz kreatorów mody. Dzięki ich wysiłkom powstało około 40 przepięknych i kolorowych
lalek.
W trzecim etapie projektu, 10 lutego 2017 roku, odbył się kiermasz przygotowanych lalek.
Każdy mógł wybrać lalkę, zaopiekować się nią, a jednocześnie uratować życie konkretnemu
dziecku z Angoli, przekazując na ten cel darowiznę (min. 10 zł). Zachwytom nie było końca,
uczniowie, rodzice i nauczyciele chcieli wspomóc akcję i zakupić lalkę.
A za rok również pomożemy kolejnym potrzebującym...
Anna Lachiewicz
Joanna Urbaniak

Amerykanie w naszej szkole
W tym roku szkolnym ponownie odwiedzili nas Amerykanie. Wizyta miała miejsce w dniach
20-29 marca. Odbywała się w ramach programu „Learning by Sharing”. Naszą szkołę
odwiedzili uczniowie z St. Louis pod opieką pana Michaela Pomatto.
Gości oficjalnie powitała pani dyrektor Zofia Rostek. Chwilę tę uświetniły pokazy tańca
i występ chóru. W kolejnych dniach różne klasy miały lekcje języka angielskiego
z naszymi gośćmi. Podczas przerw panie anglistki były zasypywane pytaniami od kolejnych
uczniów o to, kiedy ich klasa będzie uczestniczyć w takich zajęciach. Dziwię się,
że odpowiadały ze stoickim spokojem. Na tych wyczekiwanych spotkaniach chętnie
zadawaliśmy naszym starszym kolegom i koleżankom wiele pytań. Integracji sprzyjały
również ciekawe gry. Podczas tego niesamowitego tygodnia mogliśmy sprawdzić swoje
umiejętności z języka angielskiego oraz dowiedzieć się czegoś więcej o mieszkańcach Stanów
Zjednoczonych.
Bardzo dobrze będę wspominał wizytę Amerykanów i mam nadzieję, że za rok znowu nas
odwiedzą. A tymczasem, zachęcam Was do przeczytania kierowanego do nas listu, który
przed opuszczeniem Polski wręczyła pani Beacie Niedźwiedź-Gostomskiej Arno, jeden
z naszych gości.
Filip Wójcik, 6b

Dnia 20 marca wielotygodniowe przygotowania anglistów i innych nauczycieli naszej szkoły
zostały zwieńczone przywitaniem gości zza oceanu. Podczas części oficjalnej w sali
gimnastycznej honory czyniły pani Zofia Rostek – dyrektor szkoły oraz pani Dorota
Zawadzka – przedstawiciel prezydium Rady Rodziców.
Imprezę uświetniły występy chóru pod batutą pani Agnieszki Drzewskiej oraz solowy występ
uczennicy klasy 6c – Dagmary Barszczewicz. Szczególnie ciekawy okazał się pokaz klasy 2d,
przygotowany pod czujnym okiem wychowawcy – pani Elżbiety Grzechnik. Początkowo
uczniowie wykonali układ taneczny do utworu Leonarda Cohena „Hallelujah”, następnie
zaśpiewali piosenkę „Jestem Polakiem”, w trakcie której na tablicy multimedialnej
wyświetlane były zdjęcia ciekawych miejsc z różnych regionów Polski. Uczennice klasy 6e
wniosły powiew świeżości wykonując trzy dynamiczne układy choreograficzne. Pieczę nad
występem sprawowała pani Maja Olender – wychowawca. Uczniowie klasy 6c wraz z panią
Eweliną Gutowską przygotowali ciekawą prezentację multimedialną o Polsce i Warszawie.
Oprawę plastyczną przygotowała pani Magdalena Mendyk i pani Małgorzata Nowicka.
W ciągu dziewięciu dni uczniowie z St. Louis wraz z wychowawcą Michaelem Pomatto
uczestniczyli w zajęciach w naszej szkole. Przeprowadzili warsztaty na temat świąt
z uczestnikami Warszawskich Olimpiad Języka Angielskiego oraz warsztaty dla uczniów
zdolnych w ramach programu „Wars i Sawa”. W międzyczasie zwiedzili najważniejsze
punkty na mapie Warszawy, m.in. Zamek Królewski, Zachętę - Narodową Galerię Sztuki,
Muzeum Narodowe, Muzeum Powstania Warszawskiego, Łazienki Królewskie, Teatr Wielki
oraz Filharmonię Narodową. Następnymi etapami podróży były Toruń, Modlin i Łódź.
Tę ostatnią odwiedzili wraz z uczniami klas 4e i 4f.
Był to dla nas wszystkich okres wzmożonej pracy, ale przede wszystkim wielu chwil radości.
Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim uczniom i pracownikom szkoły
za otwartość, pomoc i uśmiech. Szczególne podziękowania kieruję do rodzin naszych
wychowanków, które zapewniły gościnę Amerykanom – Państwu Zarzeckim, Zawadzkim
i Trzcińskim. Na ręce Rady Rodziców przekazuję podziękowania wszystkim rodzicom
za wsparcie finansowe. Dziękuję również pani Małgorzacie Wierbiłowicz i nauczycielom
świetlicy za przygotowanie upominków dla gości.
Ponowne spotkanie z uczniami i realizacja projektu „Learning by Sharing” na terenie naszej
szkoły były możliwe tylko dzięki wsparciu merytorycznemu i ogromnemu zaangażowaniu
pani dyrektor Zofii Rostek, za co bardzo serdecznie dziękuję.
Beata Niedźwiedź-Gostomska

Mały poradnik logopedyczny dla wielkiego mówcy

Najczęściej występujące wady wymowy u dzieci - część 2
Głoska [r] jest dźwiękiem trudnym pod względem artykulacyjnym. Pojawia się
zwykle najpóźniej w zasobie dźwiękowym dziecka, czasem dopiero między 5 a 6-tym rokiem
życia. Wcześniej bywa ona zastępowana kolejno przez głoski [i], [1], które są formami
rozwojowymi głoski [r]. Nieprawidłowa wymowa głoski [r] nazywana jest rotacyzmem,
reraniem.
W związku z tym rotacyzm dzieli się na:
mogirotacyzm (opuszczanie dźwięku r),
pararotacyzm (zastępowanie dźwięku r innymi dźwiękami),
reranie właściwe (zniekształcenie dźwięku).
Ogólnie zalecanymi ćwiczeniami na tym etapie są ćwiczenia artykulacyjne,
oddechowe, warg, języka, szczęki dolnej, podniebienia.
Ćwiczenia artykulacyjne wykonuje się zawsze przed lustrem. Początkowo logopeda
pokazuje właściwe ułożenie warg i języka, a następnie dziecko włącza się do ćwiczeń.
Po kilkakrotnym powtarzaniu danej czynności możliwe jest przejście do następnej. Ćwiczenia
powinny być kontynuowane w domu z dużą systematycznością.
R jak rytm mówienia  element odpowiedzialny za organizację czasu w wypowiedziach,
a co często za tym idzie za atrakcyjność wypowiedzi. Cechą rytmu jest zróżnicowanie
dźwięków pod względem długości wyrazów, sylab, czy nawet pojedynczych głosek.
Jeśli wyobrazimy sobie mowę jako wykres, to ciekawe, atrakcyjne mówienie przypomina
sinusoidę.

R jak rytm taneczny. Wyobraźcie sobie, że jesteście widzami na zawodach tanecznych.
Na parkiecie pojawiają się tancerze. Widzicie jak tańczą wyprostowani, często zmieniając
kierunek. Ruchy głową, rękami, stopami, to wszystko żyje i wciąga widzów w piękny
czasami wzruszający spektakl. Czy widzicie to? Tak właśnie powinniście mówić.
Ćwiczenia mówienia

W piątek, przed feriami, uczniowie utrwalali wymowę [r] na podstawie wiersza:

Opracowanie: Uczniowie biorący udział w terapii logopedycznej
Joanna Kozłowska, logopeda
Literatura: M. Oczkoś, „Paszczodźwięki”, Warszawa 2010.

Z

apomniana sztuki kaligrafii

Szukając

w słowniku znaczenia tego słowa, znajdziemy definicję, która
kaligrafię określa jako „umiejętność pięknego, poprawnego i starannego pisania”.
Sztuka kaligrafii to jednak nie tylko estetyczne, staranne pismo, ale również wymyślne
ornamenty i zdobienia. Należy jednocześnie wskazać na niezwykle istotne zalety
ćwiczenia sztuki kaligrafii, dzięki którym budujemy u siebie takie cechy jak:
cierpliwość, staranność, przywiązanie wagi do szczegółów i coraz lepsza koncentracja.
Jak cenne są to umiejętności potrafią docenić wszyscy uczniowie, a szczególnie osoby,
które z racji dysgrafii lub dysleksji muszą każdego dnia walczyć z niesfornym
długopisem i pływającymi linijkami w zeszycie.

Dlatego też,

chcemy gorąco podziękować uczniom z grupy dyslektycznej,
którzy wzięli udział w III Dzielnicowym Konkursie „MISTRZ KALIGRAFII”,
organizowanym przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 275
Marii Tuszyńskiej z klasy 4f
Wiktorii Puszkarskiej z klasy 5a
Alanowi Kargulewiczowi z klasy 6a
oraz
Emilii Nieborek z klasy 6a
za godne reprezentowanie naszej szkoły podczas zmagań z tą tak trudną umiejętnością.
Jednocześnie serdecznie gratulujemy
Marii Tuszyńskiej z klasy 4f zdobycia tytułu „Mistrza kaligrafii”
w kategorii klas IV

Bardzo

dziękujemy.  Już sam udział i zmagania z zapomnianą sztuką

kaligrafii jest sukcesem!!! Jesteśmy z Was niezwykle dumni.
Maria Bartold
Terapeuta pedagogiczny
źródło: www.kaligrafia.info

Złudzenia optyczne, czyli jak możemy oszukiwać nasz mózg 
Ostatnio zastanawialiśmy się, jakie tajemnice kryje nasz mózg. Teraz chcemy pokazać Wam,
jak sprytnie używając perspektywy, stosując odpowiednie kolory, cienie czy kontrasty,
możemy oszukać nasz mózg. 
Na pierwszy rzut oka wydaje się,
że pomarańczowe koło po prawej stronie
jest zdecydowanie większe.
W rzeczywistości oba koła mają jednak
dokładnie ten sam rozmiar. Koło po lewej
stronie uznajemy za małe,
ponieważ
znajduje się w otoczeniu większych
obiektów.

Poziome linie na obrazku, mimo iż sprawiają wrażenie
wygiętych, są zupełnie proste. Efekt odkryty i opisany przez
brytyjskiego psychologa Richarda Gregory'ego, jest często
wykorzystywany w architekturze. Istnieją nawet całe
budynki tworzące tego typu złudzenie.

Widzisz muzyka, czy twarz dziewczyny?

Tu również nasz mózg został wprawiony
w zakłopotanie 
Trudno w to uwierzyć, ale narysowane tu pasy są absolutnie
proste.

Opracowanie:
Terapia pedagogiczna
Klasy Va, IVb
Maria Bartold
Źródło: www.komputerswiat.pl, www.focus.pl

Spotkanie z Oktawią Nowacką
Jakiś czas temu do naszej szkoły przyjechała pani Oktawia Nowacka – polska
pięcioboistka. O jej przyjeździe wiedzieliśmy od tygodnia, więc wszystko zostało
zaplanowane i przygotowane…
Trudno jednak w takich chwilach opanować podekscytowanie. Sala gimnastyczna aż wrzała
od rozmów, w związku z czym pani dyrektor zaczęła nam przypominać jak mamy się
zachowywać. Zrobiło się cicho i wówczas weszła pani Oktawia. I wtedy dopiero się zaczęło!
Wszyscy zaczęli skandować imię, „Oktawia”, w ruch poszły telefony komórkowe, głośnym
pstryknięciom aparatu nie było końca. Kiedy pani dyrektor znów udało się nas uciszyć, nasz
gość przedstawił się i przywitał z nami. Następnie pani dyrektor zapytała nas
o różne zwycięstwa pani Oktawii. Wiedzieliśmy, że jest brązową medalistką Igrzysk
Olimpijskich 2016, zdobywczynią Pucharu Świata, medalistką mistrzostw Europy
i mistrzostw Polski. Jednak zaskoczył nas fakt, że jest nie tylko sportowcem, ale i Starszym
Szeregowym Wojska Polskiego. Najbardziej intrygowała nas kwestia tego, w jaki sposób tak
młoda osoba osiągnęła taki sukces. Odpowiedź okazała się prosta – najważniejsze to być
wytrwałym, ambitnym i podnosić się pomimo upadków i porażek. Potem pani Oktawia trochę
zaczęła opowiadać o sobie. Urodziła się w Starogardzie Gdańskim. Zaczęła ćwiczyć, kiedy
miała 10 lat. Pierwsze dwie dyscypliny to pływanie i biegi, czyli dwubój (taki pięciobój tylko
dla dzieci z dwoma dyscyplinami). W wieku 14 lat wyjechała do Ośrodka Szkolenia
Sportowego Młodzieży w Łomiankach pod Warszawą. Kiedy pani Oktawia skończyła mówić,
uczennica klasy 5b - Aleksandra Klusek, zadała jej kilka pytań, które zostały wybrane spośród
wszystkich zgłoszonych. Część udało się spisać.
Czy początki przygody ze sportem były trudne? Jeśli tak, to czy miała Pani myśli, by się
poddać?
Tak, wielokrotnie. Szczególnie, kiedy miałam operację. Myślałam wtedy, że może już czas
zakończyć moją karierę sportową, że to nie dla mnie.
Ile czasu dziennie poświęca Pani na trening i gdzie Pani zwykle trenuje?
Nadal ćwiczę w Łomiankach pod Warszawą, a zajmuje mi to większość dnia.

A jak wygląda Pani odpoczynek?
Lubię wieczorem przejść się na przykład po parku. Ale jak mam więcej czasu to podróżuję.
Uwielbiam zwiedzać różne kraje, choć wystarczają mi też takie małe wycieczki, jak
np. zwiedzanie Krakowa albo przyjazd tutaj.
Jaką konkurencję w pięcioboju nowoczesnym lubi Pani najbardziej i dlaczego?
Najbardziej lubię pływanie i bieganie, bo od tych dyscyplin zaczynałam.
Jakie sporty poza pięciobojem lubi Pani najbardziej?
Podziwiam takie sporty, które wymagają wielu ćwiczeń i są bardzo trudne.
Jak się Pani odżywia czy lubi Pani słodycze?
Każdy chyba lubi słodycze, ale potem jak już dorastamy rozumiemy, że sposób odżywiania
jest bardzo ważny. Już teraz i wy pracujecie nad swoim zdrowiem w przyszłości.
Co zamierza Pani robić, gdy zakończy Pani karierę sportową?
Zamierzam podróżować.
Potem pani Oktawia pokazała nam swoje 4 medale, 2 z nich były z zawodów żołnierskich.
Te dwa najbardziej mi się podobały. Był na nich smok i jakiś chiński znaczek, pozostałe
miały na sobie biegnącego człowieka i też były ładne. Musicie jednak wiedzieć, że choć
medal to piękna pamiątka dla każdego sportowca, pani Oktawia sprzedała swój krążek
z Igrzysk Olimpijskich, a pieniądze ze sprzedaży przeznaczyła na cele charytatywne. Kiedy
już się napatrzyliśmy, ustawiliśmy się w kolejce po autografy i zdjęcia.
To było niezwykłe spotkanie, zmotywowało nas do pracy nad sobą i uświadomiło, że porażka
nie oznacza nigdy końca. Choć nie udało mi się przytoczyć wszystkich słów naszego gościa,
jestem pewna, że każdy z nas zachował je w sercu.
Dominika Pawlus, 5b

Małe-duże talenty

Glenn Doman* napisał kiedyś, że każde dziecko w momencie urodzenia ma większą
inteligencję potencjalną niż inteligencja, której używał Leonardo da Vinci. Nie sposób
polemizować z profesjonalistą, który wiele lat poświecił badaniu wczesnej edukacji dzieci.
W szkole spotykamy najróżniejsze osobowości, każda z nich jest diamentem – trzeba to tylko
dostrzec. W świetlicy szkolnej staramy się spędzać czas miło i przyjemnie, z korzyścią dla
wychowanków. Oferujemy im zajęcia wspierające ich zdolności – te mniejsze, większe,
a nawet te niepoznane. Czasem pomimo bogatej oferty nasi młodzi poszukiwacze przygód nie
chcą z niej skorzystać. Nie są zainteresowani wyklejaniem, gotowaniem, czytaniem,
pisaniem, śpiewaniem, nawet graniem w piłkę. Jako wychowawca odnoszę wtedy wrażenie,
że równie dobrze mogłabym stanąć na głowie i nie zrobiłoby to na moim wychowanku
najmniejszego wrażenia, bo on jest w innym świecie – rozwija swoją pasję w sobie właściwy
sposób. Do takiego dziecka trzeba znaleźć klucz i raczej spróbować się zaprzyjaźnić z jego
światem niż zapraszać do swojego. Chciałabym wspomnieć, póki co, o dwóch diamentach,
z którymi mamy przyjemność pracować w świetlicy. Dzieci, które każdego dnia zaskakują
nową pracą, nowym pomysłem. Niekoniecznie pilnie uczestniczą we wszystkich zajęciach
świetlicowych, jednak skupione na tym, co je naprawdę interesuje, poświęcają się bez reszty
swojej pracy. Maria Krzykalska uczennica klasy 2d, tworzy piękne opowiadania, które
pozwoliła opublikować.
O chłopcu, który był samolubem
Pewien chłopiec – Oskar – był samolubem i chodził do przedszkola. Kiedy bawił się
zabawkami, a inni chcieli się z nim pobawić i brali do ręki klocki lub samochody to on ich bił,
bił i jeszcze raz bił. Często wyrywał im klocki i samochody. Pewnego dnia jeden z chłopców
– Tomek – miał piękną, zieloną i jednocześnie brązową kolejkę. Kiedy chłopiec, który bił
dzieci chciał się pobawić kolejką to Tomek powiedział do niego: „Nie, Oskarze”, bo sam miał
rany po pobiciu przez Oskara. A kiedy Oskar przyrzekł, że się zmieni to Tomek powiedział,
że może się z nim pobawić.
I tak oto Tomek udobruchał Oskara. Żyli długo i szczęśliwie.

autor: Jan Łuczak

O słońcu co nie umiało świecić
Pewne słońce nie umiało świecić i było bardzo smutne. Mama mu powtarzała, że nie ma się
czym martwić, bo jak była mała to też nie umiała świecić. Jednak małe i nierozumne
słoneczko dalej narzekało. W końcu słoneczko tak się zniecierpliwiło, że pierwszy mały,
jaskrawy promyk radości zaświecił na niebie. Małe słonko tak się ucieszyło, że pobiegło do
mamy. Mama powiedziała:
„No widzisz kochanie, mówiłam, że w końcu zaczniesz świecić”.

Jan Łuczak jest uczniem klasy 3b. Z kilku talentów jakie posiada, postanowiliśmy skupić się
na rysowaniu. Janek zgodził się, żeby zaprezentować kilka jego prac.

Małe-duże talenty są wokół nas, każdy z naszych podopiecznych ma talent i każdy ma się
czym pochwalić. Mam nadzieję, że sukcesywnie uda mi się to pokazać - nasze dzieci są
genialne!

*Glenn Doman – amerykański fizjoterapeuta, twórca metody nauki czytania globalnego.

Maria Krzykalska, klasa 2d
Jan Łuczak, klasa 3b
Aneta Majchrzak

autor: Jan Łuczak

Prawobrzeżni Podziwiają Przyrodę
Dnia 13.03.2017 r. w Szkole Podstawowej nr 42 w Warszawie odbył się III Międzyszkolny
Konkurs Ekologiczny pod hasłami „Prawobrzeżni Podziwiają Przyrodę” i „Wisła Zgłaszam
Się”.
Uczniowie ze szkół prawobrzeżnej Warszawy rywalizowali na trzech etapach:




plakat przyrodniczy poświęcony Wiśle,
test wiedzy przyrodniczo – ekologicznej,
doświadczenie przyrodnicze z zastosowaniem wody.

W gronie dwunastu uczestników konkursu znaleźli się trzej uczniowie ze Szkoły
Podstawowej nr 84 i byli to: Jan Penkala, kl. 5c, Wojciech Lewandowski, kl. 6c i Hubert
Nowicki, kl. 6e. Chłopcy przygotowali plakaty, których tematem była Wisła w aspekcie
ekologicznym. W drugim etapie przeprowadzone przez naszych uczniów doświadczenia
wzbudziły duże zainteresowanie zarówno wśród nauczycieli, jak i wśród uczniów
obserwujących pokazy.
Jan Penkala przygotował doświadczenie polegające na porównaniu szybkości zachodzenia
procesu dyfuzji w wodzie o niskiej i wysokiej temperaturze. Doświadczenie polegało na
rozpuszczeniu atramentu w słoikach z wodą ciepłą i zimną. Podczas rozpuszczania się
atramentu w wodzie zimnej, jego barwa długo pozostała widoczna, natomiast w wodzie
ciepłej szybko zniknęła. Dodanie octu do roztworu spowodowało ponowne pojawienie się
pierwotnej barwy roztworu.
Wojtek Lewandowski w swoim pokazie wykorzystał kilka substancji różniących się
gęstością. Chłopiec powoli nalewał je do cylindra miarowego w następującej kolejności:
syrop klonowy, płyn do zmywania, wodę z barwnikiem, olej i alkohol izopropylowy.
W cylindrze pojawiły się kolorowe prążki świadczące o tym, że wlewane substancje nie
zmieszały się. Zaobserwowane zjawisko Wojtek wyjaśnił tym, że gęstość substancji zależy od
„upakowania” cząsteczek w jednym centymetrze sześciennym objętości, ponieważ wszystkie
powyższe substancje różniły się gęstością, nie uległy one wymieszaniu podczas ich
nalewania.

Hubert Nowicki przeprowadził eksperyment, który miał wykazać kwasowość lub zasadowość
substancji znanych nam z życia codziennego. Doświadczenie przeprowadził w trzech
szklanych pojemnikach. W pierwszym z nich znajdowała się czysta woda, w drugim woda
z octem, a w trzecim z roztwór szarego mydła. Do każdego pojemnika wlewał niewielką ilość
wywaru z czerwonej kapusty. W czystej wodzie wywar z czerwonej kapusty nie zmienił
barwy i pozostał fioletowy. Natomiast woda z octem zabarwiła się na czerwono, a z szarym
mydłem - na niebiesko. To ciekawe zjawisko Hubert wyjaśnił tym, że wywar z czerwonej
kapusty zmienia barwę w kwasach na kolor czerwony, zaś w zasadach na niebieski. Przy
okazji omówił również zagadnienie określane, jako skala pH.
Jury po podliczeniu punktów uzyskanych na trzech etapach stwierdziło, że zdobywcą
pierwszego miejsca został uczeń naszej szkoły - Wojciech Lewandowski, zaś Hubert Nowicki
zajął miejsce czwarte, Janek Penkala - siódme. Wyniki tego konkursu ukazały szeroki zakres
wiedzy przyrodniczo-ekologicznej i umiejętności naszych uczniów oraz zachęciły ich do
uczestnictwa w tego typu konkursach. Gratulujemy naszym uczniom wiedzy i ciekawości
świata, który nas otacza.
Aneta Letkiewicz
Kacper Malinowski

Targówek w liczbach
Dnia 14 marca 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 298 odbył się po raz pierwszy Dzielnicowy
Dzień Mierzenia i Liczenia „Targówek w liczbach”. W obchodach brali udział uczniowie
wszystkich szkół podstawowych Targówka. Każda szkoła miała zaprezentować w ujęciu
matematycznym, jeden przez siebie wylosowany obiekt, w dowolnej formie.
Nasza szkoła wylosowała Dom Kultury „Zacisze”. Uczniowie wspólnie z nauczycielami
matematyki, Panią Magdą Kalicką i Arturem Jóźwiakiem, dokonali pomiarów oraz policzyli
różne rzeczy związane z DK Zacisze. Wszystko zostało przedstawione w prezentacji, którą na
ten dzień przygotowano. Dodatkowo powstał też model DK Zacisze w skali 1: 50, wykonany
pod opieką Pani Anny Sokulskiej-Lagos, Dom Kultury Zacisze z perspektywy żabiej
wykonany przez uczniów uczestniczących z zajęciach koła plastycznego pod czujnym okiem
Pani Magdaleny Mendyk. Uczniowie wykonywali również plakaty dotyczące pomiarów
i obliczeń. Podczas obchodów Dzielnicowego Dnia Mierzenia i Liczenia "Targówek
w liczbach” przeprowadzono turniej wiedzy, który polegał na rozwiązywaniu drużynowym
zadań matematycznych oraz Dzielnicowy Konkurs Matematyczny - Omnibus 2017.
Nasza drużyna, w składzie Radosław Sienicki z klasy VIb, Bartosz Włodarczyk kl. Vd,
Krzysztof Arciszewski z klasy IVe, Tomasz Włodarczyk z klasy z IIf, Adam Kotowski z IIe
i Maksymilian Olszewski z Ib, zdobyła I miejsce w drużynowym rozwiązywaniu zadań
matematycznych, pokonując pozostałe szkoły podstawowe Targówka. Przedsięwzięcie
zakończyło się uroczystym rozdaniem nagród zwycięzcom w poszczególnych konkurencjach.
Na ręce Pani Katarzyny Majdury Naczelnik Wydziału Edukacji i Wychowania dla Dzielnicy
Targówek, przekazano album złożony z kart pamiątkowych, wykonanych również na
tę uroczystość, przez szkoły podstawowe Targówka. Serdecznie gratulujemy naszym
wychowankom i życzymy dalszych sukcesów w konkursach. Widzimy, że lubią i rozumieją
matematykę. Nasi uczniowie dali z siebie wszystko i godnie reprezentowali naszą szkołę.
Zofia Rostek
Artur Jóźwiak

Spotkanie Klubu Młodych Odkrywców
Podczas spotkań klubu uczniowie poznają ciekawostki ze świata nauki, eksperymentują
i wykonują doświadczenia. Tym razem członkowie klubu zajmowali się procesami
biologicznymi przeprowadzanymi przez grzyby jednokomórkowe - drożdże.
W doświadczeniu 1 badaliśmy świeże drożdże i drożdże liofilizowane, czyli suszone
pozbawione wody.
Do probówki ze świeżymi drożdżami dodano ciepłej wody i cukru. Wiadomo, że grzyby
potrzebują do „życia” ciepła, pożywki (cukru) i cienia. Tak samo postąpiono z drugą
probówką, gdzie dodano drożdże liofilizowane. Po pewnym czasie zauważono pojawienie się
pęcherzyków „powietrza”, był to uwalniający się dwutlenek węgla, który powstaje w procesie
fermentacji. Więcej pęcherzyków gazu powstało w probówce z drożdżami świeżymi, co może
sugerować, że na proces fermentacji ma wpływ „świeżość” grzybów. Lepiej może wyrosnąć
ciasto zrobione na drożdżach świeżych.
W doświadczeniu 2 badano, co jedzą drożdże?
Do różnych probówek odpowiednio dodano taką samą ilość drożdży świeżych, ciepłej wody
i mąkę, pieprz, gazowaną wodę smakową, sól, glukozę, słodziki. Na każdą probówkę
założono baloniki, by sprawdzić, gdzie najwięcej wytworzyło się gazu – dwutlenku węgla.
Wyniki
Najwięcej gazu powstało w probówce z wodą gazowaną smakową.
Gaz nie powstał w probówkach z mąką, pieprzem, solą.
Niewielkie ilości powstały w probówkach z glukozą i słodzikiem.

Członkowie KMO
Aneta Letkiewicz

Ratujmy kręgosłup – oś naszego życia!
Niepokojące są dane statystyczne, które podają, że co trzecie dziecko ma wadliwą postawę
ciała, a co trzeci dorosły Polak uskarża się na bóle w obrębie kręgosłupa. Wady kręgosłupa
są tak częstym zjawiskiem, że je bagatelizujemy i staramy się po prostu nauczyć z nimi żyć.
Taka postawa jest niesłuszna! Wszelkim wadom można przeciwdziałać, można z nimi
walczyć i to bardzo skutecznie. Trzeba tylko wiedzieć, jak to robić i kiedy podjąć
odpowiednie działanie, a także orientować się, co w budowie ciała jest wadą.
Nasz kręgosłup jest silną konstrukcją, wokół której skupiają się wszystkie inne części kośćca.
Przez całe nasze życie dźwiga ciężar ciała oraz służy jako ochrona rdzenia kręgowego
(centralny układ nerwowy). Prawidłowa postawa (zarys) ciała jest jednym z warunków
prawidłowego rozwoju i zdrowia człowieka, odzwierciedla jego stan fizyczny i w dużej
mierze psychiczny. Analizując przyczyny powstawania wad postawy musimy rozróżniać
dwie grupy:
1. Wrodzone wady postawy – są to zniekształcenia spowodowane przez przebyte
choroby,
np. krzywicę, gruźlicę kostną, porażenia i niedowład mięśni tułowia itp. (na te
przyczyny nie mamy wpływu lub mamy go tylko w ograniczonym stopniu).
2. Nabyte wady postawy – są to zniekształcenia spowodowane czynnikiem
mechanicznym, np. boczne skrzywienie kręgosłupa (skoliozy), deformacje kończyn
dolnych (stopy płaskie, płasko koślawe, szpotawość i koślawość kolan), deformacje
klatki piersiowej, deformacje pleców (hiperkifoza i hiperlordoza).
Co więc należy robić, żeby nie dopuścić do powstawania wad postawy? Jak im
przeciwdziałać?
Musimy sobie uświadomić, że od chwili narodzin swego dziecka możemy wpływać
na kształt jego kręgosłupa. Aby maluch rósł zdrowo należy zapewnić mu optymalne warunki
do prawidłowego kształtowania postawy. W wieku niemowlęcym najważniejsze jest:
1. Nie przeszkadzać naturze, nie krępować dziecka ciasnymi ubrankami, pieluszkami,
kocykami itp. (pozwolić mu na swobodne ruchy kończyn i tułowia).
2. Nie wymuszać na małym człowieku czynności, do których nie jest jeszcze
przygotowany tzn. przedwczesnego siadania, stania, chodzenia.
3. Nie nosić dziecka ciągle na tej samej ręce (kręgosłup ulega lekkiemu skrzywieniu
bocznemu).
4. Pozwolić niemowlęciu jak najdłużej raczkować (wzmacnia to mięśnie grzbietu).
5. Nie używać chodzików, które odciążają mięśnie w czasie nauki chodzenia
(jeśli chcemy malucha już chodzącego czasowo zabezpieczyć, używajmy kojca).
6. Nie trzymać dziecka już chodzącego zawsze za jedną i tę samą rękę.
7. Zwracać ogromną uwagę na kupowane obuwia - już od pierwszych bucików (najlepiej
aby miały znak zdrowej stopy).

8. Dobierać dziecku prawidłowo zabawki i przybory tak, aby nie wykonywało pracy
jedną ręką czy nogą. Zabawa i ruch powinny być symetryczne np. rower
nie hulajnoga itp.
9. Zachęcać maluchy do aktywności fizycznej, zabaw ruchowych, uczyć pływać (jest to
najwspanialszy sposób na dobrą postawę ciała).
Aktywność fizyczna jest zresztą w każdym wieku podstawą zdrowego trybu życia, higieny
życia. Uświadamiajmy to naszym dzieciom jak najwcześniej! Wyrabiajmy w nich nawyk
ruchu i kształtujmy przyzwyczajenia ruchowe. Będzie to procentować w życiu dorosłym.
W wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym dzieci zaczynają coraz więcej czasu spędzać
w jednostajnej pozycji, coraz więcej siedzą w ławce, przed telewizorem i komputerze.
Taki tryb życia odbije się negatywnie nie tylko na postawie ciała, ale i na ogólnym zdrowiu
dziecka. W tym okresie należy więc systematycznie wraz z wychowawcami w przedszkolu
i szkole zwracać uwagę na:
1. Prawidłowe siedzenie w czasie zabawy, siad klęczny, siedzenie na piętach z palcami
stóp zwróconych do środka, siedzenie okrakiem na krześle.
2. Prawidłową postawę podczas siedzenia w ławkach, przy biurku (odpowiednie
wymiary mebli, symetryczne ułożenie kończyn górnych i dolnych).
3. Sposób noszenia tornistrów, plecaków (na plecach, nigdy na jednym ramieniu).
4. Noszenie wygodnego i zdrowego obuwia w szkole i w domu, oraz wygodnego
niekrępującego ubioru.
5. Stosowanie ćwiczeń śródlekcyjnych (zwłaszcza w klasach młodszych).
6. Stosowanie na zajęciach wychowania fizycznego ćwiczeń korekcyjnokompensacyjnych (poprawczo-wyrównawczych) wzmacniających przede wszystkim
mięśnie tułowia i stóp.
7. Nieobciążanie dzieci we wczesnym wieku ciężką pracą fizyczną.
8. Spanie na odpowiednim łóżku (nie zbyt miękkim) z małą poduszką (mały jasiek).
Chciałabym raz jeszcze podkreślić, że zaniedbanie w pierwszych latach szkolnych, zabiegów
nad wzmacnianiem mięśni tułowia, daje w krótkim czasie opłakane rezultaty. W postaci
posuniętej nieraz do kalectwa, deformacji postawy. W swojej pracy jako nauczycielka
wychowania fizycznego spotykam się z przypadkami zaniedbań u dzieci, którym w wieku
13-15 lat grożą poważne zabiegi operacyjne kręgosłupa. A przed nimi całe dorosłe życie.
Ciągle jeszcze bagatelizuje się w naszym społeczeństwie rolę wychowania zdrowotnego
i nie docenia ruchu i aktywności fizycznej jako czynnika zdrowego trybu życia.
Na zakończenie apeluję do rodziców. Ruszajmy się razem z naszymi dziećmi! Sami przecież
najwięcej czasu spędzamy najbardziej przeciążając kręgosłup. Samochód, winda, wygodny
fotel – to główni wrogowie naszego narządu ruchu. Człowiek przecież w swoim naturalnym
środowisku był aktywny fizycznie. Dzisiaj cywilizacja coraz bardziej tę aktywność ogranicza.
Wygospodarujmy więc chociaż pół godziny dziennie na spacer szybkim krokiem, wsiądźmy
na rower lub popływajmy. Te formy ruchu najlepiej posłużą naszemu kręgosłupowi.
Anna Wiśniewska-Rajkowska
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