Święto Matematyki
Dnia 12 maja po raz pierwszy w naszej szkole obchodziliśmy „Święto Matematyki”. Z tej
okazji został zorganizowany „Tor matematyczny” dla uczniów klas I-VI. Celem, który nam
przyświecał przy organizacji toru, była przede wszystkim dobra zabawa matematyką!
Każda klasa miała rozwiązać jak największą liczbę zadań matematycznych w czasie jednej
godziny lekcyjnej. Ważną rolę odgrywała tu umiejętność pracy w zespole. Uczniowie
wykazywali się w wielu przypadkach umiejętnością współpracy i wzajemnej pomocy. Miło
było nam obserwować duże zaangażowanie uczniów podczas „wyzwań matematycznych”.
Udział w tego rodzaju zabawie dał uczniom poczucie ponoszenia współodpowiedzialności.
Klasa z najwyższą liczbą punktów została nagrodzona.
Nagrody dla klas ufundowała pani Dyrektor Zofia Rostek i Rada Rodziców.
Oto wyniki zmagań klasowych:
I miejsce na poziomie klas czwartych – klasa IVa
I miejsce na poziomie klas piątych – klasa Vb
I miejsce na poziomie klas szóstych – klasa VIb
Każdy uczeń wygranej klasy otrzymał zestaw przyborów geometrycznych.
Klasy I- III brały udział w „Torze matematycznym” bez rywalizacji międzyklasowej.
Z okazji „Święta Matematyki” zorganizowano też konkurs na okrzyk matematyczny.
Oto wyniki:
I miejsce na poziomie klas III – klasa IIIg
I miejsce na poziomie klas IV – klasa IVb
I miejsce na poziomie klas V – klasa Vd
I miejsce na poziomie klas VI – klasa VIc
Każdy uczeń wygranej klasy otrzymał ołówek.
Tego dnia odbył się również I Dzielnicowy Turniej Matematyczny „Jeden z jedenastu”
pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
W turnieju uczestniczyły następujące szkoły dzielnicy Targówek: SP 58, SP 29, SP 285, SP
298, SP 52, SP 28, SP 275 i SP 84. „JEDEN Z JEDENASTU” to dzielnicowy turniej
matematyczny dedykowany uczniom klas 4-6 publicznych szkół podstawowych dzielnicy
Targówek, którzy w sposób szczególny przejawiają zainteresowanie matematyką.

Oto wyniki turnieju:
Kategoria klas czwartych:
I miejsce – Piotr Kończyk SP 58
II miejsce – Tymon Srokosz SP 52
III miejsce – Krzysztof Arciszewski SP 84
Kategoria klas piątych:
I miejsce – Ryszard Ćwiek SP 84
II miejsce – Mateusz Waćko SP 277
III miejsce – Michał Włodarski SP 293
Kategoria klas szóstych:
I miejsce – Martyna Orzechowska SP 275
II miejsce – Łucja Świątkiewicz SP 298
III miejsce – Marta Karpińska SP 277
Wszyscy dobrze się bawiliśmy i nie możemy się doczekać kolejnej edycji Święta
Matematyki.
Grażyna Grudzień

Każdy z nas jest bogaczem, choć nie każdy jest tego świadom
„Gdybym był bogaty…” – śpiewał główny bohater musicalu „Skrzypek na dachu”. Każdy
z nas zapewne marzy o byciu w sytuacji, w której niczego nam nie potrzeba i na wszystko nas
stać. Jednak czy spełnienie takiego marzenia dałoby nam szczęście? Czy bycie zupełnie
niezależnym od innych nie sprawiłoby, że oddalilibyśmy się od wszystkich i skupili na
zaspokojeniu swoich potrzeb? Człowiek bowiem ze swej natury jest istotą stadną. Bycie
potrzebnym, a także korzystanie z pomocy innych, wiele nam daje. Przede wszystkim kontakt
z ludźmi, poczucie wspólnoty i często wielką satysfakcję.
W minionym roku szkolnym odbywało się w naszej szkole wiele akcji, które sprawiły,
że myśleliśmy o innych. Pomagaliśmy zbierać różne rzeczy, dzięki czemu ktoś mógł poczuć
się zadbany i doceniony. Czasem były to pieniądze, a czasem rzeczy nam niepotrzebne, jak
nakrętki. Jedną z inicjatyw był udział klasy 1b w akcji „Szlachetna paczka” i pomoc rodzinie
w trudnej sytuacji materialnej. Akcja została przeprowadzona dzięki rodzicom Karoliny
Korczak, ale radość z niej rozlała się na bardzo wiele osób. Przynosząc jedzenie czy środki
higieniczne, czuliśmy, że wszyscy uczestniczymy w czymś dobrym i pożytecznym. Mogliśmy
w miarę możliwości dorzucić coś od siebie, a efekt końcowy zaskoczył nas wszystkich.
Rodzina obdarowana nie kryła wzruszenia. Mieliśmy wielką satysfakcję. Niedawno
zbieraliśmy fundusze na leczenie naszego kolegi Tomka, który z powodu choroby znalazł się
w trudnej sytuacji życiowej. Dzięki temu, że takie akcje obejmują wiele osób, każdy z nas
może podzielić się tym, co ma, a efekt końcowy jest zawsze zaskakująco dobry.
Pewnego ranka dwie dziewczynki z klasy 1b zaskoczyły mnie swoim nowym wyglądem. Ich
włosy z bardzo długich stały się krótkie. Zaintrygowana zapytałam, dlaczego zdecydowały się
na tak radykalną zmianę fryzury. Zarówno Daria Durka jak i Karolina Korczak stwierdziły,
że nie chciały ścinać włosów. Zrobiły to za namową rodziców oddając swoje włosy na peruki
dla chorych dzieci i osób dorosłych. Jedna z nich ma ciocię fryzjerkę i to ona powiedziała im
o akcji zbierania włosów. Cel uświęca środki, jak mówi stare powiedzenie. Byłam niezwykle
zaskoczona. Te dwie przesympatyczne uczennice zrobiły coś, o czym sama nawet bym nie
pomyślała. Oddały coś z siebie, aby inna osoba mogła się tym cieszyć. Obcięły swoje
naprawdę piękne i długie włosy, które dla dziewcząt są zawsze szczególnie ważne. Wierzę,
że nie było im łatwo. Daria z uroczym uśmiechem powiedziała, że nie lubi tej długości
włosów, ale jej twarz nie wyrażała niezadowolenia i była w tym wyznaniu rozbrajająca.
Zapytałam Karolinę, czy fajnie jest pomagać. Tak – odpowiedziała z refleksją w oczach najtrudniej jest oddawać zabawki, ale kilka też już oddałam. Zapytałam jeszcze czy sprawia
jej przyjemność myśl, że jakaś inna dziewczyna będzie mogła poczuć się ładna i szczęśliwsza
nosząc jej włosy. W odpowiedzi dostałam piękny szeroki uśmiech i skinienie głową. Nic nie
trzeba było dodawać, ta myśl o tamtej dziewczynie zarzucającej włosami i szczęśliwszej niż
dotąd, wzruszyła mnie samą. Pewnie nie wiecie (ja nie zdawałam sobie z tego sprawy),
ale peruki z włosów naturalnych są bardzo drogie. Niestety osób dotkniętych chorobami,
w wyniku których tracą włosy, jest bardzo dużo. Na każdą perukę potrzeba włosów od mniej
więcej 5 osób. To bardzo dużo. Ale kiedy uświadomimy sobie, ile osób w Polsce codziennie
obcina długie włosy i wyrzuca je do śmieci, dociera do nas, ile osób mogłoby takie peruki
mieć za darmo i poczuć się lepiej w tych jakże trudnych chwilach choroby. Dlatego
Dziewczyny jesteście naprawdę super, że oddałyście włosy na ten szczytny cel. I nadal
wyglądacie ślicznie!

Cudownie, że ludzie chcą pomagać innym, wymyślają takie akcje i rozpowszechniają je.
Fundacje „WeGirls” i „Rak’n’Roll” zbierają włosy dla swoich podopiecznych i przy
charytatywnej pomocy perukarni Rokoko, robią peruki dla potrzebujących na miarę
i do indywidualnych potrzeb. Każda osoba chora może się do nich zgłosić po perukę dla
siebie. Przyszły do mnie dwie Mamy, które wiedzą o akcji i jeszcze czekają, aż osiągną
odpowiednią długość do ścięcia włosów. Wspaniale, bo to znaczy, że dobroć jest zaraźliwa.
Kiedyś zespół Perfect miał taki wspaniały przebój, w którym wokalista śpiewał: „Niewiele Ci
mogę dać, bo sam niewiele mam”. Czasem to, co dla nas znaczy niewiele, dla innych znaczy
bardzo wiele.
Jesteśmy bogaczami, gdy możemy dzielić się z innymi. Rozmnażamy wtedy szczęście.
Nie bójmy się tego robić. Szukajmy okazji, aby dawać coś z siebie innym każdego dnia,
bo dobro powraca.
Kamila Klepacka

Ogólnopolski konkurs logopedyczny
W dniu 28 listopada 2016 r. został ogłoszony ogólnopolski konkurs logopedyczny „Moja
ulubiona historyjka obrazkowa” zorganizowany przez Szkołę Podstawową z Oddziałami
Integracyjnymi nr 216 „Klonowego Liścia” w Warszawie oraz wydawnictwo logopedyczne.
Wśród wszystkich uczestniczących w terapii logopedycznej, pięciu uczniów z klas drugich
zostało zakwalifikowanych do wzięcia udziału w konkursie.
Celem konkursu było rozbudzenie plastycznej i językowej twórczości u dzieci, szczególnie
tych z trudnościami w mówieniu, prezentowanie swoich umiejętności i wspólnej pracy
logopedy i dziecka nad rozwojem mowy z wykorzystaniem technik plastycznych.
Podczas terapii logopedycznej pracowaliśmy nad historyjkami obrazkowymi. W ramach
konkursu nadesłaliśmy zakodowane prace plastyczne służące wzbogacaniu słownictwa
i poszerzaniu kompetencji językowych.
„Konkurencja” była wielka. Nasi uczniowie otrzymali bardzo ciekawe nagrody w postaci
kreatywnych paczek zawierających gry terapeutyczne, zestawy przyborów szkolnych,
słodycze.

Uczniowie zajęli:
miejsce II Mateusz Jabłkowski, kl. 2 d
miejsce III Kacper Korcz, kl. 2 e

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Opiekun konkursu: Joanna Kozłowska, logopeda

Zwycięscy i nagrody w ogólnopolskim konkursie logopedycznym

Opiekun konkursu: Joanna Kozłowska, logopeda

SUKCESY TO NASZA SPECJALNOŚĆ
Po raz kolejny, za pośrednictwem naszej szkolnej gazetki chciałam bardzo
serdecznie podziękować uczniom, którzy wzięli udział w dzielnicowych
konkursach ortograficznych, dedykowanych uczniom z dysleksją i jednocześnie
serdecznie pogratulować laureatom konkursowych zmagań.
W ostatnim czasie przystąpiliśmy do dwóch konkursów:
XVI DZIELNICOWEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
„WEŹ BYKA ZA ROGI”
oraz
XIV DZIELNICOWEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
„MISTRZ ORTOGRAFII”
Udział w zmaganiach wymagających znajomości polskiej ortografii jest
ogromnym wyzwaniem, szczególnie dla osób, które z racji „daru dysleksji :-)”
na co dzień muszą borykać się z zawiłościami pisowni.
Tym bardziej należą się Wam GRATULACJE!!!
Bardzo dziękujemy za reprezentowanie naszej szkoły w konkursie „Weź byka
za rogi”, w kategorii test: Mateuszowi Chyczewskiemu, Szymonowi
Chmieleckiemu oraz Patrykowi Adamczykowi.
Jednocześnie gratulujemy zajęcia II miejsca Mateuszowi Chyczewskiemu
z klasy Va.
Również serdecznie dziękujemy uczniom klas drugich i trzecich, którzy
w konkursie „Mistrz ortografii” w kategorii test, odważnie podjęli się
reprezentowania nas w zawodach ortograficznych.
Za udział dziękujemy Szymonowi Kuropatwie z klasy IIa oraz Markowi
Ślaskiemu z klasy IIIc.
W gronie laureatów znaleźli się: Sergiusz Błajda z klasy IIb, zdobywając
wyróżnienie oraz Filip Deluga z klasy IIIc, zajmując III miejsce.

JESTEŚMY Z WAS DUMNI
Terapia pedagogiczna
Maria Bartold

Piknik klasowy
Zapewne pamiętacie jak w tamtym roku relacjonowałam nasze wspaniałe spotkania (to była
klasa 5a). Fajnie spędzaliśmy ze sobą czas, integrując się. W tym roku długo na takie
wydarzenie musieliśmy czekać, bo wiadomo – szósta klasa – jest dużo projektów
do wykonania, dużo lekcji i klasówek. Jednak doczekaliśmy się pikniku klasowego, pogoda
nam dopisała i humory też.
Zatem od początku. Piątek to dobry dzień na takie przyjemności, bo to koniec naszych
tygodniowych zmagań. W piątki mamy mało lekcji i dobry humor. Spotkaliśmy
się w szkolnej altance, przygotowani na wspaniałą zabawę, zaopatrzeni w koce.
Po pierwsze potrzebne było nam ,,coś dla ciała”, a więc zamówiliśmy pyszną pizzę
dla każdego. To była prawdziwa uczta. Po drugie potrzebowaliśmy też ,,czegoś dla ducha”.
No i się zaczęło. Najpierw w ramach rozgrzewki zabawa w chowanego… Tak, tak nawet
szóstoklasiści świetnie się w to bawią. Potem były zawody przygotowane przez naszego
kolegę Maćka – zawody w noszeniu jajek na łyżkach. Uważam, że najlepsza była Emilka, jest
w tym bardzo dobra. Kolejną atrakcją były zawody w przeciąganiu liny, tym razem ja byłam
w zwycięskiej drużynie.
Na koniec po naszych wspólnych zmaganiach zmęczeni, ale zadowoleni rozeszliśmy się
do swoich domów.
Oliwia Antoniak, 6a

WYNIKI IV EDYCJI WIOSENNEGO KONKURSU TALENTÓW
KATEGORIA WIEKOWA
KLASY 0-I
I MIEJSCE

KLASA 0 B
ZOFIA SAROTA: TALENT TANECZNY

II MIEJSCE

KLASA I B
KAROLINA KORCZAK: TALENT PLASTYCZNY

III MIEJSCE

KLASA 0 E
HANIA BERNAT, ASIA DELUGA, TOSIA LISTWOŃ,
MARTYNA SZCZECIŃSKA, MAJA MACIĄG, FRYDERYK
MAJCHRZAK: TALENT TANECZNY

KATEGORIA WIEKOWA
KLASY II-III
I MIEJSCE

KLASA 2 E
KACPER KORCZ: TALENT MUZYCZNY- GRA NA PERKUSJI
KLASA 3 D
KACPER KANIA, PAWEŁ RYMARSKI, BARTOSZ STELTER:
TALENT SPORTOWY- ŻONGLERKA
KLASA 3 G
ALONA KONOPLOVA: TALENT SPORTOWY- GIMNASTYKA

II MIEJSCE

KLASA 2 G
ROZALIA SZCZĘCH: TALENT MUZYCZNY- GRA NA SKRZYPCACH
KLASA 3 C
MIŁOSZ GRZESZCZAK: TALENT SPORTOWY- ŻONGLERKA- PIŁKA
NOŻNA
KLASA 3 F
STEFAN ZARZECKI: TALENT TANECZNY

KATEGORIA WIEKOWA
KLASY IV-VI

I MIEJSCE

KLASA 4 F
BLANKA GUTOWSKA: TALENT KULINARNY
KLASA 6 A
EMILIA NIEBOREK, OLIWIA ANTONIAK,
MIKOŁAJ KOKOSZKIEWICZ: TALENT MUZYCZNY: ŚPIEW+
GRA NA INSTRUMENTACH
KLASA 6 E
JAKUB PAWLAK, SZYMON CHMIELECKI, KACPER
WISZNAROWICZ: TALENT MUZYCZNY: ŚPIEW+ GRA
INSTRUMENTACH.

II MIEJSCE

KLASA 4 E
NATALIA KLIMASZEWSKA, WIKTORIA SZCZĘCH: TALENT
MUZYCZNY- ŚPIEW+ TANIEC
KLASA 6 C
BARTŁOMIEJ AMBROZIAK, BARTOSZ JÓZEFOWICZ, BARTOSZ
BOGDZIEWICZ, WOJCIECH LEWANDOWSKI, KRZYSZTOF
KMIECIK, KRZYSZTOF KUKAWSKI- TALENT KABARETOWY

III MIEJSCE

KLASA 5 C
MARIA RADOMYSKA: TALENT SPORTOWY: AKROBATYKA

Wiosenny konkurs talentów - fotorelacja

Nasi szachiści najlepsi!
W dniu 20 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miasta Targówek przy ul. Kondratowicza odbył się
Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek. Nasza szkolna drużyna
w składzie: Ryszard Ćwiek, 5c, Dawid Głuchowski, 4c, Mikhail Kroshkin, 4c,Stefan Ćwiek,
3a i Agata Szwed, 3e. Po pięknej walce zdobyła 1 miejsce wygrywając tym samym Puchar
Burmistrza i awansując do warszawskiego finału turnieju Warszawskiej Olimpiady
Młodzieży, który odbył się 26.04.2017 r. Tego dnia nasza drużyna znów stanęła na podium
zdobywając zaszczytne 3 miejsce w stolicy.
W międzyczasie 22.04.2017 r odbył się I Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Targówka
w Szkole Podstawowej nr 52 w Warszawie w ramach rozgrywek indywidualnych w dwóch
kategoriach wiekowych uczniowie klas 0-3 i 4-6. Nasi zawodnicy walczyli dzielnie i zdobyli
wspaniałe wyniki.
W grupie wiekowej 4-6
2 miejsce - Ryszard Ćwiek, 5c
3 miejsce - Dawid Głuchowski, 4c
- Mikhail Kroshkin, 4c
W grupie wiekowej 0-3
2 miejsce - Stefan Ćwiek klasa 3a
4 miejsce - Agata Szwed klasa 3e
Trzymamy kciuki za naszych zwycięzców i gratulujemy wspaniałych wygranych. Jesteśmy
bardzo dumni z naszej szkolnej szachowej drużyny!
Małgorzata Szewczyk
szkolny trener szachowy

Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny
Dnia 10 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 42 w Warszawie odbyło się podsumowanie
III Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego „Prawobrzeżni podziwiają
przyrodę”, „Wisła-zgłaszam się”. Wręczeniu nagród i dyplomów towarzyszył pokaz
chemiczny. Laureaci i uczestnicy konkursu mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach
chemicznych, gdzie sprawdzali działanie reakcji egzotermicznych i endotermicznych
tzn. takich, które pobierają ciepło z otoczenia i same wydzielają ciepło do otoczenia. Kolejne
doświadczenie polegało na połączeniu kwasu z folią aluminiową, gdzie wydzielały się bąbelki
gazu-wodoru. Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcy konkursu Wojtkowi Lewandowskiemu
z klasy 6c i uczestnikom: Hubertowi Nowickiemu z klasy 6e, Janowi Penkali z klasy 5c.
Aneta Letkiewicz

Klub Młodych Odkrywców
Rok 2017 jest ogłoszony Rokiem Rzeki Wisły. Z tej okazji odbywa się wiele konkursów
i różnych inicjatyw.
Członkowie KMO postanowili włączyć się w te obchody i wykonali pod okiem opiekuna,
pani Anety Letkiewicz, makietę przestrzenną rzeki Wisły. Na kilku spotkaniach członkowie
klubu z szarego papieru formowali powierzchnię Polski. Za pomocą barw zostały
przedstawione: Morze Bałtyckie, jeziora, niziny, wyżyny i góry wraz z królową rzek
polskich – Wisłą. Zostały również na makiecie umieszczone miasta położone nad rzeką.
Mamy nadzieję, że taka makieta przybliży nie tylko położenie Wisły, ale również
ukształtowanie powierzchni Polski.
Aneta Letkiewicz
KMO

Wycieczka do Wytwórni Filmów Dokumentalnych
i Fabularnych w Warszawie
Dnia 8 maja moja klasa – 6a wraz klasą 5d wybrała się na wycieczkę do jednej z najstarszych
i najlepiej rozpoznawalnych instytucji filmowych w Polsce. Zebraliśmy się przed szkołą
o godz. 8.10 i czekaliśmy z naszymi paniami na autokar, który ku naszemu zasmuceniu
spóźnił się pół godziny. Jednak na miejsce udało nam się dotrzeć na czas i rozpocząć ciekawą
wycieczkę po studiu.
Najpierw zostaliśmy podzieleni na dwie grupy, aby mogły zacząć się zajęcia.
Z zaciekawieniem wysłuchaliśmy przygotowanego wykładu o filmach i charakteryzacji.
Potem mieliśmy możliwość zwiedzenia studia nagraniowego. Dowiedzieliśmy się między
innymi ciekawych informacji o filmie ,,My cichociemni. Głosy żyjących” wyprodukowanego
w 2008 roku oraz mogliśmy podziwiać rekwizyty użyte właśnie w tym filmie. Następnie
mieliśmy możliwość obejrzenia urywku tego filmu oraz dowiedzieliśmy się jakich efektów
specjalnych użyto do tej produkcji.
Po wykładzie mieliśmy chwilę przeznaczoną na to, żeby ochłonąć z wrażenia i przygotować
się do kolejnej fascynującej przygody, a mianowicie poznania tajników wykonywania
charakteryzacji. Bardzo miła pani wprowadziła nas w ten magiczny świat, pokazała
i wytłumaczyła jak mamy się do tego przygotować i dobrze wykonać charakteryzację.
Ochoczo dobraliśmy się w pary i przystąpiliśmy do tego zadania. Po jego wykonaniu
robiliśmy sobie zdjęcia i wspólnie podziwialiśmy wysiłek naszej pracy.
Nawet nie wiem kiedy ten czas minął i musieliśmy kończyć naszą przygodę.
Podziękowaliśmy więc za wspaniałe zajęcia i ruszyliśmy w drogę powrotną. Do szkoły
wróciliśmy ok. godz. 13.
Uważam, że była to bardzo udana wycieczka, gdyż nie tylko mogliśmy poznać świat filmu,
ale w charakteryzatorni dużo się również nauczyliśmy. Polecam wszystkim klasom takie
wycieczki.
Oliwia Antoniak, 6a

Zielona szkoła
W dniach 22-25.05.2017 roku klasy 5c i 5b wyjechały na zieloną szkołę do Bęsi. Uczniowie
brali udział w zajęciach sportowych, kulinarnych, survivalowych, technicznych
i rekreacyjnych. Było tak wiele zajęć, że wieczorem nie myślano już o telefonach. Pan Kacper
Malinowski zorganizował nocne obserwacje nieba. Wszyscy cali i zdrowi wrócili do domów.
Szkoda, że tak szybko minęła wycieczka.
Aneta Letkiewicz

Nasza klasa 6a
Kolejny rok przeminął w nas,
szóstą klasę skończyć czas.
Przeczytajcie więc z ostrożna,
co o szóstej a powiedzieć można.
Zacznijmy więc od chłopców naszych,
gdyż są z nich świetne asy.
Piłka nożna to wyzwanie,
mistrzowie Mateusz i Janek są gotowi na nie.
Wiktor, Kacper to harcerze,
Oliwier świetnie jeździ na rowerze.
Mikołaj gra na ukulele,
Bartek w szkole się często śmieje.
Maciek to mistrz matematyki,
Piotrek w komputerowych grach robi wyniki.
Alan jest sportowcem u nas w klasie,
Marek uczy się w szybkim czasie.
Kacper jest dla wszyskich przyjacielski,
Wojtek bardzo lubi język angielski.
Natomiast Oskar lubi malować,
Mateusz zaś grafitti rysować.
A teraz przedstawię dziewczyny nasze,
które choć w mniejszości to błyszczą w klasie.
Nasza wychowawczyni jest artystką wielką,
obrazy maluje jak Jan Matejko.
Emilka ma talent do śpiewania,
Iga zaś do tańcowania.
Julka jest mistrzem w historii,
Marta największą fanką koni.
Ola to aktorka wielka,
Blanka wygląda jak modelka.
Zaś Amelka to nasza mistrzyni wielka,
a Malwina to klasowa kruszyna.
I to jest nasza SUPER DRUŻYNA!!!
Autorką wiersza jestem ja.
A Pani Magda cieszy się,
że taką wspaniałą klasę ma.
Oliwia Antoniak, 6a

Ślady mojego miasta
W drugim półroczu kontynuowaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Obrony Pozostałości
Warszawy – Kolejka Marecka, w ramach której odbyła się prelekcja nt. „Śladów mojego
miasta”. Najważniejszym elementem wykładu były stare fotografie. Pan Krzysztof Gajda
na wielu przykładach pokazał nam szereg elementów architektonicznych starej Warszawy,
które zachowały się, pomimo że nasza stolica
w 80% była zniszczona. Ponadto udowodnił
nam w jaki sposób drobne detale na starych
fotografiach niewiadomego pochodzenia,
pomogą nam w określeniu: gdzie były
zrobione, przez kogo i w jakim okresie czasu.
Niektóre zdjęcia budziły zadziwienie jak np.
kościół na Żoliborzu, który jako jedyny
budynek
przetrwał
bombardowanie
najbliższej okolicy i można go było porównać do samotnej wyspy na morzu. Inne z kolei
pokazywało ścianę kościoła św. Floriana na Pradze, która jako jedyna ocalała z pożogi
wojennej. Wiele z tych zdjęć przekazywało nam informację o tym, jak żyli warszawiacy
w przed- i powojennej stolicy. Takich zaskakujących zdjęć było wiele. Pan Gajda tym samym
zachęcił nas do utrwalania teraźniejszości, gdyż kiedyś te zdjęcia będą mogły dostarczyć
następnym pokoleniom wielu ciekawych informacji.
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Obrony Pozostałości Warszawy – Kolejka
Marecka Pan Krzysztof Gajda zorganizował wycieczki dla trzech klas.
W jednej z nich uczestniczyła klasa 4e, a tematem była Praga wielokulturowa. Pierwsze
pytanie, które zadaliśmy Panu Krzysztofowi Gajdzie dotyczyło budynków znajdujących się
przy ulicy Konopackiej. Okazało się, że przetrwały one II wojnę światową, a dziury
w elewacji to ślady po pociskach. W niektórych bramach kamienic zobaczyliśmy dziwne
elementy. Okazało się, że są to „odboje”, które miały zabezpieczyć ściany budynków przed
uszkodzeniem przez wozy wjeżdżające z towarem. Duże zainteresowanie wzbudziło
poszukiwanie napisów wyrytych w cegłach muru przy ulicy Tadeusza Borowskiego. Przed
I wojną światową były tu koszary wojsk rosyjskich. Pełniący wartę żołnierze robili te napisy
na dowód swojego pobytu. Najstarsza
data, którą udało się nam znaleźć
pochodziła z roku 1903. Następnym
punktem wycieczki był kościół przy
ulicy Ratuszowej (w sąsiedztwie ZOO).
Na ścianie tej świątyni znajduje się
pamiątkowa tablica poświęcona ofiarom
terroru rosyjskiego. Wycofujące się
wojska rosyjskie wymordowały około
20
tysięcy
mieszkańców
Pragi.
Przechodząc
przez
Park
Praski
dowiedzieliśmy się, że należy on do

najstarszych w Warszawie (153 lata) i powstał w miejscu wyburzonej starej Pragi. Na skraju
parku znajduje się wybieg dla miśków, których pojawienie się wzbudziło nasze
zainteresowanie. Następnie podeszliśmy do katedry św. Floriana, żeby na własne oczy
przekonać się, jak do ocalonej z pożogi wojennej jedynej ściany dobudowano kościół oraz jak
idealnie tej budowli przywrócono pierwotny wygląd. Ostatnim punktem naszej wędrówki po
Pradze było zwiedzanie cerkwi. Jej przepiękne wnętrza zrobiły na nas ogromne wrażenie,
a panująca tam podniosła atmosfera udzieliła się nam wszystkim.
Barbara Noszczak
Uczniowie klasy 4e

Relacja z XII Pikniku Rodzinnego
„To było totalne szaleństwo” – tak naszą coroczną czerwcową tradycję, jaką jest rodzinny
piknik, skomentowała jedna z moich koleżanek. Piknik Rodzinny to bogata w wydarzenia,
plenerowa impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz naszych szkolnych wydarzeń.
Tym razem pojawiłam się na terenie
szkoły wcześniej, około godziny 9.00,
aby pomóc rozstawić stoiska. Chętnych
z naszej klasy przyszło więcej.
Uzgodniłyśmy
wszystko
wcześniej
z główną organizatorką wydarzenia –
panią
Małgorzatą
Wierbiłowicz.
Nie
oczekiwaliśmy
wdzięczności,
ale okazało się, że nasza pomoc została
doceniona miłym gestem, mianowicie
przed rozpoczęciem pikniku mogliśmy
przetestować różne atrakcje zupełnie
za darmo.
Start pikniku planowany był na godzinę 10.00, goście dopisali a pogoda, pomimo kiepskich
prognoz była wymarzona. Największym hitem okazały się gokarty i bungee trampolina.
Kolorowe i radosne stoiska zachęcały dzieci do wspólnej zabawy. Na wielu twarzach
pojawiły się ciekawe wzory zwierzęce namalowane przez naszych szkolnych nauczycieli,
ale ja samodzielnie podjęłam próbę wykonania na sobie kolorowego wzorku. Każdy mógł
zrobić piękną broszkę, gniotka czy rzeźbę z materiałów recyklingowych. Nauczyciele
przyrody przygotowali ciekawe stoiska naukowe, jeśli tam byliście, na pewno widzieliście jak
pod mikroskopem wygląda ziarenko maku… To niesamowite!

Były również stoiska oferujące wspólne gry, strzelanie z łuku, origami i garnish, czyli
technikę dekorowania jedzenia. To zajęcie wciągnęło mnie najbardziej. Na strzelnicy
wygrałam popcorn i to zachęciło mnie do wzięcia udziału w kolejnych konkursach.
Zakręciłam nawet kołem fortuny i wygrałam fantastyczny płyn do kąpieli o zapachu coli.
Po drodze zobaczyłam u kogoś poduszkę i kupiłam taką samą. Była piękna i kosztowała tylko
10 zł. Budujące było to, że wszyscy wspieraliśmy zbiórkę charytatywną na rzecz naszego
kolegi, kupując pyszne babeczki z truskawkami i inne słodkości. Kulinarna strona imprezy
wypadła świetnie i każdy mógł zjeść coś dobrego. Jak co roku zrobiłyśmy sobie
z koleżankami pamiątkowe zdjęcia w fotobudce. Jedno dałyśmy oczywiście naszej
wychowawczyni. W trakcie trwania imprezy na scenie prezentowany był bogaty program
artystyczny. Od występów zespołów dziecięcych – tanecznych i wokalnych, po solistów.
Do tego wspomniane już przeze mnie liczne konkursy z nagrodami organizowane przez
poszczególnych wystawców. Całe wydarzenie poprowadziły panie Małgorzata Nowicka
i Dorota Urbańska.
To była fantastyczna impreza, bawiłam się wspaniale i bardzo się cieszę, że mogłam w niej
wziąć udział.
Maria Michalak, 6b

Z ostatniej chwili…
dobre wieści
Uczniowie naszej szkoły już po raz kolejny pogłębili swoją
wiedzę
o
historii
i
teraźniejszości
Warszawy
w atrakcyjny sposób (wycieczki, filmy, prelekcje, projekty)
Wszystkie te działania przyczyniły się do otrzymania
certyfikatu „Varsavianistyczna Szkoła”, który odebrałam
w dniu 13 czerwca. Placówka może używać tego tytułu
bezterminowo.
Koordynatorem projektu była pani Agnieszka Gunerka, która
zarażała chęcią poznawania miasta nie tylko uczniów, ale także koleżanki
i kolegów. Uczniowie klasy IIe za swoją wyjątkową aktywność w tym
projekcie otrzymali odznaki „Małego Przyjaciela Warszawy”.
***
W dniu 22 maja uczennice naszej szkoły w składzie: Iga Kur z klasy 6d,
Amelia Lodkowska z klasy 5a, Aleksandra Mańko z klasy 6e, Natalia Rek
z klasy 6d, Karolina Drzyzga z klasy 5d i Gabriela Dynek z klasy 6b, zdobyły mistrzostwo
Warszawy w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt.
***
W dniu 19 czerwca z rąk Pana Pawła Michalca, Wiceburmistrza Dzielnicy Targówek m.st.
Warszawy, miałam zaszczyt odebrać puchar za zajęcie I miejsca w sportowej rywalizacji
w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w Dzielnicy Targówek. Jest to kolejne
ogromne odznaczenie naszych uczniów.
***
Rada pedagogiczna nominowała trzech wzorowych uczniów: Ryszarda Ćwieka z klasy 5c,
Radosława Sienickiego z klasy 6d i Damiana Krakówko z klasy 6d do prestiżowej Nagrody
Burmistrza Dzielnicy „Orzeł Targówka”.
W dniu 20 czerwca o godzinie 17.30 w Teatrze Rampa odbyła się gala
Orłów Targówka. Statuetkę oraz zaszczytny tytuł „Orła Targówka”
otrzymał Radosław Sienicki. Jesteśmy dumni z uczniów nominowanych
do tej nagrody i naszego kolejnego laureata. Serdecznie gratulujemy
i wierzymy, że loty naszego Orła będą ambitne, wysokie i bezpieczne…
Jestem dumna z osiągnięć naszych uczniów. Wszystkim bardzo dziękuję
za ogromny wkład pracy i serdecznie gratuluję osiągniętych sukcesów.

Zofia Rostek
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