Nasza szkoła to…
Numer 1 / 2013 rok 

Wspaniałych i radosnych Świąt
Bożego Narodzenia, dużo uśmiechu,
wszelkiej pomyślności wszystkim
uczniom, nauczycielom i pracownikom
Szkoły Podstawowej nr 84 życzą
redaktorzy gazetki szkolnej wraz z
opiekunami!

24 grudnia, jak już wiecie,
Św. Mikołaj jeździ po świecie.
Gdy pierwsza gwiazdka zabłyśnie na niebie,
Przyleci również do Ciebie.

Świąteczny humor

- Jak się nazywa
żona Mikołaja?
- Merry
Christmas




Św. Mikołaj pyta dzieci, co chciałyby dostać pod
choinkę.
- Ja chcę lalkę. - powiedziała Małgosia.
- Ja chcę piłkę. - odparł Krzyś.
- A ty Jasiu co byś chciał? - pyta św. Mikołaj.
- Ja to chcę do toalety…

W wigilię Bożego Narodzenia rodzina Jasia słyszy zza ściany potworny hałas. Po

chwili Jasio stwierdza:
- Albo synek Kowalskich dostał bębenek na święta, albo Kowalski zaczął śpiewać
kolędy.



Ilu uczniów uczy się w naszej szkole? Ile jest oddziałów? Ilu jest pracowników?

W SP 84 uczy się 780 dzieci w 32 oddziałach. Zatrudniamy 82 osoby, w tym 63 nauczycieli i 19 pracowników
administracji i obsługi.


Ile lat Pani pracuje w tej szkole? Od kiedy pełni Pani funkcję dyrektora ?

W tej szkole pracuję od 1993 roku, a więc już 20 lat. Od 2007 roku byłam wicedyrektorem szkoły. Od 30 lipca
2012 roku po śmierci Pana Andrzeja Zawadzkiego pełniłam obowiązki dyrektora. Dyrektorem szkoły jestem od
1 czerwca 2013 roku.


Jakie zmiany planuje Pani wprowadzić w szkole w najbliższym czasie?

Chciałabym, żeby boczny prawy korytarz na parterze i wejście do szatni były zamknięte przeszklonymi
drzwiami. Zwiększy to bezpieczeństwo najmłodszych uczniów podczas przerw międzylekcyjnych. Chciałabym
też wyposażyć wszystkie sale lekcyjne w tablice interaktywne, aby wszyscy nasi uczniowie mieli jednakowy
dostęp do nowoczesnych technologii. Chciałabym też wymienić podłogi w niektórych salach lekcyjnych i na
dolnym lewym korytarzu, ale to wszystko nie zależy tylko ode mnie.
W tym roku uzyskaliśmy tytuł szkoły wspierającej uzdolnionych „Wars i Sawa” i mam nadzieję, że uda się nam
wychwycić takie perełki i rozwijać ich zdolności w różnych dziedzinach. Przystąpiliśmy też do projektu „Szkoła
przyjazna uczniom z dysleksją”, a więc tutaj też pracujemy na bieżąco. Pracujemy nad wieloma projektami, np.
w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, w ramach programu Comenius.


Czy zna Pani imiona wszystkich dzieci w szkole?

Znam zdecydowaną większość uczniów SP84 z imienia i nazwiska. Obecnie największy problem mam z
zapamiętaniem imion dzieci z oddziałów przedszkolnych, bo są w szkole dopiero 3 miesiące i uczniów klas
pierwszych, którzy nie chodzili do naszych „zerówek”. Najłatwiej zapamiętuję uczniów „mocno
rozrabiających”, ale i tych wyjątkowo zdolnych albo wyjątkowo kulturalnych, grzecznych, którzy mijają
nauczyciela z serdecznym uśmiechem i zawsze mówią „dzień dobry”.


Co Pani sądzi o zorganizowaniu zbiórki na rzecz schroniska dla zwierząt?

Doceniam wszystkie akcje charytatywne organizowane na terenie szkoły. Organizujemy np. akcję „Góra
grosza”, zbiórkę na rzecz hospicjum, czy zbiórkę pieniędzy na dopłaty do wyjazdów dzieci na „zielone szkoły”.
Uwrażliwiamy siebie na potrzeby innych, potrafimy się dzielić tym, co mamy. To bardzo ważne, że
wzmacniamy te właściwe, dobre zachowania. Zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt przypomina nam o
porzuconych czworonogach, o tym, że człowiek jest odpowiedzialny za ich los. Na pewno dostarczone rzeczy i
karma pomogą im przetrwać zimę, więc akcja jest potrzebna i godna pochwały. Widziałam, ogromne
zaangażowanie uczniów w tę akcję, co oznacza, że los zwierząt nie jest im obojętny.


Czy uważa Pani, że należy człowiekowi dać drugą szansę?

Jestem pewna, że człowiekowi należy dać nie tylko drugą, ale i kolejną szansę, jeśli popełniane przez niego
błędy nie dotyczą tej samej sprawy. Uczymy się całe życie i niestety na własnych błędach. Myślę, że każdy z
nas w życiu codziennym popełnia ich wiele. Najważniejsze, żebyśmy umieli przyznać się do nich, umieli
przeprosić, jeśli wyrządziliśmy swoim zachowaniem komuś krzywdę i najważniejsze - wyciągnęli właściwe
wnioski na przyszłość.


W co się Pani bawiła, kiedy miała 10 lat?

Wam trudno to będzie sobie wyobrazić, ale w czasie, kiedy miałam 10 lat nie było komputerów, iPodów,
telefonów komórkowych i nie w każdym domu był telewizor. Nie było tylu co obecnie sal kinowych, tylu
teatrów, placów zabaw, czy Aquaparków. Po latach wspominam swoje dzieciństwo z ogromnym
rozrzewnieniem i cieszę się, że prawie wszystkie środki multimedialne (poza telewizorem) poznałam dopiero w

dorosłym życiu. Miałam już ukształtowaną osobowość i umiejętność dobierania i właściwego wykorzystywania
zdobyczy techniki. Jako dziecko mogłam rozwijać swoją wyobraźnię poprzez czytanie książek, samodzielne
wykonywanie niektórych zabawek. Spędzałam też dużo czasu na świeżym powietrzu wspólnie ze swoimi
koleżankami i kolegami. Wydaje mi się, że obecnie dostępne gry komputerowe, filmy nie zawsze niosą wartości
edukacyjno-wychowawcze, a dzieci w czasie wolnym wybierają komputer, a nie bezpośredni kontakt z
rówieśnikami. I bardzo mnie to martwi.


Jaka jest historia naszej szkoły i dlaczego budynek szkoły jest w kształcie litery F?

Szkoła ma rzeczywiście kształt odwróconej litery F, ale jest to zbieg okoliczności. Myślę, że architekci tak
zaplanowali budynek placówki, żeby był funkcjonalny i mieścił się na przydzielonej na szkołę działce
budowlanej.
Nasza szkoła powstała w 1914 roku, a więc za rok będzie obchodziła stulecie swojego istnienia. Jest najstarszą
szkołą podstawową w Dzielnicy Targówek. W swojej historii szkoła ma trudne okresy pierwszej i drugiej wojny
światowej, okresy zniszczeń i odbudowy, zmiany siedziby. W obecnym budynku, który jest Pomnikiem
Tysiąclecia Państwa Polskiego, funkcjonuje od 1962. Niewiele można powiedzieć o historii naszej szkoły, bo z
tych trudnych dla szkoły i Polski czasów zachowało się niewiele dokumentów. Zachęcam wszystkich, którzy
chcieliby szczegółowiej zapoznać się z jej dziejami do odwiedzenia naszej strony internetowej
www.sp84.waw.pl.
-

Co Pani Dyrektor chciałaby powiedzieć naszym czytelnikom na zakończenie?

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, więc składam wszystkim uczniom i ich rodzinom najlepsze,
najserdeczniejsze życzenia. Życzę dużo rodzinnego ciepła, spokoju, radności bycia razem, no i oczywiście
WSPANIAŁYCH PREZENTÓW.
-

Dziękuję za rozmowę.

Rozmowę przeprowadziły Natalia Nasiłowska i Rozalia Podolska.

Klaudia Jankowska Polska Violetta!
Klaudia to uczennica naszej szkoły, klasy VId. Jest piękna,
utalentowana i spełnia swoje marzenia! Jak to jest być
Polską Violettą? Zadaliśmy Klaudii kilka pytań na ten
temat.
Redaktorzy: Czemu wzięłaś udział w konkursie
,,Wystylizuj się na Violettę”?
Klaudia: Wiele osób porównywało mnie do mojej idolki Violetty. Gdy w Internecie znalazłam ogłoszenie o
konkursie pomyślałam, że mogłabym spróbować.
Zgłosiłam się, ale nie sądziłam, że odniosę taki sukces!
R: Jak zareagowałaś na wiadomość o wygranej?
K: Byłam zaskoczona, oniemiałam z wrażenia wygrałam!
R: Jak spędziłaś ten wyjątkowy dzień?
K: Cały poranek spędziłam ze stylistką na zakupach. Kolejnym etapem mojej przygody ze
sławą było kino ,,Femina”. Odbyła się tam premiera najnowszego odcinka mojego
ulubionego serialu. Poznałam tam wiele gwiazd, w tym Maćka Musiała.
R: Czy czułaś się jak prawdziwa gwiazda?
K: Tak, to było spełnienie moich marzeń. Byłam w centrum uwagi, wszystkie oczy były
skierowane tylko na mnie!
Życzymy Klaudii więcej sukcesów. Kto wie, może kiedyś pozna prawdziwą Violettę?
Wszystkim czytelnikom gazetki szkolnej życzymy spełnienia marzeń !
Redaktorzy: Oliwia Bednarczyk i Małgorzata Baran.

Z ostatniej chwili !
Pomoc schronisku
Przez cały listopad w naszej szkole odbywała się akcja charytatywna. Zbieraliśmy potrzebne rzeczy dla
schroniska w Józefowie. Zgromadziliśmy dużo karmy, koców oraz zabawek dla bezdomnych zwierząt.
Przedmioty zostały przewiezione ze szkoły do schroniska przez rodziców jednej z uczennic. Wszystkim, którzy
zaangażowali się w akcję serdecznie dziękujemy. Dzięki temu przedsięwzięciu budy zostaną ocieplone na zimę,
a zwierzęta będą miały zapewniony pokarm.

Kącik literacki - Rozalkowe Opowieści

Prawdziwa wartość świąt
Było parę minut przed ósmą. Chyba pierwszy raz od miesięcy tak chętnie
wyskoczyłam z łóżka. Wiedziałam, że to dziś. Tak dla pewności podeszłam do
kalendarza
i
skreśliłam
datę
24
grudnia.
Wyjrzałam przez okno. Ziemię osłaniał śnieg na kształt puchatej pierzynki.
Czym prędzej zbiegłam na dół. Z kuchni dochodziły wspaniałe świąteczne zapachy.
Na myśl o pierogach z kapustą i grzybami, aż mi ślinka ciekła. Niestety co do tego
musiałam uzbroić się w cierpliwość. Nie wiedziałam co mam ze sobą zrobić. Do
południa chodziłam z kąta w kąt w poszukiwaniu zadania. Jednakże nigdzie nie byłam
potrzebna. To mnie martwiło.
W końcu tata stwierdził, że trzeba jechać po choinkę. Pewnie dziwi was
nabywanie tego drzewka w ostatniej chwili. Moi rodzice mają jednak dobrego
znajomego – pana Henia, który właśnie w wigilię sprzedaje najpiękniejsze okazy. Po
godzinie wróciliśmy ze wspaniałym świerkiem na dachu auta. Przy ustawianiu go w
jadalni i przystrojeniu było mnóstwo roboty, ale pierwszorzędnie sobie z tym
poradziliśmy. I tak mijały godziny tego niezwykłego dnia, a ja pomijając zapachy nie
odczuwałam najmniejszej różnicy.
Wreszcie nadszedł ten moment. W domu zaczęli pojawiać się goście. Babcie,
dziadkowie, ciocie, wujkowie, rodzeństwo cioteczne. Najpierw podzieliliśmy się
opłatkiem, potem zasiedliśmy do wigilijnego stołu, na którym czekało dwanaście
potraw.
Teraz naprawdę chciałam popchnąć wskazówki zegara nieco do przodu. Kiedy
Mikołaj tu będzie? Kiedy dostanę lalkę, o której tak rozpisałam się w liście? Kiedy? dręczyło mnie to pytanie.
Dorośli wysłali wszystkie dzieci do mojego pokoju, byśmy razem wyglądali
sań zaprzężonych w magiczne renifery Świętego. W jednej chwili wszystkie światła
zgasły. Całą gromadką zbiegliśmy na dół.
Dom rozjaśniał. Ku naszemu zdziwieniu góry kolorowych paczuszek spokojnie
spoczywały pod choinką. Czyżby Mikołaj wyszedł bez pożegnania? Teraz rozpoczęła
się prawdziwa zabawa. Zawzięcie rozpakowywałam moje prezenty. Jednak kiedy pod
drzewem nie było już żadnego prezentu, spostrzegłam, że nie dostałam wymarzonej
lalki
o
blond
włosach.
Zaczęłam płakać. Zamknęłam się w sypialni i jedyne czego chciałam, to żeby temu
słynnemu Mikołajowi zepsuły się sanie. Przez tę rozpacz nie zauważyłam nawet, że
mama stoi w drzwiach. Usiadła obok, objęła mnie i powiedziała słowa, które
pamiętam do dziś i pamiętać będę jeszcze długo ,a mianowicie: „Kochanie, przecież
podarunki, które dostajemy są tylko pewnym świątecznym symbolem. To co w tym
dniu jest wyjątkowe, to wigilia narodzin Pana Jezusa. To, że możemy być wszyscy
razem i cieszyć się razem z Nim. Daje On nam tę niepowtarzalną możliwość dzielenia
się Nim naszych z całą rodziną, w naszych domach…” Słowa mamy silenie do mnie
przemówiły.
O północy wybraliśmy się na pasterkę, podczas której celebrowaliśmy urodziny
małego Jezusa. Mimo, iż nie dostałam tej lalki, o której tak marzyłam, poznałam
prawdziwą wartość świąt Bożego Narodzenia.
Opowiada: Rozalia Podolska

1. Potoczna nazwa 4 Pułku Piechoty Liniowej.
2. Stopień wojskowy Waleriana Łukasińskiego.
3. Kozłek lekarski dobry na nerwy.
4. Działanie w ukryciu.
5. Wódz Waleriana Łukasińskiego; książę, którego imię nosi
jeden z warszawskich mostów.
6. Jedno z miast, w którym więziony był Walerian Łukasiński.
7. Doświadczają jej uwolnieni z więzienia.
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KONKURS!
Jeśli udało Ci się rozwiązać krzyżówkę
na oddzielnej kartce napisz hasła oraz
imię i nazwisko. Karteczki zostaw w
pokoju pedagoga i psychologa.
Za poprawne rozwiązanie czeka
nagroda!

Witajcie nasze dzieci
Bardzo dziękujemy za udostępnienie, nam „rodzicielom” kawałka strony w Waszym piśmie.
W tym pierwszym numerze, chcielibyśmy przypomnieć Wam ale i Waszym rodzicom, że
istnieje taki fundusz, jak FUNDUSZ RADY RODZICÓW. Składka na fundusz wynosi 100 zł
rocznie (niezależnie od ilości dzieci w szkole z jednej rodziny). Przypomnijcie proszę o tym
Waszym rodzicom.
Dzięki zebranym pieniądzom, możemy sfinansować Wam - dzieciom, wiele dodatkowych
materiałów czy imprez. Teraz są to np. „Andrzejki”. Dzięki zebranym funduszom mogliśmy
wesprzeć ich organizację.
W roku ubiegłym, dzięki wpłatom, udało się nam – rodzicom, zrealizować wiele akcji i
dofinansować szkołę, w tych obszarach, na które szkoła nie posiada odpowiednich środków.
Kwota dofinansowania wyniosła prawie 39 000 zł. Szczegółowe rozliczenie środków znajduje
się na stronie szkoły w zakładce RADA RODZICÓW oraz na naszej tablicy w szatni (tablica
RADY RODZICÓW).
Ze składek, które zbieramy na FUNDUSZ RADY RODZICÓW, korzystacie tylko Wy –
dzieci. Kwota 100 zł rocznie czyli 10 zł miesięcznie jest naprawdę niewysoka, równa 5
drożdżówkom ze szkolnego sklepiku, A NAM DAJE OLBRZYMIE MOŻLIWOŚCI.
W tym roku Rada Rodziców planuje zająć się i/lub dofinansować następujące
przedsięwzięcia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nagrody za udział w konkursach przedmiotowych i na koniec roku szkolnego
organizacja balu karnawałowego
spotkania autorskie z pisarzami dla klas O, I-III i IV – VII
akcja wyłącz telewizor i graj w gry planszowe
zakup stojaków na rowery
nagłośnienie sali gimnastycznej
zakup kolejnych tablic multimedialnych
zakup sprzętu sportowego: 60 piłek na lekcje wychowania fizycznego
organizacja pikniku
organizacja rywalizacji dla klas
dofinansowanie zielonych szkół
i wiele innych akcji

TO WSZYSKO MOŻEMY ZORGANIZOWAĆ I DOFINANSOWAĆ TYLKO DZIĘKI
POMOCY I WPŁATOM WSZYSTKICH RODZICÓW. PRZYPOMINAJCIE IM O TYM!!!
Składkę w wysokości 100 zł za rok (10 zł miesięcznie) można wpłacać u skarbników klasowych,
skarbnika Rady Rodziców, który dyżuruje przy wejściu w dniu zebrań i dni otwartych lub na konto,
którego numer znajduje się na stronie internetowej szkoły. Numer to: PKO BP
65102010420000890200096651, Rada Rodziców szkoły 84.
Oczywiście wszelkie wpłaty ponad ustaloną składkę 100 zł. będą bardzo mile widziane.
Jeżeli macie do nas (przedstawicieli rodziców) jakieś pytania, piszcie na: rodzice84@gmail.com

DZWONKI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

800 –845
850 –935
945 –1030
1040 –1125
1140 –1225
1240 –1325
1340 –1425
1440 –1525
1530 –1615
1620 –1705
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Nad gazetką pracowali:
Redaktor naczelny: Oliwia Bednarczyk
Zespół redakcyjny:
Małgorzata Baran
Aleksandra Grzeszczak
Karolina Kucharska
Stanisław Kur
Natalia Nasiłowska
Rozalia Podolska
Rysunki:
Mikołaj Staszewski
Opiekunowie:
Katarzyna Zielińska
Małgorzata Chmielewska-Nowak
Współpraca:
Małgorzata Nowicka
Iwona Przeniczna
Magda Wygnańska-Gajcy

Jeżeli masz
pomysł na
ciekawy artykuł,
wyślij pomysł na
e-mail:
oliwerska@wp.pl
lub skonsultuj
się z redaktorem
naczelnym –
Oliwią
Bednarczyk
(VId).

