DLA NIEGO – O NIM! – czyli ŚWIĘTO SZKOŁY 2016!

W tym roku Święto Szkoły obchodziliśmy 15 grudnia.
Ten dzień poświęciliśmy naszemu Patronowi. Walerian
Łukasiński jest bohaterem niezwykłym. To człowiek, który całe
swoje życie oddał Ojczyźnie i pomimo, że pochodził z rodziny
szlacheckiej o tatarskich korzeniach, osiadłej w Łukaszach
na Mińszczyźnie, to z naszym miastem był związany od swoich
narodzin. Jego ojciec, Józef Łukasiński, zamieszkał wraz z żoną
w Warszawie na Nowym Mieście przy ulicy Przyrynek 4, gdzie
urodził się Walerian i czwórka Jego rodzeństwa. Stąd właśnie
zaczęła się droga prawdy, którą kroczył młody Łukasiński,
by wywalczyć dla Nas wolność i uwolnić kraj od zaborców.
Nasza szkoła dokładnie 50 lat temu, w 1966 roku przyjęła imię
tego niezwykłego człowieka, pełnego skromności, wrażliwości i nadziei w lepsze jutro; bohatera,
który 46 lat spędził w carskich więzieniach torturowany i męczony, samotny, ale niezłomny, upodlony
i upokorzony, ale wierny Ojczyźnie do końca. Jest i będzie dla Nas wzorem do naśladowania,
człowiekiem umiejącym dokonywać właściwych wyborów, otwartego na prawdę i Polskę.
Takim będziemy Go pamiętać i wspominać.
Uroczystość Święta Szkoły skupiona wokół Waleriana Łukasińskiego pozwoliła Nam na bliższe
poznanie Jego życia i działalności. Zespół artystyczny ZNAK przedstawił spektakl pt. ,,Z wizytą
u Patrona naszej szkoły” według autorskiego scenariusza pani Izabeli Pyśk, która z zespołem pracuje
od kilku lat. Uczniowie, głównie z klas 6a i 6b, w ciekawy sposób zaprosili Nas do świata
Łukasińskiego, prezentując na scenie Jego trudne życie. Występ wzbogaciły wiersze o Walerianie
napisane przez uczniów naszej szkoły, którzy brali udział w projekcie edukacyjnym w ramach WIE
pt. „My o Nim – podążamy śladami Naszego Patrona” autorstwa pani Izabeli Pyśk i pani Anetty
Seroczyńskiej. Prace nad projektem zakończyły się wydaniem książki o Łukasińskim, w której
znalazły się wiersze, zdjęcia z wycieczek i refleksje uczestników tak ważnego przedsięwzięcia,
głównie dlatego, że w bieżącym roku przypadła 230 Rocznica Jego Urodzin. Egzemplarze książki
zostały przekazane do biblioteki szkolnej.
Tegoroczne Święto Szkoły zbiegło się również z uroczystością 100-lecia przyłączenia Targówka
do Warszawy, dlatego nie zabrakło treści związanych z naszą dzielnicą. Chór szkolny wykonał
piosenkę pt. ,,Targówek da się lubić”, do której słowa ułożyła pani Izabela Pyśk, zaś aranżacją
muzyczną zajęła się pani Agnieszka Drzewska.

Na zakończenie Natalka Klicka, uczennica klasy 4c, zaprezentowała wiersz pt. ,,Moja szkoła”, a chór
zaśpiewał pieśń pt. ,,Polonez warszawski”; po raz pierwszy była ona prezentowana podczas
uroczystego Jubileuszu 100-lecia Szkoły. Jedna zwrotka została dopisana przez panią Izabelę Pyśk
do całości utworu, a jej tematyka związana jest z naszą szkołą, zaś przesłanie aktualne w każdym
czasie. Soliści naszego chóru doskonale zaśpiewali utwór przy akompaniamencie pani Agnieszki
Drzewskiej, która dopracowała wszelkie szczegóły wykonania tej pięknej, ale bardzo trudnej pieśni.
Oprawą plastyczną uroczystości zajęła się pani Magdalena Mendyk. Była jak zwykle finezyjna, godna
talentu artysty, tematyczna, skromna, ale jednocześnie wymowna, pełna aktualnych treści.
Nad całością czuwała pani dyrektor Zofia Rostek.
Na scenie pojawili się uczniowie: Oliwia Antoniak, Julia Skrochocka, Amelia Jankowska, Natalia
Sobczuk, Artur Majek, Amelia Tratkiewicz, Natalia Klicka, Karol Gunerka.
Uroczystość Święta Szkoły przygotowały panie: Anetta Seroczyńska, odpowiedzialna za kontekst
historyczny, Izabela Pyśk, autorka scenariusza przedstawienia i wiersza pt. ,,Moja szkoła”
oraz Agnieszka Drzewska, odpowiedzialna za muzykę.
Święto Szkoły wypadło znakomicie. Podobna uroczystość czeka Nas za rok. A dzisiaj cóż możemy
tylko skłonić głowę i powiedzieć: Patronie – będziemy pamiętać!
Z nadzieją –
Anetta Seroczyńska, Izabela Pyśk, Agnieszka Drzewska

Mali- wielcy poeci
Dagmara Barszczewicz, klasa 6c
***
Jest w Warszawie na Targówku – Zaciszu taka szkoła,
której wyglądem żadna pokonać nie zdoła.
Numer 84 i Waleriana Łukasińskiego nosi imię,
z wysokiego poziomu i dobrej atmosfery słynie.
Szkoła ta ma już ponad sto lat
widziała wiele – jak zmieniał się świat.
Dziś jest piękna, kolorowa, ma nową elewację
Kto mówi, że czysta, bezpieczna – ten ma rację!
Mamy nowoczesny kompleks rekreacyjno – sportowy
każdy trenuje i ćwiczy bez namowy.
Baza naszej szkoły jest super aktualna –
w każdej sali jest tablica multimedialna.
Pracownia komputerowa, kolorowe podłogi i ściany
Dobre warunki do nauki i zabawy tutaj mamy.
Wiele projektów edukacyjnych i innowacji tu się realizuje
nawet Warszawską Olimpiadę Języka Angielskiego się organizuje.
Nasi nauczyciele realizują 9 projektów WIE,
uczymy się, doświadczamy, każdemu pracować się chce!
Organizujemy w naszej placówce trzy konkursy międzyszkolne:
„Już to wiem”, „Na szkle malowane”, „Bajkę rodzinną” – promujące dzieci zdolne.
Nowe certyfikaty, dyplomy, nagrody stale zdobywamy
- to dlatego, że prężnie działamy i stale się rozwijamy!
Współpracujemy z Policją, Strażą Miejską, wieloma instytucjami:
Szkołą Szachową, Domem Kultury i kilkoma fundacjami.

My sami do wielu konkursów się przygotowujemy
i zawsze naszą szkołę godnie reprezentujemy.
Nasi nauczyciele są sympatyczni i wymagający
choć można czasem „podpaść” niechcący.
Młodzież w naszej szkole jest fantastyczna:
zdolna, pracowita, choć i dynamiczna.
Dla każdego ucznia miejsce się tutaj znajdzie
zdolny, nieśmiały, krnąbrny – każdy się tu odnajdzie.
Co roku piknik rodziny na boisku mamy
na nim grillujemy, tańczymy i śpiewamy.
Dzięki reformie oświaty w tym roku nie zostaniemy szkoły absolwentami
Cieszymy się bardzo, że jeszcze dwa lata z tym poczekamy.
Dzisiaj żal byłoby opuścić te szkolne mury
bo zżyliśmy się i razem skaczemy pod chmury!
Bo jest to szkoła najlepsza na świecie,
ale przecież o tym doskonale wiecie.

Bartosz Fura, klasa 5d
Więzienna cela
Ciemność, piwnica, mrok,
Pusta cela, piwniczy loch,
Goła ziemia, słoma zgniła,
Waleriana nie zniszczyła.

Ileż wschodów i zachodów,
Minut, godzin, sekund życia.
Był więziony lat czterdzieści
W stanie trudnym do przeżycia.

Walczył dzielnie za Ojczyznę,
Dobrem Polski tak przejęty
Carskim rządom się sprzeciwiał
Zmarł w więzieniu niepojętym.

Bez kontaktu z żywym światem,
W izolacji, w samotności
Umęczony lecz myślący
Zapisuje wiadomości.

O Polakach, o powstaniu,
O spiskowej działalności
Pozostawił Łukasiński
Pamiętniki dla ludzkości.

Bartosz Sypuła, klasa 5d
Wiersz o Walerianie Łukasińskim
Biedny Walerian w fortecy przebywa, a strażnicy mówią tak bywa.
Gdy był więziony w celi, rozmyślał o swoim życiu i ucieczce od gnębicieli.
Był zmęczony i głodny, a strój jego niemodny.

Urodził się kwietnia 14 1786, a zmarł 27 lutego 1868.
Mając 21 lat, zachował się jak chwat.
Wstąpił do batalionu wojska i walczył przeciwko Prusom i Rosji, jak
szarża kowbojska.

W armii Księstwa Warszawskiego, rozpoczyna służbę w pułku piechoty.
Zostaje podporucznikiem, nabrał na to ochoty,
By walczyć o wolność Polski, niczym olbrzym…

Po katastrofie Wielkiej Armii, aktywnie działa, by zapobiec infamii.
Z księciem Józefem Poniatowskim wyrusza do Krakowa,
A stamtąd na pole bitew, by nie zachować się jak postać antysolidarnościowa.

Całe swoje życie poświęca dochodzeniu praw narodowych swego kraju.
W roku 1819, powołuje Wolnomularstwo Narodowe, było to w maju.
W konspiracji próbuje podnieść ducha narodu, by oszczędzić innym i
sobie zawodu.

Siedząc w fortecy nie wie, że połowę swego życia przeżyje w niej,
nie dla hecy.
Dzisiaj , jest patronem naszej szkoły, w której każdy jest wesoły.
Jesteśmy z niego dumni, Polska jest wolna a my rozumni.

Amelia Tratkiewicz, klasa 5d
Pamięć wiecznie żywa
Dobrze przez matkę był wychowany,
Dlatego przez wszystkich bardzo szanowany.

Żelazny więzień za nas karany.
Dla wszystkich ludzi był on oddany;
Długo w więzieniach przetrzymywany.

Działacz niepodległościowy i honorowy żołnierz
wyborowy.
Major piechoty, któremu dumę odebrano,
Na oczach żołdaków carskich wyśmiewano.
Wartości narodowościowych nie zaniedbał,
Do śmierci po długich cierpieniach, przy swoim wytrwał.

Nasza szkoła długą drogę przebyła,
Ale najbardziej wartościowe cechy ceniła,
Stąd Waleriana Łukasińskiego patronem uczyniła
I męstwo, odwagę, wrażliwość doceniła,
By pamięć o nim wiecznie żywa była.

Izabela Pyśk
Nasza szkoła
Na Targówku 100 lat temu naszą szkołę zbudowano
I imieniem Waleriana dawno temu ją nazwano…
I choć lat minęło wiele, i też zmienił się świat wokół
To my taki jeden dzień poświęcamy w całym roku
Naszej szkole , która dla nas jest zwyczajnie drugim domem,
Bo tu wszystko jest Nam bardzo drogie i znajome.
Tutaj uśmiech przyjaciel rozwesela, gdy jest smutno
Tutaj dłoń nauczyciela jak drogowskaz w lepsze jurto
Tutaj wiedza swe podwoje wciąż otwiera dla każdego
Tutaj nigdy nie ma nudy, bo tu zawsze coś się dzieje
Ja po prostu jako uczeń bez tej szkoły nie istnieję.
Niech wiec żyje na Targówku przez kolejnych wiele lat I
niech kształci pokolenia, by zmieniały piękny świat …

Wszyscy czytają Wiecha
W związku z obchodami 100-lecia przyłączenia terenów dzielnicy Targówek do Warszawy
realizowany jest projekt pt. „Wszyscy czytają Wiecha”. Przypomnijmy, że Stefan Wiechecki urodził
się 10 sierpnia 1896 w Warszawie na Woli jako jeden spośród dziesięciorga rodzeństwa. Ojcem
pisarza był Teodor Wiechecki, właściciel sklepu wędliniarskiego przy ul. Marszałkowskiej.
W młodości grywał w sztukach teatralnych (pod pseudonimem Stefan Gozdawa).
Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej i został odznaczony Krzyżem Walecznych.
Publikował w Kurierze Warszawskim, Kurierze Czerwonym, a
w Powstańcu.

podczas II wojny światowej

Był autorem popularnych felietonów pisanych gwarą warszawską, przedstawiających w satyrycznym
świetle mieszkańców Warszawy, a po II wojnie światowej i zagładzie miasta, mieszkańców
warszawskich dzielnic: Targówka i Szmulowizny. W felietonach stworzył m.in. postać historykaamatora pana Teofila Piecyka oraz pana Walerego Wątróbki komentującego codzienne życie stolicy.
Zmarł na serce 26 lipca 1979 roku, został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim.
Uczniowie mieli okazję poznać
felietony tego
polskiego
prozaika, satyryka, publicysty
i dziennikarza podczas zajęć
czytelniczych zorganizowanych
przez
naszych
nauczycieli
14 grudnia 2016 roku.

Małgorzata Nowicka

Świąteczna zawierucha
Pewnego dnia obudziłem się i poczułem, że w pokoju było trochę chłodniej niż zwykle. Jak co dzień
wyjrzałem za okno, przetarłem oczy ze zdumienia. Świat za szybą ubrany był w biały puch.
Uświadomiłem sobie, że już niedługo zima. Kalendarz jasno dawał do zrozumienia, że…
- Lada chwila ten dzień! – Krzyknąłem – Dziś 5 grudnia! Jutro mikołajki!
Ubrałem się i dołączając do innych dzieci na osiedlu zacząłem bawić się śniegiem. Niestety nie trwało
to zbyt długo, ponieważ musiałem iść do szkoły. Jednak lekcje nie ostudziły mojego entuzjazmu.
Na muzyce uczyliśmy się kolęd, na języku angielskim poznawaliśmy brytyjskie zwyczaje świąteczne,
ale najprzyjemniej było na godzinie wychowawczej. W rytmie świątecznych piosenek ubieraliśmy
choinkę i dekorowaliśmy salę lekcyjną.
Następnego dnia po przebudzeniu pobiegłem do salonu, gdzie stała choinka, ale spotkało mnie
rozczarowanie. Pod drzewkiem nic nie leżało. Zapytałem mamę dlaczego w mikołajki nie ma
prezentów, ale ona zdziwiła się jeszcze bardziej niż ja. Powiedziała, że zostawiła je pod choinką
wieczorem i nie miała pojęcia co się z nimi stało. Jeszcze większe rozczarowanie spotkało mnie, gdy
zobaczyłem, że śnieg za oknem zniknął. Nie myślałem o tym jednak zbyt długo, ponieważ poszedłem
do szkoły. Po powrocie do domu wręcz oniemiałem. W dachu była sporych rozmiarów dziura a w niej
potężne, brązowe sanie. Mój pies warczał na zaprzężone do nich renifery. Wbiegłem do domu.
W mojej kuchni stał nie kto inny jak Święty Mikołaj.
- Co tu się wyprawia?! – Krzyknąłem.
Mikołaj podszedł do mnie i szepnął mi coś do ucha, po czym wsiadł na swoje sanie i odjechał.
To, co usłyszałem sprawiło, że zacząłem cicho płakać. Patrzyłem na niebo, ale spadł nawet jeden
płatek śniegu. Następnego dnia obudziło mnie wołanie mamy.
- Skąd ta smutna mina? – Zapytała.
- Święta zostały zniszczone – odpowiedziałem ze smutkiem w głosie.
- Moje dziecko, co ty mówisz? Powinieneś się cieszyć, są przecież mikołajki – zasugerowała mama
uśmiechając się od ucha do ucha.
- Co? – Zapytałem zdumiony. – Ale jak to?!
- Nie wiem o co ci chodzi, jest 6 grudnia. – stwierdziła i zaczęła smarować chleb masłem.
Doskoczyłem do okna, spojrzałem… Było zupełnie biało.
- Szczęśliwe zakończenie – pomyślałem.
Rafał Sieński, 6b







Uczeń podwójnie wyjątkowy 
To hasło tegorocznego Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji, którego celem jest
popularyzowanie wiedzy na temat trudności z jakimi borykają się uczniowie, u których
zdiagnozowano dysleksję, dysortografię lub dysgrafię. Tegoroczne hasło najpełniej charakteryzuje
dzieci, które muszą radzić sobie każdego dnia z rozmaitymi trudnościami w nauce, ponieważ są
WYJĄTKOWE, ze względu na nietuzinkowy sposób patrzenia na świat, pomysły i niecodzienne
zainteresowania. Poznałam chłopców z dysleksją, którzy nauczyli się robić na drutach, takich,
których pasją jest gra na gitarze lub perkusji, malują obrazy, są mistrzami tańca lub świetnie gotują,
rysują komiksy i piszą wiersze. Oto lista niektórych zdolności, jednakowych dla wszystkich
dyslektyków:









Cechuje ich większa wrażliwość na otoczenie.
Są bardziej ciekawi świata, niż przeciętny człowiek.
Myślą obrazami, a nie słowami.
Mają lepszą intuicję i są bardziej przenikliwi.
Do myślenia i postrzegania wykorzystują wszystkie zmysły.
Charakteryzują się wyjątkową podzielnością uwagi.
Realistycznie przeżywają swoje myśli.
Mają żywą wyobraźnię, są kreatywni i twórczy.

Każde dziecko, z trudnościami czy bez - jest wyjątkowe, jest nadzieją na przyszłość,
bo to ono będzie budować świat; każde potrzebuje zachęty do realizowania marzeń, wsparcia
w odkrywaniu talentów i pasji. To od nas – dorosłych zależy, czy nasze dzieci uwierzą w siebie,
swoje możliwości i siłę, w to, że są „podwójnie wyjątkowe”, zarówne te z dysleksją i te bez tego
typu trudności. Życzymy naszym PODWÓJNIE WYJĄTKOWYM UCZNIOM odwagi
w realizacji marzeń i planów 
Terapeuta pedagogiczny
Maria Bartold

Źródło: grafika - http://zs.cybinka24.pl/

„RYSUJĘ, MALUJĘ – ORTOGRAFIĘ SZLIFUJĘ”
W dniu 16 grudnia 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 285 im. Jana Marcina Szancera
odbyło się uroczyste wręczenie nagród
DZIELNICOWYM KONKURSIE PLASTYCZNO-ORTOGRAFICZNYM
„ RYSUJĘ, MALUJĘ – ORTOGRAFIĘ SZLIFUJĘ”
Organizatorzy jako cel wskazali potrzebę motywowania uczniów do podejmowania
wysiłku związanego z opanowaniem zasad ortograficznych. Jednak równie ważne było
wspieranie dzieci w rozwijaniu ich uzdolnień, twórczego myślenia, kreatywności
i pomysłowości przy ilustrowaniu wskazanej w konkursie zasady pisowni wyrazów z „U”.
Uczniowie do konkursu przystąpili w trzech kategoriach wiekowych:
klasy II-III, klasy IV-V oraz klasy VI. Z dumą chcemy poinformować, że wśród laureatów
znalazło się trzech uczniów naszej szkoły, a mianowicie:
KLASY II - III

Wyróżnienie – Jarosław Zięba, IIg
KLASY IV – V

I miejsce – Aleksandra Ryba, Vd
Wyróżnienie – Patryk Soszka, IVf
Pragniemy serdecznie pogratulować laureatom i życzyć samych sukcesów w zmaganiu się
z zawiłościami polskiej ortografii.

„ Jak się uczyć – aby było: szybko, skutecznie i ciekawie? ”
Jest to pytanie, które stawia sobie chyba prawie każdy uczeń. Naszą metodą jest
przygotowanie „mapy myśli”, szczególnie wtedy, gdy musimy opanować całą masę zasad
pisowni, niezbędnych do tego, aby uniknąć błędów ortograficznych.
Mapa myśli to inaczej kreatywna notatka. Zasady jej tworzenia są bardzo proste:
1)
Cała mapa ma zmieścić się na 1 kartce (najlepiej formatu A4, pustej) – jeżeli masz przed sobą
cały plik notatek i teraz nie wierzysz mi, że da się to wszystko zmieścić tylko na 1 kartce, to zgodnie
z zasadą przełamywania pewnych barier (dokładnie tak, jak chcemy zrobić z naszym mózgiem)
- zapewniam Cię, że się da…
2)
Na środku, w punkcie centralnym mapy należy wpisać temat mapy, czyli zagadnienie, wokół
którego powstawać będzie mapa. Pamiętaj – krótko i konkretnie! Bez zbędnego rozpisywania się, na
podstawie jednego słowa musisz wiedzieć, o czym będzie Twoja mapa.
3)
Od punktu centralnego powinny odchodzić kolejne gałęzie
naszej mapy zgodnie z zasadą, że im dalej od centrum się
znajdujemy, tym bardziej szczegółowe informacje się pojawiają.
To trochę jak z drzewem – od najbardziej grubych jego
elementów – konarów, które tworzą podstawę, koronę, po
drobne listki, które odpowiadają szczegółowym informacjom.
4)
Używaj wyłącznie nazw jednowyrazowych albo bardzo
krótkich fraz, baw się skojarzeniami, kolorami, obrazkami,
wszystkim tym, co pozwoli Ci zaangażować się w budowanie
mapy i stworzy jedną całość – wtedy patrząc na taką mapę
z łatwością przypomnisz sobie poszczególne wiadomości.
Uczniowie klasy VIa, VIc
Terapia pedagogiczna
źródło: mindfit.blog.pl,
www.mapy-myśli.com

Szkoła z Klasą 2.0
Piętnasta, jubileuszowej edycja Szkoły z Klasą 2.0 skupia się na
szkole jako miejscu, które służy nie tylko przygotowaniu do życia
zawodowego, ale w którym życie toczy się każdego dnia,
a wszyscy, którzy tworzą szkolną społeczność, mają wpływ na
nauczanie/uczenie się, wzajemną komunikację i relacje.

Od początku zaplanowaliśmy, że nasz zespół będą tworzyć osoby pełniące różne funkcje w szkole.
Każdy jest ważny i może dużo wnieść do naszych działań. Do programu zarejestrowali się nie tylko
nauczyciele poszczególnych przedmiotów, ale również świetliczanki, psycholog szkolny i opiekun
samorządu uczniowskiego, który z całą pewnością zaangażuje do współpracy samorząd uczniowski.
Bibliotekarka szkolna pełni w naszej szkole również funkcję kronikarza i na bieżąco rejestruje ważne
wydarzenia i uroczystości. Cenna jest również dla nas współpraca z redaktorami naszej gazetki
szkolnej – „Wesoła Szkoła”. Zespół redakcyjny tworzą przede wszystkim uczniowie pod opieką
nauczycieli.

Po konsultacji w zespole wybraliśmy cel, będzie nim: Otwartość.

Jesteśmy dużą szkołą, w której uczy się ponad dziewięciuset uczniów w trzech placówkach.
Potrzebujemy sprawnej komunikacji między nami, ale również realizujemy wiele działań na rzecz
społeczności szkolnej, środowiska lokalnego i współpracujemy z innymi szkołami w dzielnicy
Targówek. Chcemy, aby nasza otwartość sprzyjała rozwojowi naszych uczniów, uczyła ich
wrażliwości na potrzeby innych, samodzielności i odpowiedzialności.

Wybrany cel będziemy konsultować ze społecznością szkolną na łamach naszej gazetki, jak również
we współpracy z wychowawcami klas, którzy wraz z uczniami zbiorą pomysły i sformułują opinie
podczas zajęć wychowawczych.

Liczymy na Waszą Otwartość!

Anna Zalewska

Cuda, cudownie, z cudami, o cudach w… Boże Narodzenie

Dawniej wierzono w niezwykłość zdarzeń,
a wszystko to za sprawą: tradycji, wiary i marzeń,
że w noc wigilijną dzieją się cuda
i, że komuś skarby ukryte w ziemi znaleźć się uda.
Zwierzęta w tę jedną noc mówią ludzkim głosem,
to rzecz wiadoma, a że woda w rzekach zmienia się w miód
lub złoto, to rzecz prawie nieunikniona.
A także „Anieli w locie stanęli” w kolędzie Lenartowicza,
a blask słów „Mizernej, cichej”,
może obudzić nie tylko samego wieszcza Mickiewicza.

W powyższym świątecznym wierszyku podkreślcie wyrazy z „rz” niewymiennym. Może i wam uda
się znaleźć między słowami coś cennego. Kolędę Teofila Lenartowicza, o charakterze kołysanki
muzycznej, uważa się za jedną z najpiękniejszych naszych kolęd, wprowadza ona nas w jedyny taki
nastrój, jaki jest możliwy tylko w Boże Narodzenie.

Iwona Przeniczna

Kącik logopedyczny
Najczęściej występujące wady wymowy u dzieci w młodszym wieku szkolnym – część 2:
Gimnastyka buzi i języka
Aby być wielkim mówcą i prawidłowo mówić należy usprawniać mięśnie aparatu
artykulacyjnego. Zanim przejdziecie do ćwiczeń, zróbcie sobie małą rozgrzewkę. To taka joga twarzy.
Róbcie dziwne miny, jakie przychodzą wam do głowy! Czy to jest ważne? O, tak! Aktor, prezenter
czy spiker, zanim wejdą na scenę, najpierw rozgrzewają mięśnie, które będą pracowały, czyli aparat
artykulacyjny oraz całe ciało. Rozruszajcie, co się da. A zatem do zabawy!
Kilka szalonych min na dobry początek

.

Opracowanie: Joanna Kozłowska

Kącik logopedyczny
Mała rozgrzewka wielkiego mówcy
Język, w starannym mówieniu, jest jak pierwsze skrzypce w orkiestrze. Im sprawniejszy,
tym lepsza dykcja. Aby starannie wypowiadać się należy zadbać o dobrą sprawność, szybkość
i precyzję ruchów języka. By język wykonywał z łatwością wszystkie ruchy w jamie ustnej należy mu
w tym pomóc. Nie zwlekajcie, spróbujcie tych zabaw już teraz!

Bibliografia:
1.
2.

Jackowska, Buzi gimnastyka w wierszykach, Poznań 2010.
I. Michalak – Widera, K. Węsierska, Będę wielkim mówcą, Katowice 2009.
Opracowanie: Joanna Kozłowska

Bombkolandia, czyli jak powstają szklane ozdoby choinkowe
Już niedługo na choinkach zarówno w domach, jak i w naszej szkole zawisną przepiękne kolorowe
bombki – niektóre z nich będą plastikowe, inne ręcznie robione, a jeszcze inne – szklane. Ale jak
właściwie one powstają? Aby się tego dowiedzieć, uczniowie klas IIf oraz IIIe wybrali się do fabryki
bombek Bombkolandia, w małej miejscowości Głęboczyca, oddalonej od Warszawy o 45 kilometrów.
Już przy samej bramie przywitali nas pomocnicy Świętego Mikołaja, którego mieliśmy tam spotkać.
Zaprowadzili nas do warsztatu, w którym stał długi stół, a na nim wszystkie niezbędne narzędzia,
dzięki którym dzieci mogły ozdobić dwie szklane bombki. Po skończonej pracy, gdy ozdoby schły,
czekało na nas jeszcze wiele innych atrakcji: zagadki o tematyce bożonarodzeniowej, krótka animacja,
aż w końcu – wizyta w gabinecie samego Świętego Mikołaja!
Każde z dzieci mogło podejść do niego i powiedzieć, co by chciało dostać pod choinkę. Następnie
dzieci pisały listy, w których zawarły także te prośby, których nie powiedziały na głos.
Odwiedziliśmy także salę, w której obejrzeliśmy pokaz powstawania szklanych ozdób choinkowych
– zarówno tych okrągłych, jak i o niecodziennych, fantazyjnych kształtach. Dzieci miały okazję same
wydmuchać bombkę, ci zaś, którzy czekali na swoją kolej malowali gipsowe ozdoby choinkowe.
Wycieczka wzbogaciła naszą wiedzę, a przy okazji wszyscy świetnie się bawiliśmy!
Magdalena Skrycka

Kurt Scheller w naszej szkole
Właściciel firmy Gastro Team – pan Tomasz Kuranowski postanowił wykorzystać wieloletnią
znajomość i zaprosił do wspólnych warsztatów mistrza Kurta Schellera.
Pokazy wraz z degustacją odbyły się w naszej szkole w dniu 7 grudnia 2016 roku.
Uczniowie mieli okazję skosztować potraw z indyka:
- pieczony indyk faszerowany,
- pierś marynowana w rozmarynie,
- szaszłyki z dodatkiem daktyli i moreli,
- szaszłyki mielone ze szpinakiem i rukolą.

W dniu 13 grudnia 2016 roku pani Barbara Noszczak otrzymała zaszczytne wyróżnienie –
Medal z okazji 100-lecia przyłączenia Targówka do Warszawy. Medal został przyznany przez
Burmistrza Dzielnicy Targówek za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz oświaty.
Pani Barbara Noszczak jest absolwentką Szkoły Podstawowej nr 84 i w tej szkole pracuje
od 38 lat, a od 9 lat pełni funkcję wicedyrektora szkoły.
Całe Jej życie począwszy od lat dzieciństwa (kiedy nosiła cegły wraz z rodzicami pomagając przy
budowie obecnego gmachu szkoły) poprzez młodość, dojrzałe życie aż do chwili obecnej są ściśle
związane właśnie z Zaciszem, Targówkiem… z życiem Szkoły Podstawowej nr 84 i środowiska
lokalnego. Jako nauczyciel geografii, edukacji wczesnoszkolnej, a obecnie przyrody wychowała kilka
pokoleń zaciszańskich rodzin.
Jest wicedyrektorem kreatywnym, poszukującym ciekawych rozwiązań metodycznych
i organizacyjnych. W placówce odpowiada m.in. za proces dydaktyczno-wychowawczy uczniów klas
IV-VI.
Jest nieocenioną Skarbnicą wiedzy o Zaciszu, Targówku, Warszawie… To pomysłodawczyni wielu
konkursów szkolnych promujących Zacisze i Targówek, np. „Najciekawsze miejsca Zacisza – konkurs
fotograficzny”, „Mazowsze – nasza mała Ojczyzna”. Prace wykonane na te konkursy stanowią stałą
ekspozycję w placówce.
Jej zaangażowanie, profesjonalizm, ciepło i przyjazny błysk w oku znają nasi obecni uczniowie,
ich Rodzice, Dziadkowie jako absolwenci SP84, a jednocześnie wychowankowie pani Barbary
Noszczak. Dzięki Jej otwartości i serdeczności udaje nam się rozwiązać wiele trudnych spraw.
Pani Barbara Noszczak jest osobą znaną i lubianą w lokalnej społeczności, zawsze spieszy z pomocą,
można na niej polegać. To prawdziwy „społecznik” i pedagog na miarę każdego czasu…
Zofia Rostek
Dyrektor
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