KĄCIK MOLIKÓW OROGRAFICZNO-KSIĄŻKOWYCH
WAKACYJNA ORTOGRAFIA, KTÓRA Z „GÓRĄ GROSZA” DO GŁOWY TRAFIA!
Wakacje tuż, tuż. Będziemy częściej patrzyli na świat przez różowe okulary, przez ciemne oczywiście
też-gdy zaświeci słońce. Będzie dużo czasu na patrzenie w chmury i wdychanie zapachów traw, ziół i
różnych kwiatów. A ja polecam wam zabawę w wyszukiwanie rymów do słowa „góra” w
poniższym wierszyku i zapisywanie ich w utworzonym przez siebie wakacyjnym słowniczku
ortograficznym. Tak, tak w wakacje z ortografią też da się żyć. A teraz pytanie za 100 grosików-w
jakich znaczeniach zostało użyte słowo „góra” w tej rymowance? I jak brzmi dalszy ciąg przysłowia„Góra z górą się nie zejdzie, ale ………………………………..”
Relacja naocznego świadka akcji w SP nr 84 –„Detektyw Grosik”
Góra grosza
Summa summarum, grosz do grosza,
tak powstała w szkole góra grosza.
Wszyscy ciągle coś nosili,
potem razem coś liczyli,
w końcu całą górę zważyli.
Zaprosili nawet suma,
który liczyć dobrze umiał.
Sumie powiedz jaka suma
jest w tej górze, górze grosza,
bo jest wielka ,chcemy wywieźć ją na noszach.
Sum liczył grosze całą dobę,
nagle krzyknął-dłużej liczyć już nie mogę,
w worku ukryła się chyba jakaś dziura,
i nic do tego nie ma tu nawet wirtualna chmura.

Lecz na moje oko suma ,
w worku jest nadal całkiem spora suma.
Bo wasza góra przewyższa Babią Górę,
zahacza wierzchem zwykłą chmurę.
I choć jest nieco przechylona,
na szczęście nie jest krewną balona.
Wtedy podnieśli wszyscy larum,
dziura w worku? Sum nie włożył chyba okularów.
Zawezwano detektywa, a ten orzekł
- nic nie słyszałem o workowej dziurze,
za to niejeden raz o dziurze w wirtualnej chmurze.
Być może ona to sprawiła,
że wasza góra z groszem się lekko przechyliła.
I na moje grosikowe oko detektywa,
tak jest na pewno lub chyba, chyba.
Po tym stwierdzeniu grosikowego eksperta,
góra bąknęła na pożegnanie, zupełnie mimochodem
-ważę przynajmniej ze sto kilo,
jadę za grosze z dziećmi na wakacje.
I odjechała cała i zdrowa, chyba w góry -samochodem.
Iwona Przeniczna

Współczesne zagrożenia – terroryzm
W ramach programu „Jestem ostrożny” przedstawiciele Straży Miejskiej m.st. Warszawy
przeprowadzili w naszej szkole warsztaty pt. „Współczesne zagrożenia – terroryzm”.
W trakcie zajęć uczniowie definiowali hasło terroryzm, zapoznawali się z podstawowymi
zasadami zachowania w sytuacjach kryzysowych – co robić, kiedy ktoś dziwnie się
zachowuje, jak reagować na pozostawiony bez opieki bagaż lub jak postępować podczas akcji
antyterrorystów. Znajomość tych zasad może być decydująca w walce o bezpieczeństwo.
Działalność profilaktyczna (edukacyjna i informacyjna) realizowana przez Straż Miejską m.st.
Warszawy obejmowała zasadnicze cele profilaktyki uniwersalnej: promocję zdrowego stylu
życia oraz zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych. Zajęcia edukacyjne w ramach
programów realizowane były w bieżącym roku szkolnym od września 2015 do czerwca
2016 roku.
Redakcja

ROWEROWY MAJ
Rowerowy Maj to kampania skierowana do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, która
promuje zdrowy tryb życia, zrównoważoną mobilność i popularyzuje rower jako środek
transportu. Jej inicjatorem jest Miasto Gdańsk, które realizuje ją już po raz trzeci. W tym roku
do udziału w Rowerowym Maju zostały zaproszone inne miasta. W Warszawie Rowerowy Maj
odbył się po raz pierwszy – pilotażowo zaproszono do kampanii po trzy szkoły z każdej
dzielnicy.
Zasady były bardzo proste: każdy
uczeń, który przyjechał do szkoły
na rowerze, otrzymywał dwie naklejki.
Jedną z nich przyklejał do swojego
specjalnego dzienniczka rowerowego,
a
drugą
na
klasowy
plakat
Rowerowego Maja. Liczyły się także
inne środki transportu na kółkach,
a bez silnika, np. hulajnogi lub rolki.
Formuła kampanii przewidywała nagrody dla trzech najlepszych szkół w Warszawie: m.in. budowę
zadaszonego parkingu rowerowego, mobilne miasteczko ruchu drogowego czy rowery. Najlepsze
klasy otrzymały wejściówki do instytucji kultury, sportu lub nauki, a uczniowie - akcesoria
rowerowe.
Zabawa trwała cały miesiąc: od 4 do 31 maja i była poprzedzona warsztatami rowerowymi, podczas
których uczniowie przypomnieli sobie zasady ruchu drogowego oraz dowiedzieli się, jak skutecznie
zabezpieczyć swój rower przed kradzieżą.
Jak podaje koordynator projektu – Edyta Mantorska –
frekwencja rowerowa w szkołach w Warszawie była
bardzo wysoka - wahała się w granicach 75% – 23%.
Oznacza to, że już w pierwszej, pilotażowej edycji można
było zaobserwować więcej aktywnych uczniów niż
w Gdańsku! Średnia warszawska frekwencja rowerowa
to 46%, a aktywnych uczestników było ponad 78%, czyli
¾ uczniów przyjechało przynajmniej raz w sposób
aktywny!

W naszej szkole najwyższą
Zwycięzcom gratulujemy!

frekwencję

rowerową

miała

klasa

VIc

–

66,67%.

Mali kucharze
W szkolnej świetlicy wiele się dzieje. Poza codziennymi czynnościami, jak zabawa
czy odrabianie prac domowych, prowadzimy również zajęcia rozwijające pasje naszych
młodych podopiecznych.
Środowe poranki w kwietniu spędziliśmy na pieczeniu ciast. Zaczęliśmy od marchewkowych
muffinek. Dzieci pomagały obierać i ścierać marchewki na tarce, następnie odmierzały
potrzebne ilości produktów z użyciem wagi kuchennej. Babeczki okazały się dobrym
pomysłem na zdrową przekąskę i wszystkim zasmakowały. W kolejnym tygodniu, zachęceni
sukcesem z babeczkami, postanowiliśmy upiec chleb bananowy. Okazało się to bardzo
przyjemnym zadaniem. Dzieci chętnie włączyły się w przygotowywanie masy bananowej,
potem wymieszały wszystkie składniki i rozlały do foremek. Chleb był słodki, smakował jak
ciasto! Pomyśleliśmy, że można go zjeść na śniadanie z jogurtem lub dżemem zamiast
kanapki. W następnym tygodniu na naszym stole pojawiły się płatki owsiane w postaci
pysznych ciasteczek. Owies jest bardzo zdrowym i pożywnym zbożem, dlatego ciastka mogą
zastąpić drugie śniadanie lub podwieczorek.
Przygotowując zajęcia w świetlicy, staramy się, aby były
ciekawe, inspirujące i pożyteczne, stąd wziął się pomysł
na warsztaty kulinarne. Chcemy uczyć dzieci zdrowego
odżywiania, przyrządzania posiłków przez nich samych.
Podczas takich zajęć rozmawiamy o wartościach odżywczych
produktów oraz ich zdrowszych zamiennikach. Uświadamiamy
naszym

podopiecznym,

dlaczego

posiłek

przygotowany

w domu smakuje lepiej i daje więcej satysfakcji niż obiad
w McDonaldzie.

Aneta Majchrzak

Afrodyta Barbachowska, klasa VI e
Opowiadanie Plama
Dziś rano znów pokłóciłam się ze starszą siostrą Anką. Wyobraźcie sobie, jest tylko o dwa lata starsza
ode mnie, ale wszystko jej wolno... no, prawie wszystko. Rodzice są chyba ślepi! A może
rzeczywiście mają kłopoty ze wzrokiem? Jak będę przechodzić dziś koło przychodni, to zapiszę ich
jak najszybciej do okulisty – tak na wszelki wypadek. Do tego mój wieczny pech! Ale zacznijmy od
początku.
Rano jak zwykle jadłam na śniadanie tost polany ketchupem – taki lubię najbardziej...
Niestety, jak już wspominałam, prześladuje mnie pech. Tost wypadł mi, oczywiście przez przypadek,
z ręki i spadł na stół, na którym leżało opowiadanie mojej siostry. Napisała go na jakiś konkurs
i położyła na stole, aby tatuś z mamusią mogli z samego rana ,,nacieszyć swoje oczy" kolejnym,
wspaniałym dziełem mojej siostry. Plama z ketchupu wyglądała całkiem śmiesznie, ale Ance
i rodzicom nie było do śmiechu. Praca musiała być napisana odręcznie i to w dodatku piórem, a dziś
był ostateczny termin na jej oddanie. Nie muszę wam chyba dalej opowiadać, sami jesteście w stanie
sobie wyobrazić, co się działo. Ale czy Anka sama nie jest sobie winna, zostawiając wszystko
na ostatnią chwilę?
Postanowiłam, że najlepiej będzie, jak najszybciej wyjść z domu i pójść do szkoły. Padał śnieg i było
bardzo zimno. Nie zauważyłam, że płytka na chodniku odstaje. Jak miałam zauważyć, skoro wszystko
pokryte jest śniegiem i bach – leżałam jak długa. Tego mi jeszcze brakowało, dziura na kolanie
wielkości jabłka. Powiem dziewczynom w szkole, że to ostatni krzyk mody. Może uwierzą? Gdy
jakoś w końcu udało mi się doprowadzić się choć trochę do porządku, zauważyłam, że coś błyszczy
w śniegu. Schyliłam się, aby to podnieść. Okazało się, że to mała złota kulka. Obróciłam ją w ręku,
aby lepiej obejrzeć i nagle coś zaświtało, zazgrzytało, a przede mną pojawił się jakiś dziwny stwór
ubrany jak ze ,,Wspaniałego stulecia”.
- Dziękuję ci Pani, że mnie uwolniłaś. Jestem zaklętym dżinem i w nagrodę spełnię twoje trzy
życzenia! – powiedział radośnie.
Dobrze pomyślałam, robisz sobie ze mnie żarty, to ja z ciebie też i postanowiłam udawać, że gram
w to dalej.
- Naprawdę, to wspaniale! – udawałam, że mu wierzę. W tym momencie przypomniałam sobie
opowiadanie mojej siostry. Pamiętałam tytuł ,,Przygoda w Kosmosie”, bo akurat ketchup spadł trochę
niżej. Skoro było takie fantastyczne (dosłownie i w przenośni), to przekonamy się, czy rzeczywiście
tak jest!

- Wiesz, marzę o tym, żeby z moją ukochaną siostrą udać się w podróż, którą opisała w swoim
ostatnim opowiadaniu.
Dżin tylko zaśmiał się i nagle zrobiło się ciemno, coś zaszumiało, zaświstało i....
Razem z Anką siedziałyśmy w rakiecie ,,Różowy pył". Swoją drogą, tak głupią nazwę mogła
wymyślić tylko moja siostra. Po dwóch godzinach lotu zauważyłam, że na ekranie naszej rakiety
pojawił się jakiś mały, biały punkt. Okazało się, że to nieznana planeta. Postanowiłyśmy zbadać
to niezwykłe miejsce. Po wylądowaniu opuściłyśmy rakietę i chciałyśmy się trochę rozejrzeć,
ale wszystko zasłaniała wielka chmura różowego pyłu. Anka, która zawsze jest przygotowana,
zupełnie przypadkiem miała przy sobie niewielki rozpylacz. Użyła go i dym zaczął się powoli
rozrzedzać. Wtedy spostrzegłyśmy ogromne, niebieskie rośliny przypominające palmy. Każda z nich
posiadała trzy trójkątne owoce w różnych kolorach. Postanowiłam jeden zerwać, choć siostra
ostrzegała mnie, abym tego nie robiła. Znalazłam w środku niewielki złoty kluczyk, ale nie
wiedziałam, do czego on może pasować? Sięgnęłam po następny owoc, a w jego środku znajdowała
się zielona szkatułka. Bingo! Kluczyk pasował do szkatułki. Otworzyłam ją z niecierpliwością, a z niej
kto? – oczywiście mój ,,znajomy" dżin. Powtórzył to swoje, że go uwolniłam, ale spełni tylko dwa
życzenia, bo przecież jedno już spełnił. Nie chciałam się z nim kłócić, bo jeszcze się rozmyśli
zupełnie. Pomyślałam o mojej siostrze i tej plamie z ketchupu na jej opowiadaniu. Chyba się
domyślacie, jakie było moje drugie życzenie. Anka jak zwykle narzekała:
- Jesteśmy nie wiadomo gdzie, a ty zamiast martwić się, jak wrócimy do domu, marnujesz życzenie
na głupoty!
- Zaraz, zaraz, rano to nie były głupoty, ale powód do awantury! – odpowiedziałam.
Pomyślałam jednak, że ma rację, bo przecież niczego tak nie pragnę, jak wrócić z siostrą do domu.
- Dżinie, chcemy być znowu we własnym domu! – zawołałam.
- Chętnie spełnię to ostatnie życzenie. Żegnajcie i już nie do zobaczenia – dodał jeszcze na koniec.
Nagle wszystko zawirowało, pociemniało i....
- Agnieszka wstawaj wreszcie, bo znowu spóźnisz się do szkoły! – usłyszałam głos mojej siostry.
Okazało się, że to był tylko sen, ale na wszelki wypadek dziś na śniadanie zjem tost bez ketchupu.

Julita Chibowska, klasa VI a
Spójrzmy w głąb przyszłości…

Julita Chibowska, klasa VI a
Trudno poznać jest siebie

Spójrzmy w głąb przyszłości,
co w niej widać?

Trudno poznać jest siebie,

To, o czym możemy myśleć…

gdy się o sobie nic nie wie!

nasze plany, postanowienia,

Nie wiadomo,

mnóstwo marzeń do spełnienia.

czy jesteśmy

Ale tak naprawdę nie wiemy,

pesymistami, optymistami

jaka będzie przyszłość…

a może realistami?

Niech zacznie nas interesować rzeczywistość!

Najlepiej zajrzeć w głąb siebie

Żyjmy chwilą teraz!

i tam prawdy poszukać,

Nie myślmy,

bo duszy i serca nie da się oszukać!

jaki jutro będzie dzień,

Czasem pomyśl

czy otworzymy się na świat,

czy coś, co robisz

czy odejdziemy w cień…

ma choć trochę sens,

A może cofniemy się w przeszłość?

może lepiej zacząć nowe życie

Wrócimy do wspaniałych chwil,

i tamto schować w kredens?

do miłych momentów lub cichych dni?

Spójrz na to inaczej,

Ciekawiej jest powrócić do wspomnień

możesz mieć wiele odznaczeń!

niż wybiegać w przyszłość

Jesteś inny pozytywnie,

i o nich zapomnieć!

tylko myślisz negatywnie!

Dlatego teraz nie myślmy już o przeszłości i

Jeśli ty wiesz,

przyszłości,

że jest dobrze

tylko żyjmy teraźniejszością w radości!

a serce, że stać cię na więcej,
to nie udawaj,
że masz związane ręce!
I tak uczymy się siebie całe życie,
bo poznanie siebie
to najcenniejsze odkrycie

Julita Chibowska, klasa VI a
Pąki rozkwitną, gdy przyjdzie na to czas

Pąki rozkwitną, gdy przyjdzie na to czas,
a drugą połówkę znajdzie każdy z nas.
Może wystarczy chwila,
może kilka lat,
nie z każdej rośliny wyrośnie piękny kwiat…
Miłości się nie szuka,
ona sama przychodzi,
lecz nie zawsze jest prawdziwa
i uczucie zawodzi…
Ale nie należy myśleć,
że miłość się kończy na tej jednej osobie
tylko dlatego, że nie zależało jej na tobie.

Zielona Szkoła
Każdego roku wiele zespołów oddziałowych naszej placówki
decyduje się na naukę poza murami szkoły, czyli na tzw.
zielonych
do

szkołach.

miejscowości

W

trakcie

posiadających

kilkudniowego
walory

wyjazdu

przyrodnicze

lub uzdrowiskowe, uczniowie mają możliwość kontynuacji toku
zajęć w atrakcyjny sposób.
Program pobytu na zielonej szkole integruje różne dziedziny
z zakresu edukacji polonistyczno-kulturalnej, przyrodniczospołecznej, matematycznej, plastyczno-technicznej, muzycznej, ruchowej. Czołowe założenia
programu, jego cele, treści, formy i metody ich realizacji umożliwiają wszechstronny i harmonijny
rozwój ucznia, który jest nadrzędnym celem pracy nauczyciela. Przede wszystkim przybliża
on uczniom region, w którym przebywać będą podczas wypoczynku.
Od wielu lat popularnością i zaufaniem cieszy się Ośrodek Wczasowo-Szkoleniowy Bęsia.
W bieżącym roku szkolnym odwiedziły go klasy piąte i szóste. Każdego dnia uczniowie uczestniczyli
w pięciu blokach zajęć po 1,5 h prowadzonych przez animatorów BeActive Group. Animatorzy
prowadzili zajęcia w ciekawych – często niekonwencjonalnych – formach mających na celu
budowanie silnego zespołu, udoskonalanie pracy w grupach, zdobywanie nowych doświadczeń,
przezwyciężanie indywidualnych słabości, wspieranie mocnych stron uczestników. Instruktorzy
prowadzili również interaktywne warsztaty. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty
kulinarne i teatralne.
Zielona Szkoła to także przygoda. Rozbudowane gry fabularne, strategiczne i ciekawe zajęcia
sportowe przynoszą wiele radości. Uczestnicy wyjazdu brali udział w survivalowej wyprawie, podczas
której realizowano wiele form o podłożu woodcraftu.
Redakcja

Wycieczka do Kampinowskiego Parku Narodowego
W dniu 11.05.2016 roku klasy IVc i IVb oraz uczeń z klasy IVa uczestniczyli w wycieczce
do Kampinoskiego Parku Narodowego.
Na początku odbył się spacer ścieżką dydaktyczną ok. 1,5 km. Na szlaku uczniowie zapoznali się
z geologicznym pochodzeniem rzeźby terenu Puszczy Kampinoskiej i z kampinoskimi wydmami.
Ścieżka biegła przez typowe dla parku zbiorowiska leśne boru świeżego i boru mieszanego. Następnie
dzieci zwiedziły multimedialną wystawę nt. fauny i flory KPN. Dalej odbyły się warsztaty
ekologiczne na temat kamuflażu w przyrodzie. Dzieci malowały swoje twarze i maskowały je
gałęziami z liśćmi. Na koniec odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek. Wszyscy cali i zdrowi
powrócili do szkoły.

Pierwszaki czytają zerówkowiczom
Tygodnie szczególnego czytania dzieciom na Targówku w roku szkolnym 2015/2016
w naszej szkole zakończyli uczniowie klas pierwszych.
Dorota Kowalik (klasa Ig), Tomasz Rosochacki (klasa Ig), Kacper Ferenc (klasa Ig), Marcel
Stodolak (klasa Ih), Adam Kapusta (klasa Ih), Filip Karnicki (klasa Ih) przeczytali swoim
młodszym kolegom z zerówek wiersze Juliana Tuwima i Jana Brzechwy oraz książeczki
z serii Czytam sobie wydawnictwa Egmont. Podczas spotkania czytelniczego umiejętnością
czytania pochwalili się również uczniowie klasy 0a: Krzysztof Mastalerek, Piotr Murawski,
Martyna Kwiatkowska, Szymon Rzeszkiewicz i klasy 0b: Laura Parol, Bartek Kucharczyk.

Małgorzata Nowicka

Varsavianistyczna Szkoła
Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do projektu, którego celem jest zdobycie certyﬁkatu
„Varsavianistyczna Szkoła” przyznawanego przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół
Warszawy. W latach 2013-2014 oraz 2014-2015 tytuł „Varsavianistycznej Szkoły” otrzymywaliśmy
tylko na jeden rok, tym razem ubiegamy się o bezterminowe nadanie tego tytułu.
Przypomnijmy, że celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie placówek oświatowych, które:
- upowszechniają wśród uczniów wiedzę o Warszawie – jej przeszłości i teraźniejszości,
- promują aktywność twórczą uczniów w poznawaniu Warszawy,
- podnoszą efektywność i atrakcyjność pracy dydaktycznej związanej z poznawaniem własnego
miasta,
- integrują społeczność szkolną wokół działań na rzecz Warszawy,
- uczestniczą w uroczystościach rocznicowych odbywających się w Warszawie,
- współpracują ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji
varsavianistycznej.
Otrzymanie certyﬁkatu wiąże się z realizacją wielu działań, a jednym z nich jest zdobycie na terenie
Warszawy przez co najmniej 15 uczniów odznak (w dowolnym stopniu), nadawanych np. przez
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. Od września 2016 roku uczniowie, nauczyciele i rodzice
przystąpili do działań varsavianistycznych. Sprawozdanie z tych działań będziemy składać w maju
2017 roku.
Uczniowie klasy Ie w tym roku szkolnym ubiegali się o odznakę Młody Przyjaciel Warszawy. Jest to
odznaka trzystopniowa, nadawana po każdym roku szkolnym w placówkach oświatowych
realizujących treści o tematyce varsavianistycznej. Zrealizowane działania służyły upowszechnianiu
wśród dzieci wiedzy o Warszawie, kształtowaniu poczucia tożsamości regionalnej oraz
zainteresowaniu naszym regionem.
Jednym z większych przedsięwzięć była realizacja dwóch projektów w ramach Warszawskich
Inicjatyw Edukacyjnych „Legendy w akcji” realizowanych w klasach młodszych oraz „My o Nim podążamy śladami Naszego patrona Waleriana Łukasińskiego” przygotowywany w klasach starszych.
Ponadto nasi uczniowie brali udział w wielu konkursach związanych z Warszawą (plastycznych,
muzycznych, polonistycznych, przyrodniczych, historycznych), w których zajmowali czołowe
miejsca.
Dzięki realizacji programu wszyscy mogli pogłębić wiedzę o Warszawie, zdobyć nowe, dotychczas
nieznane informacje oraz zachwycić się pięknem naszej stolicy.
Serdecznie dziękujemy uczniom, rodzicom i wychowawcom zaangażowanym w działania
varsavianistyczne, które wzbogaciły nas – warszawiaków (małych i dużych) o nowe, nieznane
doświadczenia związane z naszą stolicą. Jednocześnie zapraszamy do włączenia się w projekt
w przyszłym roku szkolnym.
Agnieszka Gunerka

Zachęta
Nikt z nas nie zaprzeczy stwierdzeniu, że obcowanie ze sztuką pozytywnie wpływa na nasze
samopoczucie. Wizyta w teatrze, w kinie czy też na koncercie zawsze poprawia nastrój. Jest coś
magicznego już w samych miejscach, gdzie prezentuje się twórczość artystyczną. Do nich należy
także Narodowa Galeria Sztuki Zachęta, do której udała się klasa IIIe na warsztaty pt. „Słowa
w utworze muzycznym i słowa w obrazie”.
Słoneczny poranek pozwolił nam nabrać sił na placu zabaw znajdującym się na wprost galerii.
Zabawa na świeżym powietrzu wprawiła wszystkich w świetny nastrój. Do sali warsztatowej
wkroczyliśmy ochoczo, gotowi na spotkanie ze sztuką. Przywitały nas dwie panie: Maria Kosińska,
która jest historykiem sztuki, ale przede wszystkim osobą umiejącą niezwykle ciekawie opowiadać
o twórcach i ich dziełach oraz Dagna Sadkowska – skrzypaczka i zarazem nauczycielka muzyki.
Naszemu spotkaniu towarzyszyła twórczość Stanisława Dróżdża.
Tekst w połączeniu z muzyką i obrazem to temat tego bardzo ciekawego spotkania. Każdy
z uczniów aktywnie uczestniczył w tworzeniu dźwięków i obrazów. Warsztaty były tak
zorganizowane, aby nikt się nie nudził i każdy mógł poczuć się artystą. Znalazło się w nich miejsce
na garść wiedzy teoretycznej dotyczącej sztuki współczesnej, ale przede wszystkim na zabawę
z dźwiękami przy użyciu instrumentów oraz tworzenie obrazów przy użyciu materiałów plastycznych.
Pracowaliśmy nie tylko razem, lecz także podzieleni na dwa zespoły. Pod koniec każdego zadania
następowała prezentacja. Obrazy malowaliśmy w duetach. Praca przebiegała dynamicznie.
Dokładnego przebiegu warsztatów Wam nie zdradzę, ponieważ trudno oddać słowami to, czego
doświadczyliśmy. Potraktujcie to jako zachętę do odwiedzenia tego niezwykłego miejsca ze swoją
klasą lub z rodziną. Narodowa Galeria Sztuki Zachęta jest otwarta na spotkanie z osobami w różnym
wieku. Organizuje szereg wystaw, oprowadzania po nich oraz warsztaty, które im towarzyszą. Można
dopasować rodzaj do wieku uczestników. Każdy znajdzie tam coś dla siebie. Jeśli jesteście ciekawi
aktualnej oferty, zajrzyjcie na stronę: www.zacheta.art.pl
Kamila Klepacka

Szkoła z Klasą 2.0
W ramach przeprowadzanych działań „Szkoły z Klasą 2.0” uczniowie z klasy Ia poznawały
m.in. warszawskie legendy. Teksty w opracowaniu Artura Oppmana stały się doskonałą inspiracją
do działań artystycznych. Każde dziecko mogło wykonać swojego lapbooka i zilustrować cztery
wybrane legendy. Efekty pracy mogliśmy podziwiać podczas Pikniku Rodzinnego.
Agata Szczypiorska

Dzielnicowy Konkurs Literacki „Bajka rodzinna”
Podczas XII Pikniku Rodzinnego wręczyliśmy nagrody w Dzielnicowym Konkursie
Literackim „Bajka rodzinna”. Ósma edycja organizowanego przez naszą szkołę konkursu
nosiła tytuł „Bajka rodzinna z Warsem i Sawą” i miała na celu:
– rozbudzenie u dzieci wyobraźni oraz talentów pisarskich,
– stworzenie możliwości kreatywnego wyrażania własnych pomysłów,
– umożliwienie dzieciom realizacji projektu, który wzmacnia więzi rodzinne,
– upowszechnienie wiedzy o przeszłości i teraźniejszości Warszawy,
– kształtowanie sprawności językowej w połączeniu z dbałością o kulturę języka ojczystego.
Dzieci miały napisać bajkę wspólnie z pozostałymi członkami rodziny – mamą, tatą, babcią,
dziadkiem, rodzeństwem, zilustrować ją i wydać w formie książeczki. Treść bajki powinna
zawierać elementy związane z Warszawą.

Jury w składzie: pani Małgorzata Nowicka (nauczyciel bibliotekarz), pani Małgorzata
Wierbiłowicz (kierownik świetlicy), pani Anna Zalewska (nauczyciel języka polskiego)
i pani Magdalena Mendyk (nauczyciel plastyki) przyznało następujące nagrody:
I miejsce – Karolina Gajewska SP 275 – bajka Przygody smoka i Karolinki
II miejsce – Joanna i Magdalena Szmulskie SSP 11 STO – bajka Skarb z królewskiej półki
III miejsce – Maja Szerszeń SP28 – bajka Superpiłkarz
Wyróżnienia:
Maja Holeksa SP 28 – bajka Jesteś Syrenką Warszawską
Julian i Szymon Nasiłowscy SP84 – bajka Marcel i przyjaciele
Wyróżnienie za wyjątkową szatę graficzną:
Matylda Górajska SP 84 – bajka O ptakach, które spotkacie w nazwach warszawskich ulic
Wszystkie książeczki można przeczytać w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 12 przy ulicy
Kuflewskiej 6.
Małgorzata Nowicka

Dzielnicowy Przegląd Talentów
Podczas szkolnych preselekcji do
Dzielnicowego Przeglądu Talentów, które
odbyły się w marcu Jury w składzie:
przewodniczący-Anna WiśniewskaRajkowska, Małgorzata Nowicka,
Małgorzata Chmielewska, Marta Meyerholz
wyłoniło jednogłośnie dwie uczennice –
Lenę Milewską i Katarzynę Delegacz, które
reprezentowały naszą szkołę dnia
03.06.2016 roku na uroczystej Gali
Przeglądu Talentów. Występy Leny
i Kasi odznaczały się bardzo wysokim
poziomem. Ich popis wzbudził zachwyt
wśród zgromadzonej publiczności, o czym
świadczyły gromkie brawa.
W dniu uroczystej gali Lena Milewska
zaśpiewała piosenkę „Mruczy winyl”,
słowa: Mateusz Krautwurst, muzyka:
Marian Zych, wykonawca oryginału:
Dagmara Czechur. Katarzyna Delegacz
wykonała układ akrobatyczny do podkładu
muzycznego: „That's the way is it”,
wykonawca: Celine Dion.
Tekst: Anna WiśniewskaRajkowska
Zdjęcia: Aneta Letkiewicz

Festyn z okazji Dnia Dziecka
Dnia 3 czerwca 2016 roku w Parku im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha” odbył się Festyn
pod hasłem „Targówek dzieciom”. Nasi podopieczni zaprezentowali swoje umiejętności
taneczne, wokalne, akrobatyczne.
Z dumą przedstawiamy wszystkich Artystów:
– uczniowie klasy Ve: Alicja Zwolińska, Alicja Banaszek, Aleksandra Mańko, Julia Kamela,
Jaśmina

Krzos,

Oliwia

Branicka,

Marika

Roguska,

Marta Dudzińska, Aleksander Lipiński
– członkowie chóru szkolnego: Emilia Nieborek, Marta
Kowalska, Oliwia Antoniak, Malwina Dutkowska, Iga
Chyczewska, Blanka Kubiak, Amelia Jankowska
– uczennica klasy VIa – Katarzyna Delegacz
– uczennica klasy IIa – Amelia Trybulska
– uczniowie klasy IId: Paweł Rymarski, Kacper Kania
– uczeń klasy IIIa – Kamil Cichocki
– uczennice klasy Ih: Marta Wądołowska, Izabela
Przytuła

Serdecznie gratulujemy naszym utalentowanym uczniom!

Wiktoria

Choszczewska,

Koło przyrodnicze
Dnia 16 maja 2016 roku członkowie szkolnego koła przyrodniczego z klasy IVc pod okiem pani
Anety Letkiewicz przygotowali własne ogródki. Na zajęcia przyniesiono doniczki ceramiczne, ziemię
ogrodniczą i sadzonki kwiatów. W „ogrodzie” na parapecie rosną kwiaty (aksamitki, rozchodnik,
kalanchoe) i warzywa (rzodkiewka, cebula i ogórek). Ogródek można obejrzeć w sali przyrodniczej.

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją
W latach 2014/2015 i 2015/2016 w szkole realizowany był projekt „ Szkoła przyjazna uczniom
z dysleksją” , pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Polskiego Towarzystwa
Dysleksji , organizowany przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
Przystępując do realizacji programu „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją” dokonaliśmy oceny
podejmowanych w szkole oddziaływań skierowanych do uczniów ze specyficznymi trudnościami
w nauce. Dzięki temu poznaliśmy swoje mocne strony, takie jak posiadanie gabinetu terapii
pedagogicznej, wykwalifikowany i otwarty na współpracę zespół specjalistów zajmujących się
pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wypracowane atrakcyjne dla uczniów metody prowadzenia
terapii, zapewniające systematyczny udział dzieci w zajęciach oraz efektywne metody współpracy
z rodzicami. Ale również poznaliśmy swoje słabe strony, które dzięki podejmowanym działaniom
w ramach realizowanego projektu staraliśmy się zminimalizować. Kończąc realizację III edycji
programu każda placówka przekazała szczegółowe sprawozdanie z wykonania wytyczonych zadań,
a następnie podczas uroczystego podsumowania projektu, które odbyło się 15 czerwca 2016r.
otrzymaliśmy tytuł :
„Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją” z wyróżnieniem!!!
Otrzymany certyfikat zobowiązuje nas do dalszej pracy, do wdrażania nowych pomysłów i takich
rozwiązań, które pozwolą dzieciom z dysleksją
rozwijać talenty, pasje, zdobywać nowe
doświadczenia, odnosić sukcesy, pokazywać światu, jak ogromny potencjał w nich drzemie.

Koordynator projektu
Maria Bartold

„Jak nie czytam, jak czytam”
Według badań Biblioteki Narodowej 63% Polaków nie czyta książek 1. W raporcie o stanie
czytelnictwa ujęte zostały osoby powyżej 15. roku życia.
Przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam” organizowanej przez
redakcję miesięcznika dla nauczycieli Biblioteka w Szkole.
Dnia 10 czerwca 2016 roku o godz. 10.00 zaangażowaliśmy się w ustanawianie rekordu
czytania w jednym momencie. Aż 618 uczniów wspólnie czytało na boisku szkolnym,
w salach i w świetlicach – każdy wybrał swoją ulubioną książkę. Do uczniów dołączyli chętni
nauczyciele. Ta forma promocji mody na czytanie bardzo spodobała się naszym
podopiecznym. Do czasu zamknięcia tego numeru Gazetki w biciu rekordu wzięło udział
199 790 osób w całej Polsce.
Nasi uczniowie chcieli się pochwalić, że czytają więcej niż dorośli. Pragnęli pokazać
nieczytającym kolegom, że czytanie to powszechne zjawisko wśród ich rówieśników.
Małgorzata Nowicka

1

http://czytamy.org/

Mój list do przyszłych pokoleń
Dnia 21 kwietnia 2016 roku ogłoszono konkursy dla uczniów: „Mój list do przyszłych pokoleń”
na poziomie klas 0, I, II, III, IV, V i VI; „Moja propozycja napisu na płycie zamykającej Kapsułę
Czasu”. Ocenie podlegały:
- oryginalność treści listu i jego estetyka,
- oryginalność treści napisu na płytę.
Zwycięzców wyłoniła Komisja złożona z nauczycieli i rodziców. W skład Komisji weszły panie:
Dorota Zawadzka, Małgorzata Wierbiłowicz, Małgorzata Wąsowicz. Do konkursów zgłoszono
61 listów i 9 haseł. Po zapoznaniu się z pracami komisja dokonała wyboru.
Zwyciężyli:
Kategoria „Mój list do przyszłych pokoleń” – Franciszek Wysocki klasa Ih, Joachim Syller klasa IIa,
Ida Zawadzka klasa IIIe, Roksana Nitkowska klasa IVa, Maria Michalak klasa Vb, Katarzyna
Delegacz klasa VIa.
Kategoria „Moja propozycja napisu na płycie zamykającej Kapsułę Czasu” – zwyciężyło hasło
„Przyszłość zaczyna się dzisiaj” Jan Paweł II zaproponowane przez Stefana Ćwieka z klasy IIa.
Ogłoszenie wyników nastąpiło podczas XII Pikniku rodzinnego w dniu 11.06.2016 roku.

Szkolny Konkurs Talentów- wyniki
Podczas XII Pikniku rodzinnego odbyła się III edycja Szkolnego Konkursu Talentów.
Oto wyniki konkursu:
W kategorii klas 0-III:
I miejsce: Julia Nieborek, klasa IIf
II miejsce: Aleksandra Jagiełło, klasa IIId
III miejsce: Laura Parol, klasa 0a oraz Maciej Zientara, klasa Ic
Wyróżnienie: Martyna Płatek, Oliwia Gielarowska klasa, IIg oraz Adam Wrotkowski, klasa Ig
W kategorii klas IV-VI:
I miejsce Nadia Dzwonnik, klasa VId
II miejsce Alicja Zwolińska, klasa Ve
III miejsce: Natalia Nowicka, klasa VIc

Ciekawa lekcja przyrody
Dnia 24 maja 2016 roku uczennica klasy VId Maja Wasikowska poprowadziła lekcję przyrody
pt. „Przemiany substancji”. Lekcję uatrakcyjniły doświadczenia przeprowadzone w klasie.
Na początku drucik miedziany został zanurzony w roztworze nadmanganianu potasu, co skutkowało
trwałym odbarwieniem drutu. Kolejne doświadczenie dotyczyło reakcji ścinania się białka jaja
kurzego pod wpływem alkoholu. Dowiedliśmy również niezbędnego udziału tlenu w procesie
spalania. Na koniec z wielkim hukiem przebiegła reakcja spalania oparów alkoholu (tę reakcję
przeprowadził nauczyciel). Swoje zainteresowania Maja Wasikowska rozwija wraz z Tatą.
Aneta Letkiewicz

BIESIADA WARSA I SAWY- czyli o pikniku słów kilka…
Piknik rodzinny zapisał się w tradycję naszej szkoły już na zawsze. Impreza jak zwykle przyciągnęła
lokalną społeczność Zacisza. W tym roku przewodnie hasło brzmiało ,,Biesiada Warsa i Sawy
na 100-lecie Targówka”.
Nasza dzielnica jest już w stolicy 100 lat. Wspólne biesiadowanie rozpoczęliśmy od godziny 10.00,
w upalną sobotę 11 czerwca. Zaczęliśmy bardzo poważnie i dostojnie. Otwarcia dokonała pani
dyrektor Zofia Rostek. Gościliśmy też przedstawiciela Rady Dzielnicy m. st. Warszawy pana Jędrzeja
Kunowskiego, Przewodniczącego Komisji Edukacji Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
Na początku zakopaliśmy kapsułę czasu, w której umieściliśmy pendrive z filmem przedstawiającym
Jubileusz Szkoły, gazetę z 10 czerwca bieżącego roku oraz listy uczniów napisane z okazji Święta
Dzielnicy. Gdy minie 100 lat, inni będą mogli przejrzeć jej zawartość, przeczytać teksty, a tym
samym poznać marzenia, refleksje, pragnienia żyjących wcześniej. Kapsuła to trwały ślad naszej
szkolnej społeczności włączonej w obchody wydarzenia mającego miejsce raz na 100 lat. To trochę
amerykański zwyczaj, ale idąc z duchem czasu jesteśmy otwarci na nowości. Ważna jest sama idea,
pomysł, idące za działaniem przesłanie i to Nam się udało znakomicie…
Piknik to tak naprawdę wspólna zabawa, toteż
na ten dzień przygotowaliśmy wiele atrakcji.
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, więc nikt
się nie nudził. Spragnieni sportu mogli
popróbować sił w biegach, skokach, grze
w piłkę pod czujnym okiem pań: Anny
Wiśniewskiej i Marioli Celińskiej oraz pana
Jarosława Zaręby, którym jak zawsze pomagała
pani Izabela Obłękowska. Można było
zawalczyć o Tytuł mistrza Targówka w skoku
w dal z UKS Sprint, a tym samym poznać albo tylko odświeżyć swoje umiejętności lekkoatletyczne.
Intelektualiści znaleźli czas, by obejrzeć tematyczną wystawę o dzielnicy; szczególnie pięknie
prezentowały się wykonane przez panią Magdalenę Mendyk miniaturki charakterystycznych
budynków, które znajdują się na Targówku oraz poczytać legend o ulicach Zacisza napisanych przez
uczniów klasy IVd i Vc pod kierunkiem pani Izabeli Pyśk. Ciekawostki historyczne o dzielnicy
zebrała pani Anetta Seroczyńska, zaś piękną mapę Targówka przygotowała pani Anna SokulskaLagos. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się stoisko ,,Szkoły z Klasą 2.0”. Tu działały panie:
Jolanta Staciwa, Kamila Łęczycka, Agata Szczypiorska, Hanna Gołaszewska. Salę gimnastyczną
zajęli pracownicy Centrum Nauki Kopernik. Nie narzekali na nudę, gdyż ich stanowisko tłumnie
odwiedzali uczestnicy imprezy, podobnie jak stoisko naukowe, którym zajęły się panie: Aneta
Letkiewicz i Anna Sokulska-Lagos. Wychowawcy świetlicy jak zawsze tak i tym razem stawiali
na dobrą zabawę. Zaproponowali malowanie twarzy,
gniotki, szycie broszek i breloczków. Ogromnym
powodzeniem cieszył się hel do gadania. Pani Magdalena
Skrycka skręcała balony, a pan Kacper Malinowski
puszczał
bańki
mydlane;
wszystko
finezyjnie
i z humorem. Nie zabrakło gier terapeutycznych
i logopedycznych przygotowanych przez szkolnych
specjalistów.
Niektórzy próbowali szczęścia, kręcąc kołem fortuny, grę
prowadziły panie: Edyta Jaczewska i Katarzyna Kacprowska. Strzałem w dziesiątkę okazała się
zabawa ,,Postaw na cuksa”, zorganizowana przez klasę VIe, z której dochód został przekazany

na schronisko dla zwierząt na Paluchu. Panie Magdalena Mendyk, Teresa Gościniak i Beata Tonderys
zajmowały się stoiskiem plastycznym, a pani Agnieszka Gunerka prezentowała ,,Zabawy naszych
babć i dziadków”. Odbył się również III Szkolny Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora SP84. Opiekę
nad nim sprawowały panie: Małgorzata Szewczyk i Kamila Klepacka. Swój wolny czas poświęcił
również pan Andrzej Szewczak – sędzia międzynarodowy, który rozstrzygał rozgrywki szachowe.
Puchary ufundowane przez panią Dyrektor Zofię Rostek trafiły do zwycięzców poszczególnych
kategorii:
Klasy 0-3 – Mikołaj Nożykowski
Klasy 4-6 – Wojciech Lewandowski
Turniej Rodzinny – Radosław i Miłosz Zadęccy
Medale zaś otrzymali:
Klasy 0-3 – Agata Szwed, Aleksandra Chojnacka, Oliwia Smolińska, Mikołaj Nożykowski, Dawid
Głuchowski, Maksymilian Kowalik
Klasy 4-6 – Wojciech Lewandowski, Daniel Osiniak, Tomasz Czechowicz
Turniej Rodzinny – Miłosz i Radosław Zadęccy, Tadeusz i Grzegorz Szymańscy, Adam i Marek
Kazimierczak
Praktyczni o dobrym sercu oddawali krew w Punkcie Wojskowego Instytutu Medycznego, by stać
się dawcą szpiku, natomiast na stanowisku SZPZLO Targówek można było zmierzyć ciśnienie
i zapoznać się z fachową literaturą. Nie zawiedli harcerze, policja, strażacy i straż miejska. Na ten
dzień przygotowaliśmy także małe co nieco, czyli coś smacznego dla każdego. Był żurek i nuggetsy
z sosem czosnkowym, a także pyszne lody i soki. Nie zabrakło ciast i kawyoraz grilla. Jednym
słowem łakomczuchy też miały okazję poszaleć.
Jednak miejscem centralnym naszej biesiady była
scena, na której pojawiali się różni wykonawcy
ze swoim programem. Występ rozpoczął chór
szkolny pracujący pod kierunkiem pani Marty
Meyerholz, który zaśpiewał różne warszawskie
piosenki oraz hymn naszej dzielnicy. Nie zabrakło
też zespołu tanecznego z klasy trzeciej, którym
opiekuje się pani Ewa Giedka. Maluchy
zachwyciły ekspresyjnym, rytmicznym pokazem i porwały tłumy do zabawy. Pokazał się także zespół
artystyczny ZNAK, prezentując krótką formę kabaretową ,,Dżentelmen w Warszawie” inspirowaną
felietonem Stanisława Wiecha i piosenkę ,,Targówek da się lubić”, do której słowa napisała pani
Izabela Pyśk, opiekun ZNAKU. Pokazany przez zespół program został przygotowany specjalnie
z okazji Stulecia Targówka i bardzo podobał się widzom, o czym świadczyły gromkie brawa. Scena
była zajęta przez cały czas trwania imprezy. Mogliśmy podziwiać różne grupy taneczne takie jak:
Studio Tańca Wolf, Dzieciaki Tańcują Moniki
Matys-Szmit oraz Grupę Taneczną Pałacu
Młodzieży pod kierunkiem pani Beaty Hantulik.
Pojawiali się także nasi uczniowie, którzy
prezentowali swój talent, czyli śpiew, taniec,
gimnastykę artystyczną, grę na różnych
instrumentach. Występy oceniało jury w składzie:
pani Joanna Bidzińska, Urszula Chuda i Dorota
Urbańska.

Było wesoło i różnorodnie, jednym słowem pokazy na szóstkę z plusem.
Tegoroczny piknik udał się znakomicie, o co zadbały panie: Małgorzata Wąsowicz i Małgorzata
Wierbiłowicz, koordynatorki całości imprezy. Słowa podziękowania należą się także Prezydium Rady
Rodziców: Cezaremu Szynkiewiczowi, Oldze Jędrzejczyk, Dorocie Zawadzkiej, Marcie Sypule,
Agnieszce Chmieleckiej i Marcinowi Michalczykowi. Dziękujemy również tym wszystkim Rodzicom,
którzy jak zwykle nie zawiedli, przybyli punktualnie i byli z Nami do końca. Oto Oni: Katarzyna
i Michał Niedźwiedź, Katarzyna i Bartłomiej Pietruszewscy, Katarzyna i Mariusz Konik, Agnieszka
i Michał Durka, Katarzyna Sałajczyk, Agnieszka Wielądek, Izabela Gutowska, Wiesława Adamek,
Artur Zegarek, Tomasz Wojtera, Sławomir Zaremba, Piotr Kowalczyk, Michał Malewski, Marcin
Gałązka, Grzegorz Trzciński, Patryk Trzciński, Tadeusz Santorski, Jędrzej Markiewicz, Marcin
Włodarczyk, Marek Czechowicz. Równie serdecznie dziękujemy Państwu Elżbiecie i Arturowi
Praczukowskim – naszym absolwentom a jednocześnie Rodzicom naszych absolwentów. Wszystkim
serdecznie dziękujemy i jesteśmy niezmiernie wdzięczni za czas poświęcony szkole.
Szczególnie dziękujemy panu Mariuszowi Iwańczakowi, tacie uczniów z klasy Ig i IVa, który
ufundował i wykonał kapsułę czasu oraz panu Jackowi Garbackiemu, tacie uczennicy z klasy IIIa,
który ją wymurował, a także głównym sponsorom państwu Annie i Arkadiuszowi Borowy.
Każda impreza zostawia po sobie wspomnienia. Ta także. Było wesoło, spontanicznie jednym słowem
extra. Cóż na koniec, może motto, które przyszło mi do głowy: ,,Dobra zabawa pokazuje świat
inaczej, a więc cieszmy się razem, bo naprawdę warto!”
Dla Wszystkich, którzy zechcą przeczytać
Izabela Pyśk
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