Nasza szkoła to…
Numer 2/ 2014 rok 

Nauczyciel na chemii omawia doświadczenie:
- A teraz zobaczycie, jak ten niebieski płyn zazieleni
się na czerwono.

A w tym numerze znajdziecie!
- Wywiad z panią Anią
Wiśniewską!
- Sylwetki znanych absolwentów
naszej szkoły!
- Szkolne gwiazdy sportu!
- kącik "Co ciekawego w
szkole?"
- Sprawozdanie z "Góry grosza"!
- Angielską krzyżówkę!
- Najfajniejsze rysunki!

Z tej okazji postanowiliśmy przeprowadzić w szkole ankietę z pytaniem: ,,Czy
potrafisz jeździć na nartach, bądź snowboardzie?’’
Wszyscy uczniowie

Uczniowie, którzy potrafią
jeździć

Uczniowie, którzy nie potrafią
jeździć

541

236

296

Wyniki są naprawdę dobre! Bardzo dużo uczniów potrafi jeździć na nartach bądź
snowboardzie! Dzieci, które nie potrafią zachęcamy do nauki, a wszystkim życzymy
WESOŁYCH FERII ZIMOWYCH!
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Dlaczego wybrała Pani zawód nauczyciela?
- Skończyłam AWF w Poznaniu, kierunek nauczycielski, a specjalizację sportową robiłam z pływania
oraz dodatkowo z turystyki i rekreacji.
Jak długo pracuje Pani w tym zawodzie?
- Jako nauczycielka pracuję już ponad 30 lat, a w naszej szkole około 18 lat.
Z którymi klasami najlepiej się Pani pracuje?
- Lubię wszystkie dzieci, które uczę, a kocham te, które lubią wf.
A czego Pani nie lubi?
- Nie lubię hałasu i wulgaryzmów.
Czy ma Pani jakieś hobby ?
- Oczywiście, pasja ubarwia życie. Moją największą pasją jest muzyka poważna, lecz ja nazywam ją
piękną. Uwielbiam operę i filharmonię, chodzę do nich systematycznie, bo sprawia mi to wielką
przyjemność. Systematycznie pogłębiam swoją wiedzę na ten temat. Interesuje mnie też literatura,
zarówno poezja jak i proza. Kocham też dobrą kuchnię i bardzo lubię gotować. Uwielbiam także
podróże. Zwiedziłam już wiele ciekawych miejsc na świecie, mieszkałam również przez rok w Izraelu
i około dwóch lat w Italii. Chętnie tam wracam. Marzę o długiej podróży do Chin, Japonii i Ameryki
Południowej. Wierzę, że kiedyś te marzenia się spełnią.
Czy mogłaby Pani uczyć czegoś poza WF ?
- Poza WF uczyłam kiedyś muzyki. Prowadziłam wtedy również koło "Młodego Melomana". Chętnie
uczyłabym również plastyki i wychowania technicznego. Lubię malarstwo i chętnie pomagam pani
Renacie Majewskiej, kiedy jest taka potrzeba.
Czy ciężka jest praca nauczyciela WF ?
- Nie nazwałabym jej ciężką, ale często przeszkadza mi hałas jaki panuje w szkole. Mimo to lubię
moją pracę. Lubię również koleżanki i kolegów z którymi w szkole pracuję. Pan Jarek i Pan Jacek są
cudownymi ludźmi, mamy wspólne zainteresowania kulinarne i sportowe. Bardzo często rozmawiamy
o naszych uczniach. Moi koledzy są wspaniałymi nauczycielami wychowania fizycznego. Mają
ciepły, bliski kontakt z dziećmi.
Jak zachowują się uczniowie w stosunku do Pani ?
- Uczniowie zachowują się naturalnie i są bardzo bezpośredni. Jeśli występują negatywne zachowania
to tego nie akceptuje i reaguję na nie.
Jakie ma Pani plany związane z naszą szkołą ?
- Ponieważ bardzo lubię pracę z dziećmi i młodzieżą, to jeśli sprawność fizyczna pozwoli mi na to,
będę chciała pracować jak najdłużej.
Jakie są Pani największe sukcesy zawodowe?
- Moim największym osiągnięciem jest to, że wychowałam sporo młodzieży, którą zaraziłam muzyką
poważną oraz zachęciłam do uprawiania sportu na co dzień. Prowadziłam przez kilka lat Samorząd
Uczniowski i teatrzyk „Barwne opowieści”. Nasz samorząd wygrał gminny konkurs na prace
samorządów uczniowskich. Nagrodą był tygodniowy wyjazd do Wielkiej Brytanii. Byłam tam z grupą
8 najbardziej aktywnych uczniów. W prowadzonym przeze mnie kole teatralnym brali udział wszyscy
chętni uczniowie. Spektakle przez nas przygotowywane zdobyły wielokrotnie nagrody na przeglądach
szkolnych kół teatralnych oraz były wystawiane w środowisku lokalnym.
Wywiad przeprowadziła Natalia Nasiłowska
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Zygmunt Chajzer!
Jest absolwentem naszej szkoły. Od młodości grywa
w siatkówkę. W czasie studiów grał w zespołach AZS
AWF i AZS Uniwersytetu Warszawskiego. Krótko
był także w reprezentacji Polski juniorów. Ma
dyplom trenera siatkówki. Obecnie wchodzi w skład
zarządu klubu Bank BPS Sparta Warszawa.

Wojtek Brzozowski również jest
absolwentem naszej szkoły. Chcieliśmy
napisać Wam o nim coś ciekawego, więc
wpadliśmy na pomysł, aby trochę pogrzebać
w kronikach szkolnych. Przedstawiamy wpis
Wojtka z 1994 roku. Oto co napisał:
,,Cześć!
Nazywam się Wojtek Brzozowski i tak jak Wy
chodziłem kiedyś do szkoły nr 84. Teraz
jestem już w IV klasie liceum. Chciałbym was
trochę zarazić moim sportem, który
uprawiam już 8 lat. Windsurfing (deska z
żaglem) jest wspaniałą zabawą dla chłopców
jak i dziewczyn. Ja zacząłem w wieku
dziesięciu lat, ale tak naprawdę wiek nie ma
znaczenia.’’

Pan Jarosław Zaręba chodził kiedyś do
naszej szkoły. Teraz jest jednym z
nauczycieli WF-u!
Bardzo dobrze wspomina czasy, w
których był uczniem. Nasi nauczyciele
byli kiedyś nauczycielami pana Zaręby!
Wyobrażacie sobie? Przypominamy
również, iż pan Zaręba świetnie uczy, i
świetnie przygotowuje wszystkich do
zawodów! Oby tak dalej!
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Natalia Gałecka i Rafał Gałecki są rodzeństwem, które
uczęszcza do klasy 5B w naszej szkole. Razem trenują
szermierkę pod okiem Piotra Stroka. Ich sukcesy zasługują na
uwagę, więc postanowiłyśmy zadać im parę pytań.
Redaktorzy: Od ilu lat trenujecie szermierkę ?
Natalia Gałecka: Trenujemy już 2 lata. Zaczęliśmy treningi w
klubie UKS Szabla, a obecnie chodzimy na zajęcia na AWF do klubu AZS Warszawa.
R: Jakie osiągnęliście sukcesy w szermierce?
RG: Jednym z moich osiągnięć jest 2 miejsce w konkursie
warszawskim oraz 29 miejsce w mistrzostwach
Międzynarodowych.
NG: Podobnie jak Rafał zajęłam 2 miejsce w zawodach
warszawskich oraz 27 miejsce w mistrzostwach
międzynarodowych.
R: Dlaczego wybraliście ten sport?
Rafał Gałecki: Zawsze fascynowały mnie Gwiezdne Wojny, a
szczególnie bitwy na miecze świetlne. Szermierka przypomina
trochę taką walkę, więc postanowiłem zapisać się na zajęcia.
NG: Mnie po prostu bardzo podobał się ten sport i, gdy tata
zaproponował mi bym zaczęła trenować, od razu się zgodziłam.
R: Czy macie zamiar w przyszłości zawodowo uprawiać ten sport?
RG: Tak! Chcielibyśmy zostać profesjonalnymi szermierzami, dziękujemy za rozmowę!
Kochani szermierze! Wam jak i uczniom SP 84 życzymy sukcesów sportowych!
Redaktorzy: Rozalia Podolska oraz Małgorzata Baran.

Kasa IIB wybrała się na wycieczkę do muzeum ,,Łowiectwa i Jeździectwa.” Znajduję się ono
w Łazienkach Królewskich i ma bardzo ciekawą historię. Zainteresowanych zapraszamy na
www.muzeum.warszawa.pl . Postanowiliśmy zapytać Ale Chynowską i Piotrka Kaczyńskiego
o wrażenia związane z wycieczką. Ala powiedziała tak: ,,W muzeum podobały mi się
wypchane orły, kaczki, sikorki i łabędzie. Po wyjściu z muzeum zobaczyliśmy wiewiórkę,
która jadła orzeszki Piotrka i rwała szalik. Było to najfajniejsze.” Piotrek dodał: ,,Niewiele
zapamiętam, ale wiem, że był sklep z pamiątkami. Kupiłem w nim prezenty dla taty. Tak
samo jak Ali, spodobała mi się wiewiórka, jednak śmiać mi się chciało, kiedy pani podjadała
mi moje orzeszki” Mamy nadzieję, że wycieczka była bardzo udana i zachęcamy do
odwiedzenia tego muzeum. Redaktorka: Oliwia Bednarczyk.
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Przeprowadziliśmy wywiad z Oskarem Gargulą i Bartkiem
Chwałą - jednymi z najszybszych sprinterów w naszej szkole.
Redakcja: Jak zaczęła się Wasza przygoda z bieganiem ?
B W 2010 roku zostałem namówiony na zajęcia sportowe lekkoatletyczne.
O Ja zacząłem rok później za namową Bartka, bardzo spodobał mi się ten sport.
Redakcja: Jakie są Wasze "życiówki" w poszczególnych konkurencjach 1000m, 60m,
skok w dal ?
B Moje najlepsze osiągnięcia to 4.00 na 1000m, 8.44 na 60m, 4.48 w skoku w dal.
O 3.27 na 1000m, 8.72 na 60 m , 4.48 w skoku w dal.
Redakcja: W jakich konkurencjach czujecie się najlepiej?
B Najlepiej mi wychodzi 60m, ale najpewniej i bez stresu podchodzę do skoku w dal.
O Bardzo dobrze wychodzą mi długie dystanse. Zwykle na zawodach zajmuje z nich dobre
miejsca.
Redakcja: Jakie sporty interesują Was jeszcze ?
B Po za bieganiem lubię jeszcze pograć w piłkę nożną.
O Dzięki treningom biegam szybciej, a to pozwala mi grać lepiej w piłkę ręczną. To także
mój ulubiony sport .
Dziękujemy za wywiad .
O Oskar Gargula
B Bartek Chwała

Cześć, teraz parę słów z Pamiętnika Dyslektyka



Jak to przeczytacie - nie uwierzycie… zostanę odkrywcą, albo artystą, może nawet dziennikarzem
 . Sam jeszcze chyba w to nie wierzę, ale dlaczego miałbym nie spróbować? Bo przecież, gdyby taki
wielki człowiek jak Edison, uwierzył nauczycielowi, który „wysłał go do domu z notą, kiedy miał 6 lat. Jest zbyt głupi, by się uczyć.”, to do tej pory czytalibyśmy książki przy świecy, albo przy lampie naftowej.
W następnym numerze poznacie tych, którzy, na co dzień zmagając się z dysleksją, odkrywali tajemnice
tego świata.
I choć wydaje się nam, że wszystko zostało już odkryte i wynalezione, marzę o tym, że będę zmieniał świat,
a póki jestem jeszcze w szkole, poszukam tych, którzy nie tylko mają dysleksję, ale też wyjątkowe pasje i
talenty, o których wkrótce Wam opowiem.
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Wywiad z Jackiem Czachorem - Mistrzem Świata w rajdach długodystansowych i
wielokrotnym uczestnikiem najtrudniejszego rajdu na świecie rajdu Dakar.
Rozmawia syn Jakub, uczeń 6b.
1) Od jak dawna jeździsz na motocyklu?
Przygoda z motorem zaczęła się kiedy miałem 12 lat, a rok później startowałem już w
zawodach motokrosowych. I tak już pozostało przez kolejne trzydzieści pięć lat, a od roku
jestem pilotem samochodowym Marka Dąbrowskiego.
gaf
2) Czy kiedy zaczynałeś jeździć trudno było Ci pogodzić pasję z obowiązkami ucznia?
Łatwo nie było, ale trudno też nie, jakoś sobie radziłem. Wiedziałem, że szkoła to mój
obowiązek i musiałem sobie to jakoś poukładać, żeby na wszystko znaleźć czas. Bo poza
motorami uwielbiałem grać w piłkę nożną i często grywałem z chłopakami z podwórka. W
zimie za to spędzaliśmy dużo czasu grając w hokeja na lodzie.
3) Ciekawi mnie jakie wyniki miałeś w szkole bo domyślam się że z wf-u pewnie była
szóstka?
Cóż, może to dziwne, ale nie miałem szóstki z w-fu. Pewnie dlatego, że za moich czasów
szóstek w szkole nie było - najlepszą oceną była piątka i taką oczywiście z wf-u miałem.
Wstyd się przyznać, ale to była moja jedyna ocena bardzo dobra .
4) To jakim uczniem byłeś?
Byłem raczej trójkowy chociaż problemów z nauką większych nie miałem. Wynikało to
raczej z braku czasu na dłuższą naukę. Wyglądało to tak, że prosto po szkole szedłem do
domu. Zjadałem szybko jakiś obiad i jechałem do Pałacu Młodzieży, a z Mokotowa - bo tam
mieszkałem - trochę czasu mi to zajmowało. W samym Pałacu byłem dwie, trzy godziny,
więc kiedy wracałem do domu, to odrabiałem lekcje i szedłem spać. I tak było przez trzy dni
w tygodniu, a po pewnym czasie pięć dni w tygodniu. Tak więc uczyłem się szybko na
określone sprawdziany. Nie jest to warte naśladowania, ale ja wtedy miałem w głowie motory
i to było dla mnie priorytetem. Chciałem poznać budowę motocykla, zeby wiedzieć co do
czego i umieć go samemu naprawić .
5) Czy nauczyłeś się tego wszystkiego?
Oczywiście, ciekawy jestem ilu jest uczniów w waszej szkole, którzy umieliby rozebrać
calutki silnik i potem go złożyć tak, aby działał bez zastrzeżeń? Ja byłem uparty i ambitny i
jeśli już coś robiłem, to chciałem robić to najlepiej. Tak, żebym odczuwał satysfakcję, że coś
nad czym się trudziłem mi wyszło. I w wieku 14 lat miałem już za sobą przygodę z
rozebraniem silnika i ponownym złożeniem go, chociaż próbowałem już rok wcześniej, ale
wtedy korzystałem z pomocy starszych kolegów z Pałacu.
Jest takie powiedzenie „coś za coś”. Może to zabrzmi dziwnie, ale kosztem wyników w
szkole zdobywałem wiedzę w dziedzinie, dzięki której dziś czuję się spełnionym człowiekiem
i osiągnąłem bardzo wiele.
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6) Czyli uczniowie mający problemy w szkole nie powinni się nimi przejmować ?
Nie to nie tak. Szkoła jest bardzo ważna i ważna jest nauka, a szczególnie w dzisiejszych
czasach. Pamiętajcie, że ja wychowywałem się w naprawdę zupełnie innym świecie. Polska
była krajem komunistycznym i inne panowały klimaty. Dziś musisz mocno walczyć o byt i
bez odpowiedniego wykształcenia i własnego samozaparcia niewiele osiągniesz. Oczywiście,
jeśli masz swoje pasje, to je pielęgnuj i rozwijaj, ale pamiętaj, że dziś musisz postawić na
wykształcenie. Jeśli chodzi o mnie to do całej mojej historii warto też wpisać szczęście, bo tak
- szczerze powiedziawszy - upór w dążeniu do celu był, były pasja i poświęcenie, ale było też
sporo szczęścia. Tak więc dziś należy postawić na wykształcenie, dodać do tego pasję i
cierpliwie dążyć do celu, mając nadzieję, że szczęście też dopisze.
Pan Jacek Czachor jest tatą Heleny z 4e i Jakuba z 6b.

W ramach tegorocznej akcji Góra Grosza udało się
zebrać:
1 tysiąc, 215 złotych, 65 groszy i 20 centów.
Klasy, którym udało się zebrać najwięcej groszy: 6d 238zł, 1a - 100zł, 1c - 91zł, 1d - 80zł,3e - 70zł.
POMAGAMY ZWIERZĘTOM W SCHRONISKU
Serdeczne podziękowania dla rodziców Natalii
Nasiłowskiej z 6a, którzy zawieźli do schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Józefowie, artykuły zebrane
w czasie zbiórki. Natalii pomagały koleżanki z klasy
Natalia Burzyńska oraz Oliwia Kotłowska
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W szkole zamontowanych zostało sześć tablic interaktywnych w salach:
11,13, 19,24 , 27, a także w świetlicy.
Część szkoły, gdzie znajdują się gabinety specjalistów, została oddzielona
szklanymi drzwiami, celem zwiększenia bezpieczeństwa uczniów i celem
wyciszenia tej części szkoły.
Wstawiono także drzwi do szatni szkolnej.
Miło nam powiadomić, że nasza szkoła, jako jedna z jedenastu na Targówku,
otrzymała tytuł „Miejsce Przyjazne Książce” w ramach akcji organizowanej
pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego .
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BARDZO DZIĘKUJEMY ZA POMOC W REALIZOWANIU GAZETKI
PRACOWNIKOM DRUKARNI MEDIA WORKS PRINT - ŁUKASZOWI
BEDNARCZYKOWI ORAZ KAMILOWI KORDEL.
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