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Drodzy Czytelnicy!
Rok 2014 dobiega końca. Wiele się wydarzyło, zarówno w życiu szkoły, jak i
w życiu każdego z nas. Pięknym zwieńczeniem tego roku były wspólne obchody
100-lecia naszej szkoły.
Jak mawiał czeski pedagog Jan Amos Komeński - całe życie jest szkołą. Zbieramy
bezcenne doświadczenia, dzięki którym stajemy się lepszymi ludźmi. Stawiamy
czoła wciąż nowym przeciwnościom losu i choć nie ze wszystkimi
udaje nam się wygrać, nie poddajemy się.
W te nadchodzące święta życzymy Wam, nasi Drodzy Czytelnicy,
odpoczynku, radości
i wielu wzruszeń. Niech ten czas będzie okazją by się zatrzymać, podzielić się
refleksjami, ocenić z dystansu to, co za nami oraz w gronie najbliższych snuć
plany na przyszłość.
Redakcja

Nasza Szkoła przystąpiła do programu „SZKOŁA Z KLASĄ 2.0”.
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Tegoroczna edycja, odbywa się pod hasłem „Czytamy i odkrywamy” i trwa
od 1 września 2014 do 31 sierpnia 2015 r.
Umiejętność czytania ze zrozumieniem jest potrzebna w każdej dziedzinie. Czytać
ze zrozumieniem to rozbudzić w sobie aktywność intelektualną. Już przed lekturą
postawić pytania i hipotezy, sprawdzać, czy odpowiada na nasze pytania, twórczo
go podsumować (także krytycznie) i wyciągnąć wnioski, np. czego jeszcze warto
by się dowiedzieć? Takie czytanie jest i przyjemniejsze, i skuteczniejsze – lepiej
rozumiemy, lepiej zapamiętujemy. A co z odkrywaniem? Według założeń
podstawy programowej już na pierwszym etapie edukacji uczeń powinien umieć
przeprowadzać proste eksperymenty, a także mieć nawyk obserwacji zjawisk.
Czy Ty lubisz myśleć?
I. Czy jesteś ciekawy świata?
1. Czy ucząc się z podręcznika lub na lekcji, stawiasz pytania sobie samemu lub nauczycielowi:
„Dlaczego?”, „A co by było, gdyby...?”, „Jak to możliwe?”
2. Czy, zajmując się jakimś tematem, poszukujesz dodatkowych informacji, dopytujesz nauczyciela,
szukasz w książkach lub Internecie?
3. Czy gdy się czegoś uczysz, zdarza ci się myśleć w duchu: „Naprawdę?”, „Nie miałem o tym pojęcia”,
„Ale fajne”?
Nasze działania w programie zaczynamy od stworzenia Szkolnego Kodeksu 2.0, czyli zbioru zasad
korzystania z TIK (skrót od technologii informacyjno- komunikacyjnych). Nad wypracowaniem tego
kodeksu będziecie wkrótce zastanawiać się wraz z wychowawcą w waszych zespołach klasowych.

Wywiad z p. Zofią Bonifaciuk
1. Ile lat pracowała Pani jako nauczyciel, w których latach?
Jako nauczyciel pracowałam 44 lata w (1958-2002).

2. Jak długo pracowała Pani w naszej szkole?
W szkole numer 84 uczyłam 35 lat.

3. W ilu szkołach Pani uczyła?
Uczyłam w 3 szkołach.

4. Jakiego przedmiotu Pani uczyła?
Uczyłam matematyki.

5. Czy była to przyjemna praca?
Tak, bardzo przyjemna.

6. Lubiła Pani swoich uczniów?
Kochałam jak własne dzieci.

7. Wychowawcą ilu klas była Pani w czasie swojej pracy w naszej szkole?
Byłam wychowawcą 7 klas.

8. Czy zapamiętała Pani szczególnie jakąś klasę?
Tak, zapamiętałam 8a w latach 1991/1992.

9. Co zrobiła ta klasa, że ją Pani zapamiętała?
Była wspaniałą klasą, wszyscy się w niej szanowali, nie było przemocy, pomagali sobie w nauce.
Zwiedzaliśmy razem całą Polskę, po przez organizowanie wycieczek krajoznawczych. W nagrodę
otrzymałam od tej klasy piękny album ze zdjęciami każdego ucznia. Uczeń Tomek Dąbrowski zadedykował
mi ,,Patrząc na te fotografie przypomni sobie Pani ,,ten był taki, a ten to i to zrobił’’, po kilku latach nasze
podobizny zmienią się (kogóż Pani pozna?), lecz my będziemy zawsze pamiętać tę rozpromienioną twarz,
która na pewno nigdy się nie zachmurzy’’.
Kochane dzieci wszystkich was pamiętam.

10. Czy pamięta Pani jakiś nauczycieli?
Owszem, w latach 1967-1972 moim kierownikiem był Pan Jan Stabiński. W 1972 roku dyrektorem został
Pan Bartłomiej Walter, później Pan Andrzej Szmigiel i na koniec Pani Urszula Lenkiewicz. Pamiętam
wszystkich nauczycieli, którzy ze mną pracowali, ale było ich tak dużo, że trudno mi ich wymienić. Pozwolę
jednak sobie wspomnieć świętej pamięci Halinę Kalinowską, zmarłą 14.11.2014r. Cześć jej pamięci.
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Wspomnienie o Dyrektorze Andrzeju Zawadzkim

W listopadzie uczniowie uczęszczający na zajęcia terapii pedagogicznej wzięli udział
w Dzielnicowym Konkursie Plastyczno – Ortograficznym dla uczniów z dysleksją rozwojową:

„RYSUJĘ , MALUJĘ – ORTOGRAFIĘ SZLIFUJĘ”
organizowanym przez
Szkołę Podstawową nr 285 im. Jana Marcina Szancera.
Tegoroczny konkurs obejmował zasady pisowni wyrazów z „rz”. Organizatorzy konkursu za cel
postawili sobie motywowanie uczniów do podejmowania wysiłku związanego z opanowaniem
zasad ortograficznych, rozwijanie uzdolnień uczniów, ale też budowanie w dzieciach wiary
we własne możliwości i sukces. Oceniano zarówno wiedzę w zakresie znajomości zasad pisowni,
jak również czytelność i pomysłowość prac, estetykę i rozmieszczenie graficzne wykonanego
rysunku.
Z dumą chcemy poinformować, że wśród laureatów znalazło się trzech uczniów naszej szkoły,
a mianowicie:
w kategorii klas VI - I miejsce zdobył Adrian Osiński z klasy VId
Wyróżnienie zdobyły - Zuzanna Bosiacka z klasy VIb
Daria Kobylińska z klasy VIa
w kategorii klas IV – III miejsce zdobyła Aleksandra Sokólska z klasy IVa
Pragniemy serdecznie pogratulować laureatom i życzyć samych sukcesów w zmaganiu się
z zawiłościami polskiej ortografii, chcemy też pogratulować uczniom, których prace wygrały
na etapie szkolnym, a mianowicie:
Dominice Dołowy z klasy IIe
Bartoszowi Zalwert z klasy IIe
Marcie Skorupce z klasy IVc
Dominikowi Dylewskiemu z klasy IVd

Jak zdobyć tytuł „Szkoły z Klasą 2.0”?
Uczniowie wspólnie z nauczycielami realizują zadania przewidziane
W tym numerze szkolnej gazetki prezentujemy pierwsze efekty ich działań.

w

programie.

Swoimi pomysłami na kodeks 2.0 podzieliła się z nami
klasa 4b pracująca pod kierunkiem wychowawczyni
p. Jolanty Staciwy.

"Nie wszyscy w naszej klasie wiedzieli jakich zagrożeń możemy
się spodziewać w sieci."
"Podczas debaty dowiedzieliśmy się, czym są prawa autorskie."
"To była ciekawa dyskusja. Każdy z nas korzysta z Internetu, dlatego wszyscy chcieliśmy coś powiedzieć.
Fajnie, że nasza szkoła jest nowoczesna i możemy się uczyć w atrakcyjny sposób."
„Kodeks 2.0 stworzyliśmy wspólnie i będziemy go przestrzegać."
Uczennice klasy 6c: Klaudia Antoniak i Paulina Łozińska
tak napisały o działaniach swojej klasy w przygotowaniu
Szkolnego Kodeksu 2.0:
„19 listopada 2014r. odbyła się lekcja dotycząca korzystania
z technologii informacyjno- komunikacyjnych, mająca na celu
nauczenie dzieci bezpiecznego korzystania nie tylko z Internetu.
Pani Joanna Bidzińska wyraziła zgodę, żebyśmy przeprowadziły
tę lekcję.

Na początku lekcji zapoznaliśmy się z celami, warunkami oraz wymaganiami programu.
Uczniowie z zainteresowaniem słuchali i brali aktywny udział w zajęciach. Następnie klasa
została podzielona na cztery grupy, których zadaniem było napisanie przykładowego kodeksu
korzystania z TIK. Dzieci sprawnie wymyślały punkty regulaminu. Po 15 minutach kodeksy
trafiły do naszych rąk, po czym wszyscy poznaliśmy propozycje grup. Niestety nie wystarczyło
nam czasu na selekcjonowanie najlepszych.
Lekcja ta uświadomiła nam wszystkim, jak ważną rolę we współczesnym świecie odgrywa
Internet i na jakie niebezpieczeństwa z tym związane jest narażona młodzież i dzieci.
Program „Szkoła z Klasą 2.0” uczy nas, na co zwracać uwagę korzystając z Internetu”.

Nad stworzeniem kodeksu pracowali również nasi młodsi koledzy i koleżanki z klasy 2,
której wychowawczynią jest p. Dorota Urbańska.
Sprawa jest super, gdy jest sprawny komputer!
Dbaj o niego kolego, bo nie dostaniesz drugiego!
Śniadanko i picie
odstaw, zabezpiecz należycie!
Kodeks 2.0
1. Jeśli komputer chcesz włączyć bezpiecznie,
włącz też myślenie - zrób to koniecznie.
2. Gdy programy aktualizujesz ,
to problemy rozwiązujesz.
3. W reklamy w Internecie nie wierzcie,
przykład od swoich babć bierzcie,
bo one zawsze własnego rozumu używały,
i nigdy przez to w tarapaty nie wpadały.
4. Sami nie wchodzimy na strony nieznane,
najpierw się pytamy o zgodę mamę.
5. Moje imię i nazwisko
znają tylko ci, którzy są ze mną blisko.
A w Internecie
nazywam się pan Ecie Pecie.
6. Ostrzegam was duzi i mali,
abyście swoich zdjęć do Internetu nie wrzucali,
bo ktoś może je wykorzystać w złym celu,
Lepiej zdjęcia wkładać do albumu, przy pomocy kleju.
7. Kiedy wklejasz w sieci zdjęcie,
złodziej depcze ci po pięcie.
8. Słuchamy taty i mamy,
z obcymi w sieci nie rozmawiamy.
9. Gdy nie wiem z kim rozmawiam,
to się z nim nie umawiam.
Nie ufam obcym w sieci,
bo mogą chcieć skrzywdzić dzieci.
10. Gdy ktoś w Internecie zaprasza mnie na spotkanie,
od razu mówię o tym mamie!!!

Debata klasowa oraz praca nad Kodeksem 2.0 – miała także miejsce podczas zajęć
komputerowych w klasie IVa, prowadzonych przez p. Dariusza Wierbiłowicza.
Pracując w grupach – uczniowie wymyślili wiele ciekawych propozycji do szkolnego Kodeksu
2.0. Dwie rymowanki prezentujemy poniżej:
Elektroniczne pomoce – zwiększają nasze moce :-).
Uważnie czytamy – co z Internetu przepisać mamy.
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K cik logopedyczny
„Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”
Juliusz Słowacki

Szanowni Uczniowie i Rodzice!
Serdecznie zapraszam do lektury kącika logopedycznego. W nim ukażą się artykuły, porady
dotyczące rozwoju mowy, wad wymowy, procesu mówienia a także zabawy i ćwiczenia logopedyczne
wspomagające naszą mowę.
W pierwszym artykule omówię kilka ważnych pojęć dotyczących mowy, wypowiadania się.
Logopeda – specjalista zajmujący się kształtowaniem mowy, zapobieganiem zaburzeniom mowy
i ich usuwaniem. Jest specjalistą w zakresie ogólnej diagnozy, profilaktyki i terapii zaburzeń
mowy.
Logopedia (gr. logos - słowo, mowa, paideia - wychowanie) – nauka zajmująca się całością
zagadnień związanych z komunikacją językową, kształtowaniem prawidłowej mowy, usuwaniu
wad wymowy.
Mówienie – budowanie wypowiedzi słownej.
Słuch – to umiejętność odbierania wszystkich dźwięków z otoczenia docierających do naszych
uszu. Nieprawidłowy słuch powoduje różnego stopnia niedosłuchy.
Litera – graficzny obraz głoski.
Głos – dźwięki wydawane przez aparat głosowy. Źródłem głosu są struny głosowe w krtani.
Głoska – najmniejszy element dźwiękowy języka mówionego; dźwięk produkowany przez
nadawcę w celu porozumiewania się z odbiorcą.
Zachęcam również do zapoznania się z folderami informacjami dotyczącymi terapii
logopedycznej umieszczonymi na stronie internetowej naszej szkoły: www.sp84.waw.pl w zakładce
„Pomoc psychologiczno-pedagogiczna”:
Terapia logopedyczna w szkole
Mowa i jej znaczenie
Etapy rozwoju mowy u dzieci
Zasady terapii logopedycznej
Porady dla rodziców
Współpraca z rodzicami

Serdecznie zapraszam
Joanna Kozłowska
logopeda

Bal Andrzejkowy 2014.
Jak co roku w naszej szkole odbył się Bal Andrzejkowy.
Uczestniczyły w nim klasy IV-VI. Uczniowie w swoich
klasach mieli przygotowany przez rodziców poczęstunek.
Była bardzo miła atmosfera, wspaniała taneczna muzyka.
Dziewczyny zaprezentowały eleganckie, kolorowe stroje,
panowie też nie byli gorsi, choć jak wszyscy wiecie,
nie mogą konkurować z naszymi elegantkami.
Podczas balu dopisywały wyśmienite humory, śmiech
i gwar niósł się korytarzami. Andrzejkową imprezę
prowadził nowy wodzirej czy lepiej pozostawiam to waszej
ocenie.
Chciało by się napisać do następnego roku, niestety
…………………….Ola VIc

W dniach 9 - 19 grudnia w naszej
szkole będzie odbywała się akcja
„Góra Grosza”. Samorząd szkolny
serdecznie zaprasza do wsparcia
szczytnego celu.
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Wspólne dekorowanie pierników
Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej, ale trudno nie dostrzec,
że cały grudzień jest miesiącem magicznym.
Za nami mikołajki, ubieranie choinek, dekorowanie bombek
i tworzenie wielu innych świątecznych ozdób. Niektóre klasy
zorganizowały już wigilie, inne są zaś w trakcie przygotowań.
Nieodłącznym elementem świąt jest również pieczenie i wspólne
dekorowanie pierników.
W naszej szkole każdego roku wychowawcy świetlicy dzielnie pieką
w domach setki sztuk tych pysznych ciasteczek, aby następnie
wspólnie z wychowankami ozdabiać je najróżniejszymi słodkimi
elementami.
W taki sposób integrowała się w ubiegły czwartek również klasa 4b.
Mamy z trójki klasowej przyniosły około 300 pierniczków oraz
mnóstwo ozdób. Pozostali rodzice dostarczyli przekąski,
żeby przypadkiem wszystkie pierniczki nie zniknęły ze stołów
przed udekorowaniem.
W fantastycznej atmosferze, przy
powstawały prawdziwe dzieła sztuki.

dźwiękach

polskich

kolęd

Łącznie w wydarzeniu brały udział trzy pokolenia – dziadkowie,
rodzice i dzieci – uczniowie klasy 4b wraz z młodszym rodzeństwem.
To była naprawdę świetna zabawa. Ten niezwykły wieczór będziemy
na pewno jeszcze długo wspominać!

8

Już się Święta zbliżają,
Ludzie sobie życzenia składają.
Nie myślcie, ze Was pominę,
bo uważam Was za wielka szkolną rodzinę.
Chcę Wam życzyć pomyślności, szczęścia i dużo radości!
Żeby Święta były rodzinne, a Nowy Rok zdrowy.
Życzę całej Społeczności Szkolnej.
Natalia Nowicka
Uczennica klasy 5c

Życzymy Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!
Ciepła przy blasku świecy,
Dobrych ocen u dzieci,
Szczęścia, miłości i mało smutku.
Niech Nowy Rok przyniesie Wam radość,
A w Wigilię przy stole pełnym Rodziny
Pogodzą się wszystkie smutki i problemy.
Dla całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie
Monika Aleksandrowicz
Uczennica klasy 5c

W ten piękny czas
chciałabym życzyć
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia,
aby były pełne miłości, zdrowia i prezentów.
Niech każdy cieszy się w ten czas, bo jest tylko raz w roku.
Całej Społeczności Szkolnej życzenia składa
Weronika Radaszkiewicz
Uczennica klasy 5c
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Sport szkolny
1 miejsce w dzielnicy Targówek i 6 miejsce w Warszawie w zawodach unihokeja
dziewcząt oraz chłopców
Skład dziewcząt :
Skład chłopców :
Natalia Gałecka 6B
Karol Bienias 6B
Aleksandra Kurpiewska 6D
Piotrek Owczarek 6C
Łucja Popiacka 6B
Maksymilian Obłękowski 6B
Oliwia Kobylińska 6A
Bartosz Werczyński 6D
Daria Kobylińska 6A
Jakub Rymarski 6C
Nika Zalwert 6C
Wojciech Nowicki 6A
Paulina Stromecka 6C
Rafał Siszycki 6D
Julia Jankiewicz 6D
Wiktoria Filaber 6A
„ Było dużo nerwów; w zawodach dzielnicowych nie było tak trudno, ale podczas zawodów warszawskich
zdarzali się bardzo silni rywale, lecz każda drużyna jest dumna z odniesionego sukcesu”.

1 miejsce w dzielnicy Targówek w zawodach tenisa stołowego chłopców
Drużyna :
Karol Bienias 6B
Piotrek Owczarek 6C
„ Pod czujnym okiem Pani Wiśniewskiej chłopcy odnieśli wielki sukces; konkurencja była trudna, ale drużyna
świetnie się spisała”.

!!! GRATULUJEMY !!!

Nauczycielka pyta się Kasi:
- Kasiu dlaczego Twoje wypracowanie jest bezbłędne? –
Bo akurat wtedy taty nie było w domu.

Ojciec sprawdza, czego syn nauczył się w szkole.
- No proszę, zastanów się dobrze. Miałeś
dziesięć jabłek, zjadłeś dwa, ile Ci zostało?
- Nie wiem, my w szkole liczyliśmy na śliwkach.

Zespół redakcyjny:
Co to jest lekcja?
- Jest to dłuższy okres
potrzebny do
przygotowania się do
krótkiej przerwy.
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