Zwierzęta w twórczości Ludwika Jerzego Kerna
Już od kilku lat świetlica szkolna − we współpracy z naszą biblioteką − organizuje konkurs
„Wielcy Poeci Dzieciom”. W tym roku szkolnym konkurs został poprzedzony szeregiem
zajęć poświęconych twórczości Ludwika Jerzego Kerna i jego wierszom, których bohaterami
były zwierzęta. W świetlicy szkolnej odbył się konkurs recytatorski „Kern o zwierzętach”,
w którym mogli uczestniczyć uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich.
Jury konkursu oceniało: dykcję, opanowanie tekstu, interpretację.
Oto wyniki:
I miejsce:
Marta Wądołowska − klasa I h
Maja Milewska − klasa II g
II miejsce:
Maksymilian Kowalik − klasa III c
Gabriela Kowalewska − klasa III f
III miejsce:
Aleksandra Chojnacka – klasa III c

Jury przyznało też wyróżnienia dla:
Patryka Borysa z klasy II d
Magdaleny Gołuchowskiej z klasy I h
Amelii Trybulskiej z klasy II a
Marii Wieczorek z klasy III d
Pierwszoklasiści mogli wziąć udział
w konkursie plastycznym. Ilustracje
przygotowane do utworów poety można
było oglądać na wystawie zorganizowanej
w świetlicy. Laureatami tego konkursu
zostali:
I miejsce: Julia Dąbrowska – klasa I e
II miejsce: Oliwia Melnicka – klasa I b
III miejsce: Maciej Figat − klasa I e

„Biblioteczne bum bajeczne,
czyli Targówek pełen słówek”

W
drugiej
edycji
projektu
„Biblioteczne
bum
bajeczne,
czyli
Targówek pełen słówek” uczestniczyły
klasy: II a, II d i III e.
Projekt realizuje Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
Akcja ma na celu aktywizację rozwoju
intelektualnego dzieci poprzez stymulowanie
myślenia twórczego.
Podczas warsztatów zorganizowanych
w Bibliotece Publicznej nr 12 uczniowie
bawili się słowem, wspólnie układali i ilustrowali bajki. Zajęcia literackie prowadził
pan Marek Samselski, autor bajek terapeutycznych Baju Baj Patataj. Bajki, które napisali
i zilustrowali nasi podopieczni zostały wydane w formie książeczki. Poszczególne klasy
zredagowały następujące bajki: Zamieszanie z solą (klasa II a), Popołudnie u dentysty Ząbka
(klasa II d), Duch w bibliotece (klasa III e). Kto wie, może był to debiut literacki przyszłego
pisarza lub pisarki…

Szkoła z Klasą 2.0
Dnia 17 marca 2016 roku w ramach
projektu Szkoła z Klasą 2.0 odbyła się debata
dotycząca pozytywnych i negatywnych skutków
korzystania z Internetu oraz wszelkiego rodzaju
narzędzi
technologii
informacyjnokomunikacyjnych (TIK). Uczniowie wysłuchali
wykładu na temat historii Internetu, jego
obecnych zastosowań oraz możliwego rozwoju
w przyszłości. W następnej części dyskusji
uczniowie mogli sami podzielić się własnymi
spostrzeżeniami. Nasi podopieczni byli bardzo
zainteresowani zarówno problematyką gier
komputerowych, jak i wykorzystaniem urządzeń
elektronicznych w nauce i w pracy. Sporo uwagi
poświęcono również zasadom korzystania
z Internetu oraz telefonów komórkowych
w naszej szkole. Uczniowie dowiedzieli się,
czemu ma służyć zakaz używania telefonów
komórkowych na zajęciach lekcyjnych. Poznali
również zasady netykiety oraz kodeks
bezpiecznego zachowania się w sieci.
Kacper Malinowski

ZAJĘCIA OTWARTE „TĘCZOWY PARASOL”
Dnia 18 kwietnia 2016 roku w naszej szkole przy ul. Topazowej 26
odbyły się zajęcia otwarte z chustą Klanzy pt. „Tęczowy Parasol”. Chusta
KLANZY przypomina kolorowy spadochron. Powstała poprzez zszycie kilku
trójkątnych kawałków mocnego materiału w różnych kolorach. Ma kształt
koła, na środku może być mały otwór. Jest prostą i zarazem intrygującą
pomocą dydaktyczną, którą proponuje Polskie Stowarzyszenie Pedagogów
i Animatorów KLANZA. Zabawa z chustą może przybierać różne formy,
zawsze jednak dostarcza uczestnikom wielu wrażeń. Może być wykorzystana
w Sali lub w plenerze podczas pracy z każdą grupą wiekową. Na nasze
zajęcia przybyła najstarsza grupa dzieci z Przedszkola Nr 128 przy
ul. Nauczycielskiej 14 w Warszawie, uczestniczyły w nich także nasze dzieci
korzystające z opieki świetlicy z klasy I a i I b. Najpierw odbyło się powitanie
wszystkich zgromadzonych w sali gimnastycznej. Radośnie zaśpiewaliśmy „Wszyscy są, witam
was…”. Następnie rozpoczęłyśmy prowadzenie zajęć z chustą. Zabawy integrujące grupę opierają się
na zaufaniu do zespołu (np. „Na karuzeli”), ćwiczą zwinność, refleks, zdolność rozpoznawania
kolorów i zacieśniają współpracę. Wszystkie dzieci bawiły się znakomicie, były bardzo szczęśliwe.
Zajęcia trwały 50 minut. Na zakończenie wszyscy przekazaliśmy sobie iskierkę przyjaźni.
Zajęcia przeprowadziły Panie Martyna Marchwicka i Anna Grzanowska.

Koło przyrodnicze
W każdą środę, na ósmej godzinie
lekcyjnej, uczniowie spotykają się na zajęciach
koła przyrodniczego. W trakcie tych zajęć
prowadzimy

przy użyciu

obserwacje

mikroskopu, przeprowadzamy doświadczenia
fizyczne

i

chemiczne

(dopuszczalne

dla dzieci) oraz dyskutujemy na tematy
przyrodnicze. Część zajęć jest realizowana
w ramach projektu Szkoła z Klasą 2.0.
Podczas

kwietniowych

przygotowali

preparaty

lekcji
listka

uczniowie
cebuli,

a następnie obserwowali je i fotografowali pod
mikroskopem. Następne zadanie

polegało

na wykonaniu mikrofotografii listka rzęsy wodnej i opisaniu struktur widocznych na zdjęciu, dzięki
czemu dzieci poszerzyły swoją wiedzę na temat roślin oraz podstawowych elementów ich budowy,
takich jak: aparaty szparkowe, komórki
skórki, wiązki przewodzące (nerwy liścia)
czy chloroplasty. Tak wysoki poziom zajęć
jest

możliwy

wyposażeniu

dzięki

doskonałemu

pracowni

przyrodniczej:

mikroskop świetlny z kamerą podłączoną
do komputera za pomocą kabla USB,
mikroskop elektroniczny. Nasi podopieczni
wykonują

zdjęcia

mikroskopowe.

i

kręcą

filmy

W pracowni znajdują się

również eksponaty w postaci muszli, skał
czy wypreparowanych ryb, które również
stanowią obiekt zainteresowania uczniów.
Na zajęciach poświęconych tym eksponatom uczniowie rozpoznawali skały i muszle, korzystając
zarówno ze źródeł książkowych, jaki internetowych. Na zajęcia przychodzą głównie uczniowie z klas
czwartych i piątych, którzy interesują się przyrodą.
Kacper Malinowski

KĄCIK MOLIKÓW ORTOGRAFICZNO-KSIĄŻKOWYCH
ORTOGRAFIA NIE MUSI BYĆ ZMORĄ!

Poprzez układanie wierszyków możemy ćwiczyć pisownię trudnych wyrazów,
na przykład z literą „ż” . W wierszyku Podróżnik tworzymy rymy, wykorzystując
następujące wyrazy : dróżki, nóżki , jeż, też, potężni, mężni.
Podróżnik
Potężny mężczyzna
biegł rano wzdłuż…..,
w pobliżu skrzyżowań,
połamał dwie ……. ..
.
Opodal leżał duży … ,
który połamał nóżki… .
Wciąż zatrwożony długą drogą,
podróżnik płacząc schylał się nad nogą.
Już wolałby w łóżku połamać…… ,
niż z dala od domu ,w pobliżu …. .
To samo myślał duży ……… ,
który na drodze płakał ………… .
I choć obydwaj byli……,
gdy nogi złamali,
nie byli tak…………… .
UWAGA!
Rysujemy i opisujemy, w jaki sposób wyobrażamy sobie ORTOGRAFICZNĄ ZMORĘ,
a swoje prace oddajemy wychowawcom lub polonistom.
W pracach możecie opisać jakieś trudności ortograficzne, na przykład związane z nauką
reguł ortograficznych.
Autor najciekawszej pracy będzie mógł podczas pisania dyktanda w klasie skorzystać ze
słownika ortograficznego i sprawdzić w nim pisownię dwóch wyrazów.
Wyobrażacie to sobie? Bo ja już to sobie wyobrażam, jak pójdą w ruch wszystkie słowniki
ortograficzne z naszej szkolnej biblioteki i z waszych domowych biblioteczek. Nareszcie,
bo już chyba, co niektóre pokryły się kurzem... Życzę połamania piór i wspaniałych
pomysłów.
Iwona Przeniczna

NAJPIĘKNIEJSZE WIERSZE
O TEMATYCE PRZYRODNICZEJ I EKOLOGICZNEJ
PRACE NAGRODZONE
W SZKOLNYM KONKURSIE POETYCK IM
Z OKAZJ I OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA ZIEMI

NAJLEPSZY UTWÓR Z KLASY IV
Bartosz Fura, klasa IVd
Moja łąka
Gdy latem się budzę o świcie,
to biegnę pohasać po łące.
Uśmiecha się do mnie motylek
i rękę podaję biedronce.

Nad głową przeleci mi ważka,
fioletem swych skrzydeł zachwyci,
ospały bąk spocznie na mleczu,
a pszczoła znów nektar przemyci.

Błękitne chabry dokoła,
stokrotki, żółty rumianek.
Cała przyroda mnie woła.
Jak piękny jest ten poranek!

W soczystej trawy zieleni
pasikonik do skrzypiec gdzieś cyka.
Bzyk osy w maku czerwieni…
Raduje mnie ta muzyka!

Aż przyjdzie dzień smutny, jesienny,
zobaczę dym wielki z oddali.
To nie sen, to ogień prawdziwy!
Cała ma łąka się pali!

Gniazda skowronków, pisklęta,
żaby, jaszczurki, ryjówki,
stworzenia giną w płomieniach
i wszystkie ich małe kryjówki.

Ktoś znowu trawy wypala,
nie zważa na mrówki, zające.
Tak pożar niszczy przyrodę,
zwierzęta i kwiaty pachnące…

NAJLEPSZY UTWÓR Z KLASY V
Oliwia Antoniak, klasa V a

nie zobaczysz nawet wtedy,

Ekologia jest ważna

kiedy zaznasz wielkiej biedy.
Jeśli jednak się pofatygujesz,
to do kosza butelkę wcelujesz.

Ekologia to bardzo ważna rzecz,

Pamiętaj!

trochę o niej mam zamiar Wam rzec.

Chroń przyrodę,

Ekologia to nauka,

zawsze oszczędzaj wodę,

której każdy w sobie szuka.

bo wielkim darem jest woda,

Sortuj śmieci, dbaj o środowisko,

której zawsze nam szkoda.

a przyroda odwdzięczy się Tobie za
wszystko.

Bez powodu ludzie ekologii by nie
wymyślili,

Jeśli dziś wyrzucisz butelkę w las,
a w twoje ślady pójdą koledzy z innych
klas,

gdyby o naszej czystej planecie nie śnili.
Więc dobrze zasady te stosujmy
i piękną Ziemią się radujmy!

NAJLEPSZY UTWÓR Z KLASY VI
Julita Chibowska, klasa VI a

bo czasami nie chcemy prowadzić psa na

Jak wyglądałby świat bez przyrody?

smyczy!
I lepiej nie wrzucać przedmiotów

Jak wyglądałby świat bez przyrody,

w ognisko,

zwierząt, roślin i czystej wody?

bo zatrucie będzie blisko!

Tylko ludzie, budynki, ulice,

Bądźmy też choć trochę EKO,

a bez przyrody nudne byłoby życie!

bo z czasem szansa na poprawę świata

Chodzimy do zoo,

ucieknie daleko!

patrzymy na tygrysy,
to właśnie one dają dżungli dzikie rysy!
A czym, jak nie kwiatami pachniałaby
łąka,
po której można biegać bez końca?
Co z lasami, w których rosną grzyby?
I morzami, w których żyją ryby?
Bez fauny, flory i pięknych krajobrazów
nie byłoby ciekawie,
żylibyśmy tylko na jawie.
Żeby było tak wspaniale,
dbajmy o środowisko,
gdyż samo podziwianie
to niestety nie wszystko!
Dzieci!
Starajmy się do kosza wyrzucać śmieci,
to dorosłych też dotyczy,

Dzień Książki dla Afryki
Dnia 18 marca 2016 roku w naszej szkole
odbył się „Dzień Książki dla Afryki”, który
uwieńczył zrealizowany w świetlicy projekt
edukacyjno-pomocowy UNICEF-u „MALI
uczniowie idą do szkoły”. Celem akcji jest
uświadomienie

dzieciom,

jak

wygląda

kwestia dostępu do edukacji na świecie,
jakie są przyczyny tego, że nie wszystkie
dzieci mogą się uczyć i co robi UNICEF,
by z tym walczyć. Uczniowie wykazali dużą
chęć pomocy swoim rówieśnikom w Mali
i w ramach przedsięwzięcia wykonali
piękne książeczki. Dzieci bardzo chętnie
zaangażowały się w organizację „Dnia
Książki dla Afryki”. Specjalnie na ten dzień
przygotowaliśmy
rysunkami

stoisko

naszych

udekorowane
podopiecznych,

na którym zaprezentowaliśmy wykonane
przez uczniów książeczki. Każdy mógł
wybrać

sobie

ewentualne
posłanie

książkę

przekazanie

w

zamian

za

darowizny

na

dzieci

w

Mali

do

się

z

dużą

życzliwością

Spotkaliśmy

szkoły.

i usłyszeliśmy wiele miłych słów od osób
odwiedzających nasze stoisko.
Dzięki Państwa hojności i otwartym sercom udało nam się zebrać na ten cel 579,37 złotych.
Pieniądze zostały przekazane na konto UNICEFU-u. Serdecznie dziękujemy za wsparcie
naszej akcji.
Joanna Urbaniak

Muzyka w świetlicy szkolnej
`Dnia 15 kwietnia w naszej świetlicy miało miejsce niecodzienne wydarzenie.
Odwiedzili nas dwaj uczniowie III klasy gimnazjum muzycznego na Żoliborzu. Chłopcy
przynieśli ze sobą instrumenty, na których grają w szkole: puzon i waltornię. Przygotowali
ciekawą prezentację multimedialną połączoną z prelekcją. Dzieci dowiedziały się, czym jest
orkiestra symfoniczna, poznały podział instrumentów na perkusyjne, dęte i strunowe.
Następnie gimnazjaliści zapoznali dzieci ze specyfiką swoich instrumentów dętych oraz ich
historią. Opowiedzieli o tym, do czego w puzonie służy suwak a w waltorni przyciski,
o konieczności strojenia instrumentów przed koncertem i o ich oprzyrządowaniu. Muzycy
zaproponowali zabawę w „Jaka to melodia”. Nasi uczniowie bez trudu rozpoznawali
zaprezentowane utwory.
Dzieci były niezwykle zainteresowane, zadawały mnóstwo pytań, na które goście cierpliwie
odpowiadali. Prawdziwą frajdą dla naszych dzieciaków była możliwość obejrzenia tych
niezwykłych dla nich instrumentów, a niektórzy nawet odważyli się na nich zagrać.
Ta wizyta z pewnością rozszerzyła wiedzę muzyczną świetliczaków i dostarczyła ciekawych
informacji o szkole muzycznej. Może niektórych zachęciła do nauki gry na instrumentach!
Teresa Gościniak

UCZYMY POPRZEZ ZMYSŁY
Uczenie następuje dzięki informacjom docierającym poprzez narządy zmysłów do mózgu.
Każdy człowiek ma własny i charakterystyczny sposób uczenia się (styl), dzięki któremu odbieranie
informacji z otoczenia jest łatwiejsze. Dotyczy to zrozumienia, zapamiętywania i przekazywania
informacji.
Jedni uczą się, słuchając, inni widząc, jeszcze inni odczuwając. Są to słuchowcy, wzrokowcy,
kinestetycy i dotykowcy (czuciowcy). Występują też typy mieszane. Każdy z nich inaczej przyswaja
wiedzę.
Wzrokowcy - uczą się szybko, czytając i odbierając informacje wzrokowe w formie liter, słów, liczb,
map, wykresów. Zwracają uwagę na obrazy, elementy graficzne, kolory, kształty, wzory. Lubią się
uczyć zarówno przy muzyce, jak i bez niej. Na sprawdzianach potrafią przywołać obraz tego, czego
się nauczyli. Często używają słów „już widzę, o co chodzi”.
Słuchowcy - uczą się, słuchając, czytając, myśląc na głos. Usłyszanych informacji nie zamieniają na
obrazy. Śpiewają, gwiżdżą, mówią do siebie. Uczą się z podręczników, czytając je na głos. W czasie
nauki potrzebują najczęściej ciszy. Mają dobrą pamięć do dialogów, muzyki i dźwięków.
Kinestetycy - uczą się, gdy ich ciało jest w ruchu. Przygotowując się do sprawdzianu, zapamiętują to,
co robili podczas nauki. Podczas mówienia wykonują określone ruchy. Nie lubią siedzieć długo
w jednym miejscu, bo wtedy stają się niespokojni i rozdrażnieni. Bycie w ruchu pozwala im się skupić
na danym zadaniu.
Dotykowcy - mają dobrą pamięć do wydarzeń, gdzie pojawiają się emocje i odczucia fizyczne. Uczą
się szybko, używając rąk, dotyku, emocji. Myśląc i słuchając, muszą trzymać coś w dłoni, np.
długopis. Robią notatki w formie rysunków. Potrzebują pozytywnych uczuć, żeby się skoncentrować.
Lubią uczyć się w grupie.
Jak można rozpoznać styl uczenia się po mowie ciała?
Wzrokowiec - wzrokowo przyswaja informacje, siedzi wyprostowany i wodzi oczami za
prowadzącym lekcję.
Słuchowiec - często cicho powtarza sobie słowa prowadzącego zajęcia lub kiwa potakująco głową.
Próbując sobie przypomnieć potrzebną informację, dokonuje jakby „odsłuchania nagrania w głowie”,
patrząc w przestrzeń bez zainteresowania.
Dotykowiec - dość często podczas lekcji bawi się długopisem, rysuje coś.
Kinestetyk - słuchając, zazwyczaj swobodnie i wygodnie rozsiada się w krześle.

Test: JAKI JEST TWÓJ STYL UCZENIA SIĘ?
Wyobraź sobie opisane sytuacje i przy każdej z nich zaznacz liczbę:
2 − jeśli wyobrażenie było bardzo wyraźne,
1 − jeśli wyobrażenie było średnio wyraźne,
0 − jeśli nie pojawił się obraz, dźwięk czy odczucie.
Następnie zsumuj uzyskane punkty.
Wyobraź sobie: (wzrokowcy)
płomyk świecy
jezioro
niebieską liczbę na zielonym tle
siebie idącego chodnikiem
rękę piszącą twoje imię na tablicy
Usłysz: (słuchowcy)
dzwoniący telefon
głos wołający twoje imię
odgłos ruchu ulicznego
kamień wpadający do wody
odgłos kroków na schodach
Wyobraź sobie, jak możesz się czuć: (kinestetycy)
idąc boso po piasku
pływając w zimnym morzu
odbijając twardą piłkę
głaszcząc kota
podając komuś dłoń
Porównaj wyniki między sobą i sprawdź, gdzie uzyskałeś najwięcej punktów i tym samym,
jaki jest twój dominujący styl uczenia się.
Pamiętaj, że niezależnie od twojego stylu uczenia się, twój umysł ma to do siebie, że
im więcej go ćwiczysz, im więcej coraz trudniejszych zadań ma do wykonania – tym działa
sprawniej.
Źródła: J. Jaworska-Jamruszkiewicz, Kurs doskonalenia pamięci, Chorzów 2008.
J. Święcicka, Trening koncentracji dla uczniów, Warszawa 2009.

Katarzyna Zielińska
psycholog szkolny

KĄCIK LOGOPEDYCZNY

Mowa jest złotem
Dnia 8 marca 2016 roku w naszej szkole odbył się Europejski Dzień Logopedy pod
hasłem „Mowa jest złotem” dla rodziców, uczniów i nauczycieli. Pani logopeda
Joanna Kozłowska spotkała się nie tylko z uczniami naszej szkoły, lecz także z gośćmi
– dziećmi i ich rodzicami z okolicznych szkół i przedszkoli. W tym dniu Pani Asia
przedstawiała ćwiczenia prawidłowej wymowy, ćwiczenia oddechowe, fonacyjne
(głosowe), dykcyjne w formie:

instruktaży do ćwiczeń logopedycznych
omówienia diagnoz logopedycznych
gier i zabaw logopedycznych
konsultacji
porad
zajęć warsztatowych
folderów informacyjnych dla rodziców
niespodzianek dla najmłodszych

Młodzi szachiści w naszej szkole!
Jak myślicie, czy szachy to prosta gra?
Czy w świecie komputeryzacji i techniki może być atrakcyjną rozrywką?
Czy gry w szachy można nauczyć się na lekcji w szkole?
Na te i inne pytania redaktorom popularnego programu telewizyjnego TVP ABC pt. ,,Teleranek”
odpowiadali uczniowie naszej szkoły z klasy III c i dzieci uczęszczające na koło szachowe.
Uczniowie mówili o szachach jako swojej pasji, która jest dla nich trudna, ale dzięki niej mogą
rozwijać swój intelekt. Uczy ona abstrakcyjnego i logicznego
myślenia, rozwija zdolności matematyczne. Szachy mają także
właściwości wychowawcze – jak twierdzą nauczyciele szachów z
naszej szkoły – gdyż dzięki nim adepci tej królewskiej gry są
bardziej opanowani, skoncentrowani na zadaniu, dociekliwi. Gra
uczy szacunku do drugiego człowieka i jego intelektu, uczciwego
współzawodnictwa, determinacji i samodoskonalenia.
Emisja programu
odbyła się
w niedzielę
20 marca 2016 r.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej,
obejrzyjcie Teleranek
z szachami na stronie internetowej TVP
http://vod.tvp.pl/24317633/odc-3
lub na stronie Polskiego Związku Szachowego
http://pzszach.pl/2016/03/22/szachy-w-teleranku/.
Uczniowie naszej szkoły już trzeci rok z wielkim zapałem uczestniczą w Ogólnopolskim Programie
Polskiego Związku Szachowego ,,EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE’’ – ,,Wars i Sawa
grają w szachy”. Młodzi szachiści szkolą się więc z wielkim zaangażowaniem w naszej szkole
w ramach lekcji i rosną w siłę. Dzięki temu mamy już w szkole silną kadrę młodych szachistów,
którzy biorą udział w turniejach szachowych.

Wielki sukces naszych szachistów
w Dzielnicowym Turnieju Szachowym Szkół z Targówka!!!
Potwierdzeniem doskonałych umiejętności szachowych naszych uczniów jest fakt, iż nasza
szkolna drużyna tym razem w składzie :
1. Ryszard Ćwiek − klasa IV c
2. Stefan Ćwiek − klasa II a
3. Piotr Kowalik − klasa II e
4. Agata Szwed − klasa II e
godnie reprezentowała naszą szkołę i zdobyła I MIEJSCE w Dzielnicowym Konkursie
Szachowym Szkół z Targówka w Urzędzie Miasta Targówek w dniu 6 kwietnia 2016 roku.
Jesteśmy dumni z naszych uczniów, serdecznie im gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!!!
To jednak nie koniec sukcesów naszych szachistów!
W dniu 19.04.2015 r. nasza szkolna drużyna szachowa, która zdobyła niedawno złoty medal
i puchar w Dzielnicowym Turnieju Szkół Podstawowych i tym samym zakwalifikowała się
do XLIX Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w Szachach chłopców i dziewcząt szkół
podstawowych zdobyła zaszczytne 5 miejsce na 18 warszawskich drużyn szachowych
biorących udział w turnieju.
Nasza drużyna okazała się jedną z młodszych, biorąc pod uwagę wiek zawodników, którzy
dzielnie walczyli nawet z szóstoklasistami, co potwierdza siłę ducha i potencjał naszych
młodych szachistów. Turniej odbył się w Szkole Podstawowej nr 154 w Warszawie.

Małgorzata Szewczyk

MAMY FINALISTÓW!
Konkurs „Ze Strażą Miejską Bezpiecznie”
Opiekun: Pan Andrzej Wójtowicz
Z przyjemnością informujemy,
że uczniowie klasy Ve – Szymon
Chmielecki i Paweł Cuber – zajęli II
miejsce
„Ze

w

Strażą

którego

III

edycji

Miejską

organizatorem

Konkursu

Bezpiecznie”,
jest

Straż

Miejska m.st. Warszawy. W konkursie
mogli uczestniczyć uczniowie klas V
szkół podstawowych. Do III edycji
zgłosiły się dwuosobowe drużyny z 61
stołecznych szkół.
Do

najważniejszych

celów

konkursu

należą:

propagowanie

bezpieczeństwa

na

drodze,

upowszechnianie bezpiecznych zachowań w sytuacjach zagrożeń, opanowanie podstawowej wiedzy
z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz utrwalenie wiadomości na temat roli i zadań straży
miejskiej. Po napisaniu testu wiedzy nasza drużyna zakwalifikowała się do trzeciego etapu, w którym
oceniano: pracę plastyczną na temat „Bezpieczni na drodze ze Strażą Miejską”, prezentację sposobów
udzielania pierwszej pomocy oraz przejazd rowerem po
terenie Stacjonarnego Miasteczka Ruchu Drogowego.
Dnia 28 kwietnia 2016 roku w siedzibie IV Oddziału
Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy odbyło się
oficjalne zakończenie konkursu. Przed wręczeniem nagród
starszy specjalista Krzysztof Wycech z Referatu Profilaktyki
omówił najczęstsze błędy uczestników podczas jazdy
rowerem.

Wszyscy uczniowie wzięli udział w losowaniu roweru górskiego oraz zaproszeń dla całej
klasy na taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki. W uroczystości uczestniczyli: Zastępca Prezydenta
m.st. Warszawy Jarosław Jóźwiak, przedstawiciele warszawskich dzielnic, partnerzy konkursu.
Tegoroczną edycję wsparli: Biuro Edukacji m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, Pałac Kultury
i Nauki, Tramwaje Warszawskie, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Warszawie, Poland Bike, Biegnij Warszawo, Haribo, Biedronka, Świadomy Kierowca, Fundacja
Jedź Bezpiecznie.
Patronem honorowym wydarzenia był Wojewoda Mazowiecki.

Andrzej Wójtowicz

Konkurs „Światło w przyrodzie”
Opiekun: Pani Aneta Letkiewicz

Dnia 14 kwietnia 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 42
z

Oddziałami

Integracyjnymi

im.

Konstantego

Ildefonsa

Gałczyńskiego w Warszawie odbył się międzyszkolny konkurs
przyrodniczo-ekologiczny „Światło w przyrodzie”. Konkurs składał
się z trzech etapów. W pierwszym należało wykonać zdjęcie
przedstawiające światło w przyrodzie. W drugim uczestnicy pisali test
sprawdzający wiedzę o świetle z zakresu podstawy programowej klas
IV-VI. Trzeci etap to prezentacja doświadczenia obrazującego dowolne
zjawisko świetlne.
Naszą szkołę reprezentował Wojtek Lewandowski, uczeń klasy Vc, który zajął w konkursie II miejsce.

Warszawski Konkursu Matematyczny ”Z matematyką przez życie” I miejsce
Radosław Sienicki 5d

Dzielnicowy Konkurs Recytatorski „Wszakże z naszej krwi. Wolne wstaną dni”
Julia Dąbrowska 1e III m w kategorii klas 0-1
Franciszek Dubrawski 2d II m w kategorii klas 2-3
Natalia Nowicka 6c III m w kategorii klas 4-6

Dzielnicowy Konkurs Literacki "W warszawskim lesie" II miejsce
Anna Wądołowska 3b

Dzielnicowy Konkurs Plastyczny "W warszawskim lesie" dla 6 - 7 - latków I miejsce
Marta Wądołowska 1h

Międzydzielnicowy Matematyczno- Integracyjny Konkurs Szkół
Ryszard Ćwiek 4c- I miejsce
Maciej Chojnacki 5a- II miejsce
Patryk Skibniewski 6b- II miejsce

Dzielnicowy Konkurs "Mali ekolodzy" I miejsce
Anna Wądołowska 3b
Patryk Boczkowski 3c
Karol Szynkiewicz 3e

Olimpiada Ogólnopolska OLIMPUS sesja zimowa, język polski
Bartosz Włodarczyk 4d
Monika Mroczkowska 5c
Izabela Jędrzejczyk 5b
Alicja Bugajewska 6c
Katarzyna Delegacz 6a

Olimpiada Ogólnopolska OLIMPUS sesja zimowa, matematyka
Ryszard Ćwiek 4c
Bartosz Włodarczyk 4d
Radosław Sienicki 5d
Damian Krakówko 5d
Patryk Skibniewski 6b
Zuzanna Bednarska 6d
Karolina Zaremba 6a

Olimpiada Ogólnopolska OLIMPUS sesja zimowa, przyroda
Tomasz Czechowicz 6b
Patryk Strojek 6e
Karolina Zaremba 6a

Mały Pitagoras
Krzysztof Arciszewski 3e- III miejsce
Gabriela Kowalewska 3f- wyróżnienie
Andrzej Guzek 3c -wyróżnienie

Dzielnicowy Konkurs Literacki „Nie pisz do szuflady”, I miejsce ex aeqvo
Afrodyta Barbachowska 6e
Dagmara Barszczewicz 5c
Wyróżnienie:
Cezary Zięba 6d
Marta Skorupka 5c

Serdecznie gratulujemy naszym Finalistom!
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