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Drodzy Czytelnicy!
Wielkanoc to czas niezwykle wyjątkowy, symbolizujący
odradzanie się, zwycięstwo życia, ale także nadzieję i ufność.
Jest to czas wszystkim nam bardzo potrzebny, dlatego
życzymy Wam, abyście czerpali z niego wszystko to,
co najlepsze, przede wszystkim zaś optymizm, który zawsze
w życiu nam sprzyja.
Oby te Święta były radosne, kolorowe i słoneczne!

- Rozwój
plastyczny dziecka
- „Niezwykły
guzik”
- Konkurs
szachowy
- Sport

Redakcja

WIOSNA
Wiosna już przed nami…
może nas przywita pięknymi kwiatami.
Zakwitną pierwsze pąki,
zazielenią się łąki.
Przylecą jaskółki, bociany
i skowronki zagrają kwiatów dzwonki.
Obudzą się niedźwiedzie, borsuki i jeże,
przypłyną kaczki na stawie.
Zarumienią się owoce drzew.
I tak właśnie wygląda przyrody wiosenna krew.
Julita Chibowska, klasa Va
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Lekcja wychowawcza IVa i IVb
Lekcja wychowawcza to równie dobry moment na zdobywanie wiedzy, co czas spędzony na języku
polskim, matematyce, przyrodzie czy innych przedmiotach. To czas, który szczególnie wzbogaca
sferę naszych wartości, ale nie tylko... W ramach godziny wychowawczej uczniowie klasy IVa i IVb
mieli okazję wzbogacić zarówno wiedzę jak i umiejętności praktyczne. Klasy zorganizowały
spotkanie z rodzicami, którzy opowiedzieli o swoich zawodach. W efekcie klasa IVa wie wszystko
o zdrowym, pięknym uśmiechu, a klasa IVb bez problemu poradzi sobie z udzieleniem pierwszej
pomocy.
Ile wierteł ma dentysta? Sto-ma-to-logiczne!
Każdy z nas chce mieć zdrowe i ładne zęby. Reklamy w telewizji bombardują nas różnymi
specyfikami, które mają być nam niezbędne do uzyskania perlistego uśmiechu. Chcąc dowiedzieć
się więcej o higienie jamy ustnej, uczniowie klasy IVa gościli na godzinie wychowawczej lekarza
stomatologa – mamę jednego z uczniów – panią Dorotę Denis. Uczniowie dowiedzieli się między
innymi jak prawidłowo szczotkować zęby (były nawet ćwiczenia praktyczne na sztucznej
szczęce), że wybór pasty do zębów nie jest tak szczególnie ważny jak przedstawiają to reklamy
oraz dlaczego warto brać udział we fluoryzacji organizowanej w szkole. Szczególnym
zainteresowaniem uczniów cieszyły się zademonstrowane narzędzia dentystyczne. Po tej godzinie
wniosek nasuwa się jeden – spotkanie z dentystą może być naprawdę fajne!

Pierwsza pomoc? To dziecinnie łatwe!
Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której będzie musiał udzielić pomocy innemu człowiekowi
albo – co gorsza – sam będzie tej pomocy potrzebował. Dlatego bardzo ważne jest uświadomienie sobie
jak ogromną wartością jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy. Tę umiejętność zdobywali
na godzinie wychowawczej uczniowie klasy IVb. Tata jednego z uczniów – pan Sławomir Kąkol –
w towarzystwie pana Piotra Jagodowskiego, (obaj panowie są ratownikami medycznymi) zorganizowali
dla uczniów profesjonalny kurs pierwszej pomocy, który obejmował treści programowe zgodne
z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Każdy uczeń miał okazję zastosować
zdobytą wiedzę w praktyce. Odegrano kilka scenek imitujących sytuacje wymagające udzielenia
pierwszej pomocy. Ratownicy podkreślali, że najważniejsze podczas takiej akcji jest nasze
bezpieczeństwo. Dzięki fantomom uczniowie ćwiczyli reanimację krążeniowo-oddechową, ale również
mogli przekonać się jak prosty w obsłudze jest defibrylator AED czy sprawdzić jak czuje się osoba,
której założono kołnierz ortopedyczny. Największą popularnością cieszył się jednak kocyk ratunkowy,
w który wszyscy dali się zawinąć. Nie każdy był bowiem przekonany, że taka niby zwykła folia
rzeczywiście kumuluje ciepło. Spotkanie zakończyło się miłym akcentem – ratownicy wręczyli
wszystkim uczestnikom imienne dyplomy potwierdzające ukończenie szkolenia.

Mamy laureatkę w konkursie ortograficznym!
7 marca 2015 roku w Zespole Szkół Samochodowych w Warszawie odbył się wojewódzki etap
konkursu „Ortografia na medal”. Wzięło w nim udział 66 uczestników, w tym 4 z naszej
dzielnicy. Wśród laureatów znalazła się Alicja Barbachowska, uczennica klasy VIa. Ostatni
sprawdzian wiedzy i umiejętności ortograficzno-interpunkcyjnych składał się z dwóch części –
dyktanda oraz kilku zadań . Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Magdalena Mendyk
Rozwój plastyczny dziecka w różnych okresach życia
Twórczość najmłodszych jest indywidualnym komunikatem własnej ekspresji i symboliki poprzez
formę graficzną. Na charakter twórczości dziecka wpływa zarówno wyobraźnia i intuicja,
jak i emocje, które dotykają dziecko i wpływają, na jego nastrój w czasie procesu twórczego. Nie
należy pomijać faktu, że motywem kierującym dzieckiem w przystąpieniu do rysowania nie jest
potrzeba twórczości artystycznej, lecz zabawa, czy chęć ekspresji skumulowanych emocji.
Przystępując do zapoznania się z wytworem plastycznym należy pamiętać jak istotnym czynnikiem
jest wiek autora. Należy rozpatrywać twórczość plastyczną dzieci jako rozwój, w którym zachodzą
dynamiczne zmiany.
Pierwszym etapem działalności plastycznej jest faza bazgrot, charakteryzująca się czerpaniem
przyjemności przez twórcę z samego ruchu ręką i ze zmian na kartce, jaki jego działanie zostawia.
Dopiero około 3 roku życia dziecko zaczyna różnicować nacisk i grubość kreski, docelowo
zamykając figurę koła. Około 3-4 roku życia w rysunkach dzieci pojawiają się głowonogi
i głowotułowia, które składają się na fazę schematów uproszczonych. Następnie rysunki są
urozmaicane tematycznie, poprzez pojawienie się zwierząt, domów. Ciekawym elementem tego
okresu jest wyrażenie przez młodego twórcę zarówno posiadaną przez siebie wiedze o świecie,
jak i swojego stosunku emocjonalnego do zjawiska. Początkowo rysunki są przedstawiane
konturowo, jednakże między 6 a 7 rokiem życia pojawia się zainteresowanie plamą barwną. Od 7
do 10 roku życia dzieci podejmują próby coraz to różnego wyrażenia przestrzeni na płaszczyźnie,
stosując po kolei układy pasowe, topograficzne i kulisowe. Ukierunkowywanie zbyt natarczywe
dziecka do realistycznego widzenia i obrazowania świata, przyspiesza pojawienie się zjawiska
kryzysowego. Około 10- 11 roku życia następuje sztuka realizmu, skłonność do naśladowania natury.
Formy posiadają naturalne i poprawne proporcje. Początkowo jest to realizm naiwny, mający cechy
indywidualne. Jedynie dzieci uzdolnione plastycznie nie zatracają w tym okresie świeżości
i oryginalności.
Rysunek człowieka stworzony przez dziecko we wczesnej fazie okresu późnego dzieciństwa posiada
podstawowe części ciała (tj. głowa, tułów, kończyny) oraz elementy bardziej szczegółowe, jak nos,
usta, dłonie. Charakteryzuje się przesadnie dużym przedstawieniem głowy w stosunku do tułowia
i kończyn. Rysunek postaci ludzkiej jest za każdym razem podobny, według indywidualnego
schematu wypracowanego w czasie swoich działań artystycznych. Z wiekiem schemat, którym się
posługuje coraz bardziej się rozwija i urozmaica. Pojawia się coraz więcej szczegółów. Dziecko
niestymulowane do rozwoju artystycznego coraz bardziej przywiązuje się do swojego
wypracowanego schematu lub naśladuje wzory zaobserwowane. Wraz z pojawieniem się
wypracowanego schematu i coraz dokładniejszego dopracowywaniu, dzieci porzucają przedstawianie
ruchu na rysunku.

Kształt głowy przedstawiany na rysunkach w okresie wczesnoszkolnym zmienia się z trójkąta
na rzecz naturalnego owalnego kształtu, jednocześnie zmniejszając swój rozmiar w stosunku
do tułowia, przybierając bardziej naturalne proporcje. Usta wcześniej przedstawiane w formie
poziomej kreski, nabierają kształtu owalnego, podobnie jak kształt konturu oka coraz bardziej
przypomina realistyczną formę. Nos przez dzieci często przedstawiany jest w postaci dwóch
kropek lub kreski, jednakże kreska ta poprzez jej rozbudowę nabiera formy dwuwymiarowej.
Okres pomiędzy 9 a 11 rokiem życia obfituje w załamanie wiary w swoje możliwości
realistycznego przedstawienia otoczenia. W tym okresie dzieci zdecydowanie najchętniej
wybierają jako rodzaj wypowiedzi artystycznej formę malarską. Spowodowane jest to dużym
zainteresowaniem płaszczyznami kolorów, które tworzą poprzez nieplanowane mieszanie ze sobą
barw. Około 9 roku życia dzieci świadomie podejmują próby mieszania początkowo dwóch,
a następnie kilku kolorów. Dziesięciolatki w pełni świadomi swoich działań w zakresie mieszania
barw są w stanie uzyskać kilka odcieni jednej barwy. Stosowanie multikolorowości świadczy
o wzmożonym poczuciu estetyki, piękna, a także poszukiwania nieszablonowych rozwiązań.
Między 11 a 13 rokiem życia coraz większe znaczenie dla młodego twórcy ma postać finalna
jego pracy. Interesuje go zarówno efekt wizualny, kontekst jak i podkreślenie szczególnie
nurtujących go problemów. Niedociągnięcia techniczne i brak zainteresowania dorosłego może
prowadzić do całkowitego braku satysfakcji ze swojej pracy. Należy więc pamiętać jak ważny
dla młodego twórcy (na wszystkich etapach rozwoju) jest odbiór jego dzieła przez otoczenie.
Przejście z jednego do drugiego okresu następuje płynnie, zależnie od indywidualnych
predyspozycji dziecka. Pamiętajmy więc, że wspieranie rozwoju plastycznego powinno bazować
na zachęcaniu do częstej aktywności twórczej dziecka, bez oceny jego pracy czy podsuwania
gotowych schematów rysunkowych.
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Afrodyta Barbachowska

Niezwykły guzik
Pewnego razu, gdy wróciłam ze szkoły, dowiedziałam się od taty, że dzisiaj będę jechać do babci
na cały weekend. Szybko spakowałam swoją torbę i wsiadłam do samochodu.
Babcia bardzo ucieszyła się, że do niej przyjechałam. Tata nie mógł zostać, bo musiał jechać
w podróż służbową do Chin. Razem z babcią poszłyśmy do domu. Babcia zaparzyła mi herbatę. Gdy ją
wypiłam, poszłam pooglądać telewizję. Godzinę później pobiegłam się czegoś napić. Zobaczyłam,
że babcia szyje. Po chwili otworzyłam szufladę i moim oczom ukazało się piękne pudełeczko. Zajrzałam
do środka i zobaczyłam lśniący, niebieski guzik. Babcia spostrzegła, że wyjęłam guzik i opowiedziała
mi jego historię.
„Ten guzik jest od pokoleń w naszej rodzinie. Nosiła go przyszytego moja babcia, a wcześniej jej
babcia. Podobno spełnia życzenia, gdy jest do czegoś przyszyty”. Bardzo mi się spodobała ta opowieść.
Poprosiłam babcię, żeby mi go przyszyła do różowej sukienki, a ona się zgodziła. Gdy nazajutrz
założyłam sukienkę, bardzo się ucieszyłam, że mam go przyszytego. Nagle guzik przemówił:
- Spełnię twoje trzy życzenia!
- Naprawdę? – nie mogłam uwierzyć.
- Naprawdę – odpowiedział. – Ale masz tylko cztery godziny.
- Tak mało czasu? – zdziwiłam się.
- Tylko cztery godziny – odpowiedział ponownie guzik.
- Chcę pojechać do Disneylandu! – zawołałam.
- Dobrze – odrzekł guzik.
Nie mogłam wprost uwierzyć, że spełniło się moje marzenie. Pojechałam do Disneylandu! Było bardzo
fajnie, ale musiałam szybko wracać, bo chciałam, aby guzik spełnił moje dwa życzenia.
- Ja chcę… – nie dokończyłam, bo nagle zerwała się nitka, na której był przyszyty guzik, a on sam
potoczył się pod łóżko. Zajrzałam tam, ale nigdzie nie mogłam go znaleźć. Pobiegłam szybko do babci
i zawołałam:
- Babciu, babciu mój guzik się zgubił!
- Nie martw się, na pewno kiedyś się znajdzie – odpowiedziała babcia.
Zmartwiona poszłam spać.
Rano, gdy się obudziłam, pobiegłam prędko do babci, aby zajrzeć do pudełeczka, w którym
znajdował się wcześniej guzik. Miałam nadzieję, że babcia go znalazła i schowała go z powrotem.
Pudełka jednak nie było. Wtedy zrozumiałam, że to był tylko sen. Wierzę, że kiedyś odnajdę niezwykły
guzik i przyszyję go do swojej sukienki.

Dwa lata temu nasza szkoła razem z 71 stołecznymi szkołami podstawowymi przystąpiła
do realizacji warszawskiego pilotażu ogólnopolskiego projektu Polskiego Związku Szachowego
„Edukacja przez Szachy w Szkole” – pn. „WARS i SAWA grają w szachy”. W związku
z powyższym projektem została stworzona tak zwana ,,klasa szachowa" - obecna klasa 2c.
Pod okiem przeszkolonych przez PZSzach nauczycielek p. Moniki Szymańskiej i p. Małgorzaty
Szewczyk - wychowawcy klasy 2c, uczniowie raz w tygodniu uczestniczyli w zajęciach
szachowych poznając zasady królewskiej gry.
Na zakończenie I edycji programu, zgodnie z przyjętym na początku jej realizacji harmonogramem
działań,

uczniowie ze szkół uczestniczących w pilotażu, wzięli

udział w warszawskim,

międzyszkolnym turnieju szachowym, organizowanym przez m.st. Warszawę i Polski Związek
Szachowy.
W dniu 27.03.2015r. odbył się pierwszy – dzielnicowy etap turnieju, w którym to drużyna
uczniów klasy 2c naszej szkoły zdobyła III miejsce i tym samym zakwalifikowała się do drugiego
etapu- miejskiego, który odbędzie się (30 maja 2015r.)
Gratulujemy naszym młodym szachistom !!!
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3 miejsce w warszawskich
mistrzostwach siatkówki dziewcząt
Skład:

7 miejsce w warszawskich
mistrzostwach siatkówki chłopców
Skład:

Oliwia Kobylińska
Wiktoria Filaber
Daria Kobylińska
Aleksandra Kurpiewska
Gabrysia Figiel
Natalia Kobus
4 miejsce w warszawskich zawodach
„kids atletic” dziewcząt i chłopców

Piotr Owczarek
Bartosz Czumaj
Maks Obłękowski
Paweł Basiuk
Jakub Rymarski
Eryk Dylewski
Jakub Waliszewski
Andrzej Rzepko
Marcin Gunerka

Skład:
Aleksandra Kurpiewska
Piotrek Owczarek
Nika Zalwert
Karol Bienias
Oliwia Kobylińska
Bartek Czumaj
Daria Kobylińska
Adrian Kopeć
Małgosia Jóźwicka
Paweł Basiuk
Daria Kościanek
Andrzej Rzepko

3 miejsce w warszawskich
zawodach łyżwiarskich dziewcząt
Skład:

4 miejsce w warszawskich
zawodach łyżwiarskich chłopców

Dominika Sierhej
Łucja Popiacka
Natalia Maliszewska
Paulina Stromecka
Maja Wajkowska

Skład:
Karol Bienias
Daniel Stawropolcew
Michał Kroszkin
Tomek Santorowski
Mateusz Całka

!!!!!!!!!!GRATULUJEMY WSZYSTKIM SPORTOWCOM!!!!!!!!!!!!!!!!
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