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   Z ŻYCIA SZKOŁY   ROCZNICA KANONIZACJI    
          JANA PAWŁA II

      BADANIE UCZNIÓW

  ROCZNICA POWSTANIA
  W GETCIE WARSZAWSKIM

Biało- czerwoni

  INNE UCZCZENIE
WAŻNYCH DLA
POLAKÓW ŚWIĄT...

30 kwietnia uczniowie
naszej szkoły uczcili ważne
dla Polaków święta, czyli 2 i
3 maja. 2 maja obchodzimy
Święto Flagi, a 3 maja
Święto Uchwalenia
Konstytucji. Dzieci ubrane

były w biało-czerwone
stroje. Uczniowie obejrzeli
prezentację dotyczącą
polskiej flagi i 224 rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 -
go Maja. Poznali znaczenie
następujących terminów:
patriotyzm, konstytucja,
symbole narodowe ( godło,
flaga, hymn), legenda.
Wysłuchały legendy „O
Lechu, Czechu i Rusie,
czyli o tym jak

powstało państwo polskie”.
Wykonały prace
plastyczne, które polegały
na wyklejeniu plasteliną lub
papierem kolorowym godła
naszego państwa.
                    Matylda

 Kanonizacja Jana XXIII i
Jana Pawła II odbyła się 27
kwietnia 2014 r. W pierwszą
rocznicę tej uroczystości
uczniowie naszej szkoły,
pod czujnym okiem siostry
Marty, przygotowali koncert
poświęcony ukochanemu
Polskiemu Papieżowi
Janowi Pawłowi II.
                                 Zuzia Dla Ciebie Ojcze

 24 IV odbyło się badanie
uczniów pt:” Czynniki
determinujące zachowania
finansowe dzieci w wieku
10- 11 lat”. Mieliśmy
możliwość obejrzenia
dwóch filmów.
Z pierwszego filmu dzieci
mogły dowiedzieć się w jaki
sposób kontrolować swoje
emocje, reagować na

uwagi innych osób i jak
przyjmować uwagi od osób
dorosłych. Drugi film
opowiadał o rowerze, tzn. co
mogę z nim robić, w jaki
sposób go użytkować. Po
filmie każde dziecko
odpowiedziało na kilka pytań
.
                          Zuzia

 72 rocznicę wybuchu
Powstania w Getcie
Warszawskim uczciliśmy  
biorąc udział w wolontaryjnej
akcji „Żonkile – łączy nas
wspólna pamięć”.Uczniowie 
wzięli udział w lekcji „Dymy
nad gettem”. Wykonali
żonkile - symbol powstania.
                      BLANKA Żonkile

Rafał

Natalka

Rafał
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                 "RECENZENT ' MICHAŁ MACKIEWICZ POLECA...

Pycha!

  W nowym, włoskim domu było bardzo ładnie i przyjemnie. Chciałam od razu rozpakować moje rzeczy
i ułożyć je starannie  w szafie na półkach.Jednak ku mojemu zaskoczeniu wszyscy domownicy
oznajmili jednogłośnie: " Wychodzimy Lolu ! "
Wyszliśmy z bloku wprost na mały ogródek. Było tam tak pięknie! Kwitły magnolie i oleandry, oddając
słodkawy, mdły zapach. Tworzyły cudowną, kwiatową aleję. Wokół kwitły stokrotki, które tworzyły
wspaniały dywan. A co to za "stwór" biegnie tuż przy parkanie ? To jaszczurka, zwinna i szybka. Nie
wspomnę o tym, że na jednej z ławek grzała się w słońcu ogromna szarańcza. Eh, NATURA tu jest
bardzo zadziwiająca.
Po krótkim spacerze wśród zieleni, siedziałam już w pociągu, który pędził torami do miasta. Wjechał w
tunel pod ziemię, by za chwilę oznajmić: "Prossima fermata Porta Venezia ". Wysiadłyśmy z mamą
właśnie tu, na tym dla nas szczególnym przystanku, by móc rozpocząć spacer po mieście.
Wyszłyśmy z przejścia podziemnego na ulicę zwaną CORSO BUENOSAIRES. To handlowa i jedna z
głównych ulic Mediolanu. Tu znajduje się wiele wspaniałych butików znanych odzieżowych marek.  A
kiedy ktoś się zmęczy, może usiąść w jednej z wielu znajdujących się tu kawiarni, lodziarni lub
restauracji. Wtedy można napić się zimnego napoju lub espresso. Można też zjeść spaghetti lub
lasagne. Ale my dzieci kochamy lody ! Mówię Wam, są tu najlepsze:ogromne, włoskie lody ! Włosi
mówią na nie GELATO. Stanęłam w kolejce z mamą i nie mogłam oderwać oczu od witryny z lodami !
Tyle tu smaków i kolorów !
- Lola, na jakie masz ochotę ? - zapytała mama dodając wesoło: Kolorowe, włoskie lody dla ochłody!
Ale co wybierze dziś dziewczyna?
Czy te żółte jak kanarek? Ale to jest smak "bananek". Może dodać ciut zieleni ? Pistacjowe, słone lody,
czy dodadzą nam ochłody ? Może lepsze te różowe? Bo są całkiem malinowe. Eh, już kręci jej się w
głowie, bo są także "ciasteczkowe" ! Trudny wybór. Ale oprócz lodów czekała nas wyprawa do szkoły,
w której są  fartuszki i panują inne zwyczaje niż u nas. Ale o włoskiej szkole  w następnej części. Życzę
- WESOŁYCH WAKACJI!

Nie mogę przestać czytać

     Polecam książkę Terego Deary pod tytułem „USA“ z serii „ Strrrraszna
historia“. Jak wydawca pisze, to historia w ostrym sosie.Ja dodam , że w
bardzo ostrym, ale i smacznym.,Książka jest pełna zaskakujących faktów z
przeszłości USA. Opowieść zaczyna się w momencie, gdy Krzysztof
Kolumb dotarł do wybrzeży Ameryki i zobaczył ląd na horyzoncie.Zapewne
niewielu z Was wie, że nazwa Ameryka pochodzi od imienia innego
podróżnika-  Amerigo Vespucci. Kolumb szukał drogi do Indii, ale dotarł na
Haiti.Potem jedna opowieść goni drugą – o Ojcach Pielgrzymach, Billym
Kidzie i przeżyciu całego dnia na prerii. Prawdziwa szkoła przetrwania w
warunkach amerykańskiej prerii wśród bizonów i piesków preriowych.
 Można przeczytać anegdoty o prezydentach Stanów Zjednoczonych,
dzielnych kowbojach i wojnie secesyjnej. W tym wydaniu historia USA to
pasjonująca podróż przez wieki. 
Książka Terrego Deary to bardzo ciekawa lektura, pasjonująca i trzymająca
w napięciu. Ja przeczytałem ją z wielką przyjemnością, czego i Wam życzę.
Przed nami wakacje. Warto choć trochę wolnego czasu poświęcić na
ciekawą lekturę. Czytając poznajemy świat, inne kultury i rozwijamy
wyobraźnię.Jesteśmy mądrzejsi. 

OPOWIADANIE: LOLA W PODRÓŻY 
CZĘŚĆ III: GELATO ITALIANO 
AUTOR: LILIANNA GORTATEWICZ
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                   PROJEKT  -  ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM

                   WARS I SAWA -

   KONKURS FILATELISTYCZNY

 Ogólnopolskie Młodzieżowe Konkursy Filatelistyczne ( kiedyś zwane
Maratonami) odbywają się od 53 lat. Nasze Młodzieżowe Koło
Filatelistyczne nr 35 uczestniczy w nich od 8 lat. Konkurs co roku ma
inny temat przewodni. W tym roku tym tematem był Nałęczów i
województwo lubelskie. W konkursie wypełnia się dwa testy. Jeden
tematyczny  np. o Nałęczowie, drugi filatelistyczny o znaczku i jego
historii.
Półfinały Okręgu Warszawskiego Polskiego Związku Filatelistycznego
odbyły się w Latowiczu koło Mińska Mazowieckiego. Zajęliśmy trzy
pierwsze miejsca. Po konkursie i wręczeniu nagród wszyscy
wybraliśmy się na wycieczkę po gminie Latowicz. W tej gminie od kilku
lat jest kręcony serial "Ranczo". Mieliśmy okazję zrobić zakupy w
sklepie pani Więcławskiej oraz posiedzieć na słynnej ławeczce. Potem
odwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Wielgolesie. 
Dziękujemy organizatorom za miłą, pełną życzliwości atmosferę
podczas konkursu, a także za możliwość zwiedzenia tak ciekawych
miejsc. To niesamowite usiąść na ławce, gdzie siedzą aktorzy z
popularnego serialu.
                                                                                                        Agata

Sukces:-)

Serialowa ławka

                 PIRAMIDA 
        ZDROWEGO ŻYWIENIA
             

  Uczniowie klasy I c, czyli zespół "Cytrynki", przystąpili do ostatniego etapu
projektu, który dotyczył Piramidy Zdrowia. Zbudowali wehikuł czasu, aby
przenieść się do starożytnego Egiptu, gdzie znajdują się piramidy. Po
poznaniu znaczenia i budowy piramid, zapoznali się z Piramidą Zdrowia.
Podstawą tej piramidy są produkty zbożowe, na wznoszących się piętrach
znajdują się kolejno: warzywa i owoce, mleko i przetwory mleczne, mięso,
ryby, jaja, a na szczycie tłuszcz. Niezbędnym składnikiem pożywienia jest
woda. Nie można zapominać o codziennym ruchu, np. jeździe na rowerze,
grze w piłkę itp ( uczniowie wymieniali różne dyscypliny sportowe, które
uprawiają). Następnie przystąpili do konkursu plastycznego, który miał
wyłonić najlepiej wykonaną Piramidę Zdrowia. Dzieci przyniosły różne
materiały i wykonały ciekawe prace. W drodze głosowania wybrano trzy
najlepsze. Piramidy zostały powieszone na korytarzu, aby inni mogli z nich
korzystać. Na prezentację zaprosiliśmy uczniów z innych klas.       Zuzia

Gdzie jest Egipt?

Trzy najlepsze Piramidy Zdrowia

Karolina

Karolina
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             MAZOWIECKIMI 
                  ŚLADAMI 
                  CHOPINA

Pewnego majowego
dnia wybraliśmy się 
na całodniową
wycieczkę. Najpierw
pojechaliśmy do
Żelazowej Woli,
miejsca urodzenia
kompozytora. Niestety
domu Państwa
Chopinów nie
mogliśmy zwiedzić, bo
był w remoncie.
Zwiedziliśmy
natomiast piękny park i
widzieliśmy rzekę
Utratę. Z Żelazowej
Woli udaliśmy się do
Brochowa, gdzie 
znajduje się jedyny w
Polsce kościół
obronny.
Rzeczywiście wygląda
jak zamek obronny,
otoczony murem z

otworami
strzelniczymi. W tym
kościele rodzice
Fryderyka brali ślub.
Następnym punktem
programu był grób
rodziny Chopinów (
rodziców i rodzeństwa
kompozytorów) na
warszawskich
Powązkach. Potem
pojechaliśmy do
Pałacu Ostrogskich,
gdzie mieści się
Muzeum Fryderyka
Chopina. Można tam
było zobaczyć:
instrument nazywany
żyrafą, włosy
kompozytora obcięte
po śmierci, oryginały
nut. W podziemiach
jest sala zwana
słuchalnią. Z muzeum
udaliśmy

się spacerem do
domu, w którym
mieszkał Fryderyk
Chopin, następnie pod
kościół Św. Krzyża,
gdzie znajduje się
serce kompozytora.
Serce do kraju
przywiozła siostra
Fryderyka zgodnie z
jego ostatnią wolą.
Wycieczkę
zakończyliśmy na
Placu Piłsudskiego
przy Grobie
Nieznanego Żołnierza.
Wycieczka była
wyczerpująca, ale
ciekawa. Polecam.   
Kamil

Kościół?

        Widzieliście kiedyś kwadratowe i trójkątne bańki mydlane? Nie? Proponuję
świetną i bardzo prostą zabawę. Młodsze rodzeństwo na pewno będzie
zachwycone. Oto co będzie potrzebne: miska z wodą, mydło w płynie,
wykałaczki lub plastikowe rurki do picia, plastelina. A teraz jak to zrobić ? Po
pierwsze rozłóż na stole plastikowy worek na odpady. Nawet jeżeli woda się
rozleje nie będzie problemu. W misce wymieszaj wodę z mydłem w płynie.
Następnie przygotuj to, na czym będą się tworzyć bańki. Najpierw kwadratowe.
Weź cztery wykałaczki i połącz małymi kulkami plasteliny tak, aby tworzyły
kwadrat. Włóż wykałaczki do miski i delikatnie wyjmij tak, aby pomiędzy nimi
utworzyła się cienka błonka. Potem mocno, ale powoli,  dmuchaj w nią, aż
powstanie kwadratowa bańka. Gotowe. Teraz weź plastikową rurkę i wciśnij
jeden koniec w drugi. Uformuj trójkąt. Dalej postępuj tak, jak z
wykałaczkami.Będziesz miał trójkątne bańki. Zauważ, jak pięknie mienią
barwami tęczy. Możesz spróbować konstruować inne figury geometryczne, a
nawet możesz zrobić bryły, na przykład sześcian. Wtedy bańka powstanie w
środku bryły. Jeżeli nie wiesz jak, poproś o pomoc mamę lub tatę. 
           Pamiętaj, jak skończysz się bawić, posprzątaj po sobie. A jeżeli jesteś
ciekawy jakie jeszcze  eksperymenty można zrobić w domu, wejdź na stronę
www.totylkofizyka.pl. Możesz obejrzeć filmy o eksperymentach i wykorzystać
podczas zabawy z kolegami. Tym bardziej, że przed nami wakacje i dużo
wolnego czasu.                                            Maciek

 EKSPERYMENTY W DOMU - 
KWADRATOWE I TRÓJKĄTNE  
          BAŃKI MYDLANE

PolecamIda Ida


