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Gry i zabawy w które warto
grać nie tylko w szkole. 

Mamy już tegoroczny
 Samorząd Uczniowski

Dzień Edukacji Narodowej 
czyli święto nauczycieli

Kampania trwała ponad
dziesięć dni, zgłosiło się
osiem osób chętnych do
zmieniania naszej szkoły na
lepsze. W efekcie już
wiemy, kto reprezentuje
uczniów w tym roku: Kuba 
z 4b oraz dwie piękne Julie z
szóstych klas. Już wkrótce
pierwsze efekty ich
działań. 

Czekamy!!!
samorząd potrzebny!

Warzywa i owoce ożyły!!!
Parada jarzynowych stworów

Jak zawsze jesienią na
korytarzu szkolnym poja-
wiły się niezwykłe zwierzaki
wyczarowane z jarzyn 
i owoców. Wyobraźnia
uczniów nie zna granic, a
jedynym przeciwnikiem jest
czas... Zdarza się, że dzieła
sztuki schną i więdną.
Zapraszamy do galerii str. 5 Zapraszamy na wystawę!

14 października
obchodzimy Dzień Edukacji
Narodowej, czyli po prostu
Dzień Nauczyciela. Dla
wielu uczniów jest to dzień,
w którym można się polenić
i nie iść do szkoły. Ale tak
naprawdę to święto tych,
którzy trudzą się, żeby
cokolwiek z nas, uczniów,
wyrosło. 

Oni rozumieją nas bardzo
dobrze, każde dziecko
poznają osobno. Dlatego
powinniśmy dziękować im
za ich trud włożony w naszą
edukację i wychowanie. 

Składamy wszystkim
nauczycielom ze
wszystkich szkół najlepsze
życzenia :)

Piknik gier

Swoją obecnością
zaszczycili nas:
Towarzystwo Gier
Umysłowych, Squla oraz
Robotyka, których
stanowiska urozmaiciły
naszą ofertę.

Było nam bardzo miło, że
odwiedzili nas także
Burmistrzowie Dzielnicy
Ochota p. Grzegorz Wysocki
i p. Krzysztof Kruk. Panom
Burmistrzom bardzo
podobał pomysł 

i atmosfera naszego
pikniku. 
Sądząc po frekwencji i
roześmianych twarzach
wszyscy dobrze się bawili.
Każdy uczeń, wraz z
rodzicami, miał możliwość
zbierania punktów
uczestnicząc w
przygotowanych grach i
zabawach a dzieci, które
zdobyły maksymalną
liczbę punktów otrzymały

od Rady Rodziców słodki
upominek.
Rada Rodziców zadbała o
nasze siły fizyczne
organizując kawiarenkę.

Było to niesamowite
popołudnie, podczas
którego każdy mógł
znaleźć coś dla siebie.
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Pierwszaki
 zaprzysiężone

Sport jest ważny- sobotni test
Coopera

Dla nowych uczniów to było
bardzo ważne wydarzenie.

gazetka

ta chwila...

10.10.15 w sobotę na
stadionie SKRA odbył się
test Coopera dla wszyst-
kich. Każdy zawodnik musi
jak najwięcej przebiec w
czasie 12 minut, a rezultat
można porównać w tabeli.
Biegali nauczyciele,rodzice i
dzieci.Dziękujemy wszyst-
kim za zaangażowanie!!!

Ślubowanie klas 1

Ślubowanie

Ślubowanie

13 października o
godzinie 17.00 w
naszej szkole odbyło
się ślubowanie klas
pierwszych. 
Uczniowie pięciu
klas: 1a, 1b, 1c, 1d
oraz 1e obiecali, że
rzetelnie będą
wypełniać obowiązki
szkolne, godnie
reprezentować

szkołę, kochać swoją
Ojczyznę 
i szanować symbole
narodowe.
To dopiero pierwszy
rok ich nauki,
wszystko jest dla
nich nowe, więc to
było bardzo ważne
wydarzenie. 

W uroczystości

oprócz uczniów,
rodziców, nauczycieli
i dyrekcji szkoły,
wziął również udział
burmistrz naszej
dzielnicy, pan
Krzysztof Kruk.

Mamy nadzieję, że
powiedzie im się jak
najlepiej teraz i
potem :)

gazetka
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Dzień Chłopaka to ważny
dzień! Niech żyją chłopaki!!!

chłopcy z 6c

W dniu 30 września był
również i w naszej szkole
Dzień Chłopaka.
Dziewczyny z klasy 6C
przygotowały dla swoich
dziesięciu chłopców na-
klejki z napisem ,,Chłopaki z
6C są naj... naj... najlepsi",
owocowe szaleństwo czyli
owoce w arbuzie i szejk z
jego śro-dka. Bo miało być
zdrowo owocowo. Chłopcy
byli zachwyceni. Przez cały
dzień uśmiech nie schodził
im z twarzy. Fajnie było!

Panie Danila i Oksana
spotkały się 08.10.2015 
z Dyrekcją SP 61
Och!Gazetka-Czy Panie
były już kiedyś w Polsce?
Co najbardziej się Paniom
podoba?
Goście – To jest nasz
czwarty przyjazd, ale ostatni
raz byłyśmy bardzo dawno
temu i od ostatniej wizyty
wiele rzeczy się zmieniło.
Podczas pobytu zwiedziły-
śmy bardzo dużo muzeów i
różnych miejsc ale najbar-
dziej podobały nam się
spotkania z nauczycielami
różnych szkół, z władzami
miasta, ministerstwa i
wydziału oświaty oraz z
dziećmi.
Och!G- A czy polskie
szkoły różnią się od tych
na Ukrainie?

G-Szkoły i dzieci nie różnią
się za bardzo, dzieci tak
samo się zachowują, ale
jedna rzecz bardzo  nam się
spodobała - to to, że w wa-
szej szkole dzieci
odwiedza-ją bibliotekę i
czytają książki;  mimo tego
że w da-nym momencie
trwa przer-wa, to uczą się i
dokształ-cają.
Och!G- Próbowały może
Panie tradycyjnych
polskich dań? Jakie
najbardziej Paniom
zasmakowały?
G-Hmm.. pierogi, tak,
pierogi z grzybami. I rosół,
taki z malutkim makaronem.

c.d.rozmowy na str.4

 Edukacyjni goście z Ukrainy

Piknik gier rodzinnych
w obiektywie naszego
szkolnego fotografa (str.7) 
To była wspaniała zabawa!
Każdy temat jest dobry do
gier.

Piknik gier

Piknik gier

w hallu

gry
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Rozmowa z panią Marzeną Czech
Bez sztuki życie byłoby szare…

M.Czech 
Sztuka i nasze życie

Nasze nastawienie
do wszystkiego. Nie
wiem, czy pani
zauważyła, ale
dzieci w ogóle nie
niszczą dekoracji,
jeśli one są piękne.
Dzieci się nimi
cieszą i myślę, że
nawet jeśli teraz nie
będą dekorować
same, to w
przyszłości 
przypomną sobie, że
była taka szkoła, do
której chodzili i było
tam ładnie. I być może
w którymś z nich
objawi się talent

do dekorowania,
rozwinie się poczucie
estetyki; poczucie
piękna.
Warsaw 61 Kto z
Panią razem dba o
wystrój szkoły?
M Cz Bardzo wielu
ludzi. Jeśli zaczynam
jakąś akcję,
natychmiast zjawia się
bardzo wiele osób – i
dorosłych i dzieci, które
pytają: „Czy można
w czymś pomóc?”.I to
jest właśnie cudowne,
że jest to praca
zespoło-wa.
Najczęściej z osób
dorosłych pomaga mi
p.Jola Strzałkowska,
ona jest po szkole
plastycznej i ma
niesamowity zmysł.

Goście z Ukrainy
c.d.ze str. 3

Och!G- Skąd Panie
przyjechały do nas?
G- Przyjechałyśmy z
Kamieńca Podolskie-
go, jest to bardzo stare
i historyczne miasto,
jedno z najstarszych
na Ukrainie; starszy
jest tylko Lwów i Kijów.
Miasto to ma bardzo
dużo pomników i róż-
nych budowli histo-
rycznych, m.in. jest
forteca gdzie był

Pan Wołodyjowski, jest
też ogromny kanion,
który zajmuje siódme
miejsce na świecie.
Znajduje się także tu
imponujący stary
kościół, który został
zbudowany przez
katolików, obecnie jest
katolickim, ale wcześ-
niej, kiedy Turcy naje-
chali Ukrainę i przybyli
do Kamieńca,  to
przekształcili kościół
 na meczet.

c. d.rozmowy na str. 5

na półpiętrze

na schodach wrzosy na piętrze

Warsaw 61 Czy
ludziom potrzebna
jest sztuka?
MCz Bardzo! Bez
sztuki życie byłoby
szare, nijakie i
smutne. Nie byłoby
poczucia estetyki, nie
mielibyś-my się czym
ekscyto-wać.
W 61

Czy Pani zajmu-je się
sztuką na co dzień?
M Cz Nie, ale kocham
pewne rzeczy robić.
Kiedy jestem zdener-
wowana czymś i mu-
szę odreagować, nie
robię tego krzycząc,
tylko idę do piwnicy,
biorę pędzel do ręki 
i maluję.
W 61  Obrazy?

M Cz Szumnie powie-
dziane, ale tak, to są
obrazy. A jak mnie już
znudzi już jakiś nama-
lowany obraz, na tym
samym maluję
następ-na rzecz.
Warsaw 61 Czy
dzieci też mogą
malować obrazy?
MCz 

Oczywiście! Dzieci
malują najpięk-niej, bo
ich obrazy są
prawdziwe.
W61 Po co Pani
dekoruje szkołę?
M C Po to żeby nie
było szaro i smutno. 
W61 Czy to coś
zmienia?
MCz Bardzo dużo!

 ale pomagają
też dzieci,
włączają się
panie z
biblioteki – no
właściwie
wszyscy którzy
przechodzą
obok.

W61 

Dziękujemy za
rozmowę i
dziękujemy za
to, że szkoła
jest taka
ładna !

W61

W61 W61
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Jarzynowe Zoo 

Dzień Nauczyciela
2015

Natomiast kiedy
zostały już wyzwolone
te ziemie, to chrześci-
janie przywrócili mu
pierwotne funkcje.
Teraz na minarecie,
widnieje Matka Boska. 
Och!G- Czym się
Panie zajmują?
G-  Pani Oksana jest
logopedą w integra-
cyjnej szkole w Ka-
mieńcu Podolskim, a
Pani Danila jest dyrek-
torem oddziału  w
Wydziale Oświaty oraz
 jest dyrektorem
poradni.
Och!G

-Na koniec zapytam w
jakim celu
przyjechały Panie do
Polski?
G-Przyjechałyśmy w
celu szczegółowego
poznania jak funkcjo-
nuje oświata i ogólne
jak wspieracie dzieci 
z zaburzeniami psy-
chicznymi, żeby móc
ten sam sposób za-
stosować na Ukrainie.
Dziękujemy i życzymy
miłego pobytu :)
Rozmawiały 
Iga i Dominika

Jarzynowe zoo

szczurek i koledzy

Sowa i przyjaciele

Samorząd ma plan!
Znamy już plany
Samorządu na ten rok
szkolny. Będzie sporo
imprez, a najbliższa to
zabawny dzień
przebierańców 30
października. Będzie
też patriotyczny Dzień
Biało-Czerwony 10
listopada.

Motorem całego
projektu jest jak
zawsze pani Halina
Charytonowicz, nasza
pani od przyrody. Co
roku jesienią, kiedy
jarzyn jest naprawdę
pod dostatkiem,
ogłasza konkurs na
jarzynowe zwierzaki. 
Nagrodami są świetne
stopnie z przyrody, ale
prawdziwa zdobycz w
tym projekcie to otwar-
ta głowa i uruchomiona
wyobraźnia młodych
artystów. 
Zdumiewające, jak
wspaniałe pomysły
przychodzą autorom

do głowy. I jak proste
warzywa są punktem
wyjścia do stworzenia
niecodziennych zwie-
rzaków. Czasem na-
wet niewiele trzeba
dodawać - efekt sam
czeka na zauważenie. 
Pani Halina ma wiele
pomysłów. Ekspery-
menty w Kole Młodego
Odkrywcy przyciągają
na zajęcia ludzi cieka-
wych poznania przyro-
dy, bo każdy z nich
wie, że mądra zabawa
prowadzi do poznania
praw przyrody. A stąd
już tylko krok do
prawdziwych odkryć.

13 października
uczniowie z kl. IV-VI
przedstawili program
artystyczny z okazji
Dnia Edukacji
Narodowej pt „Dzień
Nauczyciela serca
rozwesela”. Program
został przygotowany
pod kierunkiem
wychowawców
świetlicy. 
W uroczystości udział
wzięli: Dyrekcja szkoły
i nauczyciele
wszystkich klas wraz z
uczniami. Na występ
złożyły się wesołe

piosenki do melodii
znanych przebojów,
skecze i wiersze
dedykowane
nauczycielom. 

Trochę zawiodły
mikrofony, ale i tak
bardzo się wszystkim
podobało. Długimi
oklaskami wszyscy
uczestnicy wyrazili
swoje uznanie dla
twórców
przedstawienia.

Odbyły się już
pierwsze konkursy
przedmiotowe. Z
języka polskiego do
drugiego etapu
olimpiady przeszły trzy
dziewczyny, teraz
czytają kolejne lektury i
przygotowują się do
dalszych zmagań.

Samorząd Uczniowski
ogłosił konkurs na
plakat na temat
przestrzegania higieny i
utrzymania porządku w
szkolnych łazienkach.
Może to pomoże, bo
czasem zapominamy
jak to powinno
wyglądać...

Goście z Ukrainy c.d.
wywiadu Dominiki i Igi 
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Dzieci potrafią tak wiele!

Żółw wie

psiak

Łabędźkoledzy

Jarzynowe Zoo i Rodzinny Piknik Gier 
w obiektywie szkolnego fotografa

hipek i inni

plakat

zakręcone

zabawa

trojaczki
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TGU

w ruchuprzyroda

gry dla dziecigra uczy

flety flet muzyka

gra uczy
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dzieci.pl

Mija właśnie
tydzień
odkąd
poznałam
Kasię i mam
wrażenie, że
ktoś zaczął
czarować w
naszej
klasie.
Dzisiaj na
przykład
było bardzo
ciekawie.
Kapuśniak

, nasz
historyk,
miał zrobić
naszej
klasie test z
przyczyn i
skutków
powstania
styczniowego,
a ja nic nie
umiałam!
Przed lekcją
historii
Kasia
zapytała

mnie, czy
uczyłam się
do
kartkówki.
Kiedy
dowiedziała
się, że nie,
zamyśliła
się, a zaraz
potem
gdzieś
pobiegła.
Gdy znikała
właśnie za
białymi

drzwiami
jednej z
klas,
przyszedł
Kapuśniak i
powiedział:
-Droga
młodzieży,
stała się
rzecz
niezwykła.
Kiedy o
godzinie
9:00
wszedłem

do pokoju
nauczycielskiego,
ujrzałem, jak
niezidentyfikowana
kura nioska
rozdziobuje
wasze
sprawdziany.
Gdy ją
przegoniłem, 
z testów
zostały
zaledwie
ścinki.
Rozumie

się samo
przez się, że
owego
sprawdzianów
dzisiaj nie
będzie.
Raban, jaki
podniósł się
w klasie,
można
spokojnie
porównać
do tornada,
ale moją
uwagę
przykuła

Świat Amelki
Opowiadanie Asi Skurzyńskiej z 6b

Mija właśnie tydzień odkąd poznałam Kasię i mam wrażenie, że ktoś zaczął czarować w
naszej klasie. Dzisiaj na przykład było bardzo ciekawie. Kapuśniak , nasz historyk, miał zrobić
naszej klasie test z przyczyn i skutków powstania styczniowego, a ja nic nie umiałam! Przed
lekcją historii Kasia zapytała mnie, czy uczyłam się do kartkówki. Kiedy dowiedziała się, że
nie, zamyśliła się, a zaraz potem gdzieś pobiegła. Gdy znikała właśnie za białymi drzwiami
jednej z klas, przyszedł Kapuśniak i powiedział:
-Droga młodzieży, stała się rzecz niezwykła. Kiedy o godzinie 9:00 wszedłem do pokoju
nauczycielskiego, ujrzałem, jak niezidentyfikowana kura nioska rozdziobuje wasze
sprawdziany. Gdy ją przegoniłem,  z testów zostały zaledwie ścinki. Rozumie się samo przez
się, że owego sprawdzianów dzisiaj nie będzie.
Raban, jaki podniósł się w klasie, można spokojnie porównać do tornada, ale moją uwagę
przykuła pewna ruda dziewczynka, siedząca w rogu i uśmiechająca się tajemniczo...
cdn…

pixland




