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Na tropie jesieni.

Na tropie Jesieni.

"Idzie łąką, idzie polem, pod złocistym parasolem.
Gdy go zamknie - słońce świeci,

gdy otworzy - pada deszcz.
Kto to taki? Czy już wiecie?

Tak! To właśnie JESIEŃ jest.”

Złota jesień.

Filip

Filip
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Jesienne podróże, te małe i duże.

Pieczenie chleba. Pamiątkowa kaczuszka.

Badamy drzewa.

Tajemnice lasu.

Skarby lasu.

W Puszczy Kampinoskiej.
16 października klasy II C i II F wybrały się na wycieczkę do Puszczy Kampinoskiej na zajęcia pt. „Jesień w lesie”. Podczas spaceru po lesie szukaliśmy
oznak jesieni oraz dowiedzieliśmy się, w jaki sposób rośliny i zwierzęta przygotowują się do zimy. Spotkaliśmy wiewiórkę, sójkę i żuczki. Po spacerze
oglądaliśmy prezentację multimedialną, która uporządkowała naszą wiedzę. Następnie zwiedzaliśmy wystawę w Centrum Edukacyjnym Kampinoskiego
Parku Narodowego w Izabelinie. Z wycieczki wróciliśmy zadowoleni i pełni energii.                  

Wycieczka integracyjna klas pierwszych.
W tygodniu od 29.09.2015 r. do 02.10.2015 klasy pierwsze brały udział w wycieczkach integracyjnych do Gospodarstwa Agroturystycznego "Dolina Bobrów".
Na wejściu przywitały nas Panie ubrane w kołbielskie stroje ludowe. Uczniowie mieli możliwość zrobić chleb z wcześniej przygotowanego zaczynu. Każdy
uczeń brał czynny udział w procesie powstawania chleba. Uczniowie łączyli składniki, wyrabiali ciasto oraz ozdabiali swoje chleby.  
W stodole dowiedzieliśmy się jak wyglądał okres żniw. Jak rolnicy oddzielali ziarno od kłosów. Jak z lnu powstaje płótno. Co zamiast dywanów kładziono w
dawnych czasach na podłogę. Czym i w czym kiedyś prano. To nie koniec atrakcji. Każdy uczeń z siana wykonał kaczkę. Nasze prace zabraliśmy ze sobą
na pamiątkę udanej wycieczki. Na koniec czekały na nas kiełbaski z grilla oraz zabawy integracyjne przy dźwięku gitary. Następnego dnia po wycieczce
skosztowaliśmy upieczonego wspólnie chleba.                                                                                                                                                                                   

Emilia Emilia

Zuzanna

Zuzanna

Zuzanna
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Miło spędzamy czas.

Klasy młodsze w teatrze.

  23.10.2015 roku klasy młodsze wybrały się na spektakl pt."Cztery Łapy" na
 motywach książki pt. " Puc, Bursztyn i goście" Jana Grabowskiego. 
 Akcja przedstawienia skupia się na przygodach, jakie występują między
 miejscowymi i przyjezdnymi psami. Spektakl łączy plan żywy z planem
 lalkowym. W jednego z aktorów wcielił się nawet nasz kolega Michał 
  z klasy II a, który uratował psa Mikado. Przedstawienie wszystkim bardzo 
 się podobało. Wróciliśmy do sal lekcyjnych pełni wrażeń.

Urodziny biblioteki.

22 października 2015 r. w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych nasza biblioteka świętowała swoje 54 Urodziny. 
Tego dnia miało także miejsce inne bardzo ważne  wydarzenie. Uczniowie klas pierwszych zostali uroczyście pasowani na czytelników biblioteki
szkolnej.Wydarzenie,  uświetnił fantastyczny występ nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Udzielili  oni głosu postaciom z bajki pt. „O księżniczce na ziarnku
grochu”, odczytując ją na role w niezwykle brawurowy sposób. Na scenie pojawiły się panie: Barbara Makowska-Opala – dyrektor szkoły, Iwona Seliwiak -
wicedyrektor, Marzenna Bendyk,  Magda Świętochowska, Justyna Galant-Ignasiak, Anna Kostecka, Dorota Skupień, Jadwiga Myśliwiec, Katarzyna Supeł-
Sokulska, Żaneta Duszyńska, Kinga Dworakowska, Małgorzata Jarzębska, Izabela Ługowska - nauczyciele, pan Przemysław Jeruszka - wicedyrektor,
oraz  uczniowie: Aleksandra Bugalska z kl. Vb, Wiktoria Pławska z kl. Vb, Jakub Krawczyk z kl. Va, Katarzyna Kowalczyk z kl. IIIf, Bartosz Krystowiak        
 z kl.IIIf, Wiktor Biały z kl. IIIf, Mikołaj Majszykz kl. 3f.

Księżniczka na ziarnku grochu.

Pasowanie na czytelnika.

Michał ratuje psa Mikado.

Wygrana.

                                 Planszówki na Narodowym
3 października na Stadionie Narodowym odbywał się kolejny już festiwal gier
planszowych, na który wybrali się uczniowie klas II C i II F razem  
z rodzicami i wychowawcami. Podczas pobytu uczestnicy zwiedzili różne
pokoje i wspólnie grali w gry, nie tylko planszowe. Największą popularnością
cieszyły się Dooble- gra na szybkość i spostrzegawczość. Klasie II F udało
się również wylosować nagrodę „Mini szafę gier”. Radość była ogromna.

Szymon

Szymon

Milena

Julianna
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Ważne wydarzenie.
Ważne wydarzenia.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego.
28-30 września 2015 roku odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego.
Wybory poprzedziła kampania wyborcza, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy w
formie plakatów. Do przeprowadzenia wyborów powołano Szkolną Komisję Wyborczą. Uczniowie za
okazaniem legitymacji szkolnej mogli przystąpić do głosowania na swojego kandydata. Z 412
uczniów uprawnionych do głosowania, swój głos oddało 232 uczniów. Najbardziej aktywni społecznie
okazali się uczniowie klas piątych. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wykazali się dojrzałą
postawą społeczną.

Wybory w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym wyłoniły samorządową reprezentację.

Największą liczbę głosów otrzymała Marysia Śliwka z klasy 5f - 37 głosów. Drugie miejsce zajął
Tymon Marcinkowski, kl. 5d z 26 głosami, a zaraz za nim Weronika Plebanek z klasy 6a, która
dostała 22 głosy.
                                                                                                                                     Wiktoria Skiba

Dzień Komisji
Edukacji Narodowej

14 października z okazji Dnia Edukacji
Narodowej w naszej szkole odbył się apel.
Przygotowała go Pani Bożena Kotarska wraz 
z uczniami klas 6 c, 6 f, 5e i z zespołem
wokalnym prowadzonym przez Pana Marcina
Kozieła. Podczas uroczystości został
wyemitowany film, na którym uczniowie
zadawali pytania nauczycielom 
z naszej szkoły na temat ich pracy. Następnie
rozdano ordery pracownikom szkoły.
Uroczystość zakończył występ zespółu
wokalnego, który zaśpiewał dedykowaną dla
wszystkichpracowników szkoły piosenkę  
pt.,,Alleluja".
                                                                             
                               Julia Walerzak

Wywiad z Marysią Śliwką, przewodniczącą  Samorządu Ucziowskiego 
naszej szkoły.

-Dlaczego chciałaś być przewodniczącą?
Maria Śliwka: Na początku nie byłam chętna, ale potem pomyślałam, że może być ciekawie.
-Czy miałaś jakiś sposób oprócz zachęcającego plakatu, by uczniowie na Ciebie głosowali?
MŚ: Raczej polegałam tylko na plakacie.
-Na plakacie napisałaś dużo nowych propozycji. Jak masz zamiar spełnić swoje obietnice?
MŚ: Głównie będę rozmawiać z nauczycielami.
-Co masz zamiar zmienic?
MŚ: Będę wprowadzać dużo nowych zmian np. aby samorząd oceniał w konkursie talentów.
-Czy będzie ci się łatwo współpracować z innymi członkami samorządu?
MŚ: Nie miałam nigdy z nimi kontaktu, ale wydają się być wporządku.
-Twoje koleżanki mówiły, że masz wysoką średnią.
MŚ: Bardzo długo na nią pracowałam, osiągnełam średnią 5.54.
-Gratuacje! Napewno z jakiegoś przdmiotu łatwiej Ci było uzyskać dobrą ocene.
MŚ: Tak, był to w-f.
-Czyli na w-f wymiatasz (śmiech)? To pewnie twój ulubiony przedmiot.
MŚ: A nie! Uwiebiam język angielski. 
-Dziękujemy za wywiad.
MŚ: Cała przyjemność po mojej stronie.
                                                                 wywiad przeprowadziły Julia Rzeżnik i Kinga Kahn

Dzień Edukacji Narodowej.

Grono Pedagogiczne. Wybory. Oddajemy głos.

Julia

Julia Wiktoria Wiktoria
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Ślubowanie klas pierwszych.
Dnia 14 października 2015 r.  uczniowie klas pierwszych zostali przyjęci w poczet społeczności naszej szkoły podczas uroczystego Pasowania 
na  Ucznia. Na ślubowanie licznie przybyły rodziny pierwszaków, Pani dyrektor Barbara Makowska -  Opala, Pani dyrektor Iwona Seliwiak, nauczyciele,
oraz  przedstawiciele klas starszych. Podczas uroczystości uczniowie zaprezentowali swoje zdolności recytując wiersze oraz śpiewając piosenki. 
Po części  artystycznej niezwykle odświętnie ubrani pierwszoklasiści zostali pasowani wielkimi ołówkami na ucznia Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie oraz otrzymali krawaty, które są wizytówką naszej szkoły. Mamy nadzieję, że uroczyste
Ślubowanie  Klas Pierwszych na zawsze pozostanie w pamięci dzieci i ich rodziców.

Występy pierwszoklasistów.

Pasowanie. Szczęśliwi pierwszoklasiści.

Hubert

Hubert Hubert
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Zadaj pytania !!!
Odpowiedzi na Wasze pytania udziela Pani Pedagog Izabela Ługowska.

Paczki klasowe.
Dlaczego w klasach tworzą się tzw. paczki klasowe? Jaki ma to wpływ na integrację całej
klasy?
  Ludzie tworzą paczki z powodu skłonności do bycia z innymi o podobnym usposobieniu,
wspólnych zainteresowaniach. Szukamy towarzystwa osób, które "nadają na tych samych
falach", co my sami.
 Nikt nie lubi i nie chce być sam, gdyż jesteśmy osobnikami stadnymi. Tworzenie małych
grupek w obrębie klasy powoduje, że całość nie jest  zintegrowana. Osoby z jednej grupy
nie przyjmują do siebie rówieśników z innej grupy. To jest negatywne oddziaływanie,
prowadzące niekiedy do nietolerancji inności. Dlatego też należy zawsze pomyśleć o
uczuciach  innych ludzi i nawet, jeśli ktoś nam nie odpowiada, nie możemy robić mu
przykrości ani pomniejszać jego wartości.
  Zawsze można i trzeba próbować dążyć do integracji klasy jako całej grupy. Tajemnica
dobrej komunikacji polega na otworzeniu się na innego człowieka i dostrzeżeniu w nim tego,
co dobre. Zawsze jednak normalne jest to że poza szkołą będziemy spotykać sie w
mniejszym gronie.                                                               
                                                                                                     Natalia Wasilewska

?

Czytaj z nami !!!
Rok szkolny 2015/2016 upływa uczniom naszej szkoły pod hasłem
czytania.W szkole podejmowane są różne akcje związane z szerzeniem
czytelnictwa. Spodziewajcie się licznych konkursów i atrakcji związanych  z
tą wspaniałą, ubogacającą nasze wnętrze, naszą wyobraźnię czynnością.
Na łamach naszego pisma pragniemy zapoczątkować dział związany z
czytaniem. Chcemy dzielić się tu z Wami naszymi opiniami 
na temat książek, które przeczytaliśmy, opowiadać o akcjach odbywających
się w szkole, przytaczać Wasze wypowiedzi dotyczące książek. Jesień to
pochmurne i zimne dni, wieczorem możemy usiąść 
i zanurzyć się w lekturze. Opowiemy o serii opowieści dla osób które lubią
fantastykę.
BAŚNIOBÓR Autorstwa Brandona Mulla.  Seria składa się z 5 tomów.
Książki opowiadają o przygodach rodzeństwa Kendry i Setha 
w magicznym świecie . Kiedy umierają dziadkowie ze strony mamy, rodzice
płyną w rejs , który przepisali im zmarli w testamencie. Rodzeństwo trafia
pod opiekę dziadka Sorensona. Podczas pobytu 
u niego odkrywają magiczny świat, którego dziadek jest opiekunem. 
Tu właśnie rozpoczyna się ich przygoda. Złe Stowarzyszenie Gwiazdy
Wieczornej chce otworzyć więzienie demonów – Zzyzx . Do tego potrzebne
im są magiczne przedmioty zwane artefaktami . Rodzeństwo musi je
odnaleźć zanim zrobi to Stowarzyszenie. Czy Kendrze i Sethowi uda się
uratować świat? Jeśli chcecie się tego dowiedzieć, musicie 
to najpierw przeczytać .
                                                                                 Julia Walerzak

Jesienne czytanie.

Dbaj o zdrowie, każdy Ci to w szkole powie.

Promowanie zdrowego trybu życia to również dbałość o środowisko
naturalne, o świat, którzy nas otacza. To respektowanie tak dobrze znanego
nam hasła "Szanuj przyrodę". W naszej szkole co roku organizowane są Dni
Ziemi, podczas których przypominamy sobie jak ważne dla naszego zdrowia
i życia jest zachowanie Ziemi przy dobrym zdrowiu. 
„Wyprawa – poprawa”  – pod takim hasłem odbyła się  22. już  akcja
„Sprzątanie Świata – Polska 2015”. W naszej szkole 18 września br. odbył
się apel, poświęcony temu największemu ekologicznemu przedsięwzięciu.
Uczniowie klas: VIe i Vc przypomnieli społeczności szkolnej jak prawidłowo
postępować  z odpadami  oraz co robić, by ograniczyć ich  ilość.
                                                            
                                                         Gabrysia Jastrzębska

Przedstawienie.

Natalia

Julia

Gabrysia


