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13 maja 2016 roku
odbył się II Piknik
Rodzinny z okazji
stulecia Ochoty.
Nazwa naszej
dzielnicy powstała
od karczmy
,,Ochota" prawie
sto lat temu.
Zabawa polegała
na tym, że każdy
musiał zdobyć 8
stempli (dzieci z
klas 1 i młodsze
tylko 7), żeby
wziąć udział w
końcowym
losowaniu (i
wygrać nagrody
ufundowane przez
Urząd Dzielnicy
Ochota). Było
mnóstwo stoisk,
zarówno dla
młodszych, jak i
dla starszych,

wszystkie na
temat naszej
dzielnicy. Za
wykonane zadania
zdobywało się
znaczki. Można
się było
dowiedzieć, jakie
są zabytki na
Ochocie, jacy
ludzie żyli i czuli
się związani z
naszą dzielnicą,
co żyje i rośnie w
naszym otoczeniu
oraz jakie są
narządy
człowieka. Nie
mogło zabraknąć
najbardziej
lubianych wśród
młodzieży stoisk
sportowych,
natomiast serca
młodszych
uczniów podbiło

projektowanie
"loga" Ochoty.
Były też stoiska,
gdzie się śpiewało,
rysowało,
malowało, układało
puzzle i
rozwiązywało
zagadki. ,, Moim
zdaniem
najfajniejsze
stoisko to to z
rowerami" –
twierdzi jeden z
uczestników. 
,, Najbardziej
jednak podobał mi
się quiz Pani Zosi.
Był trudny, ale
bardzo pomagały
informacje
wcześniej
przygotowane
przez uczniów".
,,Plakaty
prześlicznie

prezentowały się
na ścianach
naszej szkoły" -
powiedziała jedna
z mam. ,,Jestem
pod wrażeniem
poziomu tego
pikniku. Naprawdę
nie zdawałam
sobie sprawy, że
Ochota ma tak
bogatą historię".
Swoją obecnością
zaszczycili nas
pani Elżbieta
Podkońska –
Naczelnik
Wydziału Oświaty
Dzielnicy Ochota –
oraz pan Grzegorz
Wysocki –
Burmistrz
Dzielnicy Ochota
do spraw oświaty.
Zabawę

zorganizowały
niezastąpione pani
Beata Dudziak –
Tomaszek, pani
Jolanta
Strzałkowska i
pani Ewelina
Zawadzka.
Wszystkim
uczniom i
rodzicom
serdecznie
dziękujemy za
dobrą zabawę i
uśmiech, który
rozświetlił burzowe
chmury w piątek
trzynastego.
Mamy nadzieję, że
na następnym
pikniku będzie
jeszcze więcej
uczestników!!!!!! 
:)
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EGZAMIN po 6
klasie 

Utalentowani

Już wakacje!
Będziecie się
nudzić czy
wykorzystacie
czas wolny?
Zastanówcie się
dobrze, bo  to
tylko dwa
miesiące! 
Niech moc bę-
dzie z WAMI!

Od pierwszego
dnia wiosny
ruszyliśmy  z
nowym wielkim
projektem: "Ma
dzieciak talent!".
Już na samym
wstępie akcji
odbył się pokaz
uzdolnionych
osób  z każdej

klasy, ale
apetytów było
znacznie więcej.
Toteż czekają
nas pewno
kolejne pokazy!
Liczymy na
was!

5.04 o 9:00
szóstoklasiści
pisali test.
BARDZO
zdenerwowani
uczniowie
zebrali się pół
godziny przed
pod klasami.
Było tak:

najpierw j.polski
i matma o  9:00,
a potem j.
angielski o11:
45. Dla
większości test
był prosty, a tak
się obawiali ... :)

Po raz 12
odbył się w
naszej szkole
Międzyszkolny
Konkurs
„OMNIBUS
klas VI
Dzielnicy

Ochota”. W
zmaganiach
uczestniczyli
uczniowie z 7
szkół
podstawowych
na Ochocie.
Uczestnicy byli

pytani z 5
przedmiotów:
j. polskiego,
matematyki,
historii,
przyrody i
plastyki. Nasi
uczniowie

zajęli 2
miejsce.
GRATULACJE
!!!!!!!!!!
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OMNIBUS - grać
na czas

WAKACJE
nadchodzą :)

Iga
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TRESURA PSÓW

Kolejna pasja, kolejne hobby... SPÓŹNIONY
DZIEŃ DZIECKA

CHCEMY
ZŁOŻYĆ
NAJLEPSZE
(SPÓŹNIONE)
ŻYCZENIA DLA
WSZYSTKICH
DZIECI!!!!!!!!!!!
1.06 to
niezwykły dzień.
Pomyślcie
sobie, że
jesteście jedyni i
najlepsi dla
swoich rodziców
i że bardzo was
kochają i że się

starają. I że
jednak fajnie jest
być dzieckiem
(nawet jeśli
trzeba chodzić
do szkoły), bo
potem przybywa
coraz więcej
kłopotów... A
poza tym nie ma
się innych praw
1 czerwca!

19.05 w naszej
szkole odbyły
się w pokazy
posłuszeństwa
psów. W trakcie
występów
poznaliśmy
różne rasy
owych zwierząt.
Psy reagowały
na rozmaite
komendy i
pokazywały
fantastyczne
sztuczki.

Podczas
pokazu
dowiedzieliśmy
się też, jak
wielką siłę mają
psy i jak bronić
się przed
atakiem z ich
strony.
Przedstawienie
było
fantastyczne. A
kto z was chce
zostać treserem
psów?

szkolenie

222

psy

222
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TALENTY - Michał gra...

Masz hobby? Co lubisz?

Mam dużo zainteresowań, ale jest tylko jedno, które
potrafi mnie wciągnąć. Jest to czytanie książek. Ktoś
powie, że to nie jest hobby, tylko zajęcie, w dodatku
nudne, głupie i zajmujące zbyt dużo czasu. Ale ja
doskonale się w tym odnajduję. Potrafię siąść na
kanapie z dobrą książką i się wyłączyć. Staję wtedy
wśród bohaterów, przeżywam z nimi chwile grozy i
zadowolenia. Jakie umiejętności się w tym przejawiają
nie licząc wkurzenia rodziców ( i wszystkich innych
osób) i wymigania się od sprzątania? Właściwie żadne.
Ale kiedy przyjdzie co do czego, to wychodzi, że mam
bujną wyobraźnię, rozumiem wszystkie pisane teksty,
myślę dość logicznie i mam w miarę dobre pomysły.
To nie bierze się z niczego, ot tak na zawołanie. I
wcale nie wbijam sobie do głowy nudnych tekstów z
podręczników. Owszem, uczę się, ale większość
wolnego czasu (nie licząc zajęć dodatkowych i
spotkań ze znajomymi) spędzam na czytaniu. Można
więc określić, że łączę przyjemne z pożytecznym.
Mówcie, co chcecie, ale ja naprawdę lubię to robić. I
NIE JESTEM KUJONEM! :)

8 maja przeprowadziliśmy ankietę pt. ,,Badamy hobby i
talenty''. Pytaliśmy jakie uczniowie mają hobby i czy
jest ono dla nich ważne. Dowiedzieliśmy się, że mamy
w szkole mnóstwo uzdolnionych osób. Większość -
artystycznie: śpiewają, tańczą, recytują wiersze i
grają na trąbce, flecie, gitarze, keyboardzie.
Uprawiają sporty: piłkę nożna, karate, ping – pong,
pływanie, taekwondo, jazdę na łyżwach, rowerze i
koniach... Cierpliwi nawet łowią ryby! Za to
znaleźliśmy ukryte gwiazdy: piszą opowiadania,
programują, szkolą psy, wymyślają zabawy, szyją i
rozwiązują zadania z najróżniejszych przedmiotów.
,,Beztalentowców'' (na szczęście) było tylko trzech.
Rozwijajcie talenty, bo stajecie się wtedy
szczęśliwsi! Powodzenia na dalszej drodze,
kochani uczniowie!

Moim hobby jest E-sport. To forma rywalizacji, w
której zawodnicy grają w gry komputerowe. Gracze
rywalizują między sobą zarówno na turniejach gier
komputerowych, jak i prywatnie. Historia e-sportu
wiąże się z wzrastającą popularnością rozgrywek
sieciowych w grach tj. StarCraft, Counter-Strike,
Quake, Warcraft 2, Tides of Darkness czy League of
Legends. Ja osobiście uwielbiam grać w tę ostatnią
(Liga Legend). Jest to sieciowa gra komputerowa z
gatunku multiplayer online. Została opracowana przez
Riot games. W grze biorą udział dwie drużyny po pięć
osób. Jedna zmierza do bazy przeciwnika żeby
zniszczyć rdzeń, a druga go broni. Na „polu bitwy” są
trzy drogi: górna, dolna i środkowa oraz dżungla je
rozdzielająca, gdzie można spotkać dużo przyjaznych
lub wrogo nastawionych do nas "potworków". Są też
wieże strzelające laserami. Wiem, że brzmi to trochę
dziecinnie, ale w USA to pełnoprawny sport. Gra mi się
bardzo podoba i w przyszłości chcę brać udział w
LCS-ach (tzw. Mistrzostwach).
A ty? Jakie masz hobby, zainteresowanie? To ważne,
bo kiedy robisz to, co lubisz odprężasz się i jesteś
szczęśliwszy.

TALENTY - ... a Iga czyta 
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JAK TO JEST PRACOWAĆ JAKO NAUCZYCIEL?

Tu miał być artykuł, niestety wszyscy redaktorzy pojechali na wakacje!

ŻYCZYMY MIŁYCH WAKACJI! WYPOCZNIJCIE OD TEJ (sami -
wiecie - jakiej) SZKOŁY!
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