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kolędy i pastorałki
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Witamy! 
To nasz pierwszy
numer gazetki
BartNews!

Witamy serdecznie
wszystkich czytelników. 
Pismo jest tworzone
przez uczniów naszej
szkoły. Każdy z Was
może znaleźć w nim coś
dla siebie. W numerze
przedstawiamy
najważniejsze
wydarzenia minionego
półrocza.
Zapraszamy do lektury :)

Redaktorzy BartNews

Kolędowanie przy
Bartniczej
W czwartek 22 grudnia
2016 roku w naszej
szkole odbyły się
jasełka

Przedstawienie
rozpoczęły słowa Pani
Dyrektor Patrzcie!
Patrzcie! Jaka szopka!
Cała w białych, śnieżnych
kropkach. Nad nią
gwiazda, jak ze
szkiełka... No to zróbmy
dziś jasełka!
A zaraz po nich
rozśpiewała się cała
szkoła. Każda klasa
przygotowała własną
interpretację kolęd i
pastorałek.  Było pięknie,
kolorowo i magicznie...

.

.
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Jasełka przy Bartniczej wzruszały
 i zachwycały

To było szczególne przeżycie dla każdego ucznia

Spektakl był popisem wielu talentów, także nauczyciele musieli się nim
popisać. Wspaniale zagrali nam na fletach kolędę Lulajże Jezuniu.
A potem zaczęło się prawdziwe kolędowanie!
O tym, że Jasełka udały się świadczą uśmiechy dzieci i zachwyt
widziany na twarzach ich rodziców.

.

.

Podziwialiśmy zabawny występ diablątek w wykonaniu klasy 4b.

Natomiast uczniowie z klasy 6a przebrali się za pastuszków i zaśpiewali
kolędę Przybieżeli do Betlejem. 

Zaraz po nich wjechał barwny wóz. To uczniowie z 4a i 3e w przebraniach
za kowbojów! Przepięknie zaśpiewali skoczną pastorałkę Skrzypi wóz.
 
Warto podkreślić, że wraz z uczniami występowali także i ich rodzice. 

.

.

.
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Mikołajki 2016
W dniu 6 grudnia, jak co roku, w naszej szkole zagościł długo
wyczekiwany Święty Mikołaj. Zanim jednak przybył,  wysłał do dzieci
swoich bajecznych pomocników - wspaniałe elfy. Sam zaś, z workiem
pełnym wspaniałych prezentów, pojawiał się dopiero po zabawach i
zagadkach przygotowanych przez elfy. 
Radości było co niemiara, wszystkie dzieci obiecały być grzeczne przez
cały następny rok.

.

Mikołajki w Łazienkach Królewskich

W tym szczególnym dniu klasa 6d wybrała się na spacer do Łazienek
Królewskich. Na miejscu uczniów przywitały wiewiórki. Program
wycieczki zakładał zwiedzanie Pałacu na Wodzie i Podchorążówki.
Nasza nauczycielka historii opowiadała o życiu króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego oraz o wydarzeniach nocy listopadowej 1830 roku. Na
końcu wsiedliśmy do świątecznego autobusu, który czekał na nas przy
Placu na Rozdrożu.
Zupełnie inny pomysł na spędzenie tego dnia mieli gimnazjaliści, którzy
wybrali się do kina na film "Kubo i dwie struny".

..

Mikołajkowe spotkanie Caritas
Z okazji mikołajek Caritas DWP zorganizowało spotkanie dla około 700
dzieci. Zaproszono dzieci ze wszystkich szkół, w których działają
Szkolne Koła Caritas. 
Nas reprezentowali uczniowie ze szkoły podstawowej. Dzieci świetnie się
bawiły. Po części artystycznej czekała na wszystkich niesamowita
niespodzianka. PRZYSZEDŁ ŚWIĘTY MIKOŁAJ Z PREZENTAMI :)

.

..
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Psotnik

Internet z MegaMisją jest
przygodą

Na zajęciach MegaMisji uczniowie rozwiązują różne zadania przybliżając
się tym samym do osiągnięcia mistrzowskiej sprawności w zbieraniu
danych. 
Na jednej z lekcji szukaliśmy informacji na temat podróżowania i
organizacji ekscytujących wypraw. 
Jesteśmy pewni, że organizacja wakacji nie będzie dla nas problemem :)

.

Dzięki nowoczesnym technologiom uczniowie naszej szkoły mogą
poznawać świat i rozwijać swoje pasje. Okazało się, że tajniki korzystania
z komputerów, tabletów i smartfonów dla większości z nas nie są obce.
Nieomal wszyscy znamy zasady obsługi tego sprzętu, ale nie do końca
zdajemy sobie sprawę z zagrożeń, jakie na nas czyhają w Sieci. 

Celem MegaMisji jest to, by wyposażyć uczniów w umiejętności, które
pozwolą im korzystać z multimediów w sposób przemyślany i
bezpieczny.

Warto być w MegaMisji!

MegaMisja, czyli co robią
dzieciaki w naszej szkolnej

świetlicy?
Od 1 września uczniowie naszej szkoły uczestniczą w projekcie
edukacyjnym adresowanym do świetlicy szkolnej pod tajemniczą
nazwą MegaMisja. 
To program edukacyjny adresowany do szkolnych świetlic, by nauczyć
dzieci bezpiecznego, mądrego, ale i zabawnego poruszania się w
gąszczu internetowych informacji. MegaMisja

.
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Wizyta w Muzeum
Etnograficznym 
Dnia 19 listopada 2016 r. w Muzeum Etnograficznym w czasie
Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK odbyła się uroczystość nadania
tytułów Mazowieckiej Szkoły Aktywnej Turystycznie. Nasza szkoła, jako
jedna z dwóch warszawskich szkół zdobyła puchar i tytuł Złotej
Mazowieckiej Szkoły Aktywnej Turystycznie. 

Tytuł i puchar, nadany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i
Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK, zdobyły jeszcze trzy szkoły na
Mazowszu. 

To wyjątkowe wyróżnienie. Gratulujemy :)

                                     Złota Mazowiecka

        Szkoła Aktywna Turystycznie

Rozwijamy swoje talenty
W naszej szkole mamy szansę rozwijać wszystkie uzdolnienia poprzez
uczestnictwo w kołach. Popularnością cieszy się koło podróżnika oraz
koło ekologiczne. 
Warto jednakże wspomnieć, że w ramach zajęć dodatkowych uczniowie
mogą skorzystać z kół: 

czytelniczego, 
harcerstwa, 
fotograficznego, 
tanecznego, 
teatralnego, 
muzycznego i plastycznego,
turystyczno-krajoznawczego, 
Szkolnego Koła Sportowego (SKS), 
ekologicznego, językowego (koło języka angielskiego), 
Koła Młodych Przyjaciół Warszawy, 
"W świecie smaku i zapachu", 
Doskonałego Pomocnika w Domu, 
Zabawami Finansami,
Koła Caritas. 

W szkole nie można się nudzić :)

. .
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Certyfikat Akademii Nadwiślańskiej

.

Dnia 15 listopada w Domu Kultury Śródmieście odebraliśmy certyfikat  Akademii Nadwiślańskiej. Pracowaliśmy na to
przez cały rok. Zajęliśmy I miejsce w zmaganiach międzyszkolnych, za co otrzymaliśmy puchar.
Braliśmy udział w rajdach i grach terenowych, które odbywały się na terenie rezerwatów przyrody: 

Olszynka Grochowska, 
Las Kabacki, 
Las Bielański, 
 Skarpa Ursynowska. 

Uczestniczyliśmy także w sprzątaniu Doliny Wisły oraz spotkaliśmy się z ornitologiem i spacerowaliśmy wokół
Jeziorka Czerniakowskiego.   
Z kolei w Komisariacie Rzecznym Policji uczyliśmy się o bezpiecznym wypoczynku nad Wisłą i oglądaliśmy "skarby"
wyłowione z Wisły w czasie suszy. 
Braliśmy też udział w dwóch konkursach: plastycznym "Nadwiślańska przyroda" oraz multimedialnym "Piękno
Nadwiślańskiej przyrody i jej znaczenie w życiu naszego miasta". 
Mateusz z klasy IIIA gimnazjum odebrał nagrodę za zajęcie I miejsca w konkursie multimedialnym.
W 2016 roku uczniowie odwiedzili także Centrum Turystyki Wodnej PTTK, gdzie dowiedzieli się o działalności
Centrum i jego roli w rozwijaniu zainteresowań turystyką kajakową, żeglarską, płetwonurkową itd.

Warto było podjąć ten wysiłek! Wszyscy, którzy systematycznie uczestniczyli w projekcie zdobyli odznaki
turystyczne "Tropiciel Przyrody" i "Turysta Przyrodnik".

.
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Szkolne tradycje patriotyczne 

Ulicami Warszawy -
Rajd Niepodległości

Spacerniak 81
Sześcioosobowa drużyna naszej szkoły wzięła
udział w grze miejskiej "Spacerniak 81".
Została ona zorganizowana w dniu 10 grudnia
przez Instytut Pamięci Narodowej z okazji 35
rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu
wojennego.

.

Śladami nocy listopadowej 
W dniu 22 listopada klasa IIIA wzięła udział
w wyjątkowej lekcji historii Śladami nocy

listopadowej
Lekcja historii zaczęła się w Podchorążówce,
w której uczniowie powtarzali wiadomości o
Sprzysiężeniu Podchorążych, o Piotrze
Wysockim i wybuchu powstania
listopadowego. Uczniowie zwiedzili także letnią
rezydencję króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego, która w czasach Królestwa
Polskiego stanowiła własność cara Aleksandra
II. Uczniowie byli też przy pomniku Jana III
Sobieskiego, gdzie pamiętnej nocy 29 listopada
1830 roku zebrali się powstańcy. Na końcu
zobaczyli Belweder, ówczesną siedzibę
Wielkiego Księcia Konstantego.  

.

91 rocznica
odsłonięcia Grobu
Nieznanego Żołnierza
W listopadzie 1925 roku odsłonięto w
Warszawie Grób Nieznanego Żołnierza. Z tej
okazji 18 listopada odbyła się uroczystość
zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół
Warszawy, na którą zaproszone zostały
wszystkie placówki realizujące program
"Varsavianistyczna szkoła". Nasza szkoła
reprezentowana była przez klasy 6d i IIIA. 
Uczniowie złożyli kwiaty na płycie grobu i
wpisali się do księgi pamiątkowej.

.

14 listopada z okazji
Narodowego Święta
Niepodległości
uczestniczyliśmy w
rajdzie. Trasa została
wyznaczona śladami
miejsc związanych z
wydarzeniami i
bohaterami Polski
Niepodległej. 
Rajd zorganizowany
został przez Komisję
Młodzieżową
TPW       i Oddział
KORT. 

Uczestniczyło w nim
aż 59 drużyn
szkolnych. 

.

Uroczystość Szarych
Szeregów
W niedzielę 6 listopada w Sanktuarium Matki
Bożej Łaskawej Patronki Warszawy delegacja
uczniów i nauczycieli uczestniczyła w
uroczystości poświęcenia sztandaru Grupy
Historyczno - Edukacyjnej "Szare Szeregi", z
którą jesteśmy zaprzyjaźnieni. Nasza szkoła
wystawiła poczet sztandarowy.

.

.

.

.

.

.
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 Tradycje patriotyczne w
naszej szkole

56 Centralny Zlot
Młodzieży PTTK
W sobotę 22 października SKKT PTTK i koło
fotograficzne uczestniczyły w centralnym
Zlocie Młodzieży w Palmirach.
Wędrowaliśmy trasą z Lipkowa do
Pociechy, czyli około 10 km.

\

.

.

Sesja edukacyjna w
Zamku Królewskim
W dniu 20 października w Zamku Królewskim
odbyła się kolejna Sesja edukacyjna z cyklu "W
kręgu tajemnic dawnej Warszawy", która została
zorganizowana przez Zarząd Główny
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy i Zamek
Królewski. Sesja była poświęcona ważnym
wydarzeniom:
- 490 rocznicy przyłączenia Mazowsza do
Warszawy
- 420 rocznicy stołeczności Warszawy
- 110 rocznicy powstania Towarzystwa Opieki
nad Zabytkami Przeszłości

Przed Sesją przygotowaliśmy dla publiczności
wystawę prac plastycznych i fotograficznych,
które zostały nagrodzone i wyróżnione w
konkursach varsavianistycznych organizowanych
przez TPW.

.

.

.

Akcja PTTK na Cmentarzu Bródnowskim

Tradycyjnie przed Świętem Zmarłych
uczestniczyliśmy w Akcji PTTK "W hołdzie i
pamięci" na Cmentarzu Bródnowskim. 

Rocznica
Polskiego
Państwa
Podziemnego

Polskie Państwo
Podziemne kierowane
było przez władze RP
na uchodźstwie.
Dnia 1 lipca 1945 r.
Rada Jedności

Narodowej
przekazała tzw.
Testament Polski
Walczącej, który
mówił o Polsce wolnej
i demokratycznej.

.

.

.

.

.
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Śniadanie Daje Moc, czyli co jeść żeby mieć
energię w szkole?

Uroczyste pasowanie
nowych uczniów

Od sześciu lat
program Śniadanie
Daje Moc promuje
zdrowe nawyki
żywieniowe.

W tym roku przygoda
z Misją Śniadaniową
odbywa się pod
okiem

małych agentów Toli i
Maksa, którzy uczyli
kosmicznego stworka
Wszystkojada
dwunastu zasad
zdrowego odżywiania.
Dnia 8.11.2016 r.
obchodziliśmy
podsumowanie
tygodniowej akcji
Śniadanie Daje Moc

, podczas której
uczniowie pogłębiali
swoją wiedzę z
zakresu zdrowego
odżywiania.
Uwieńczeniem
przedsięwzięcia była
możliwość
przygotowania
zdrowego śniadania

w klasie. Wszyscy
bardzo się starali.
Efektem naszej pracy
były wspaniałe dania
śniadaniowe, które ze
smakiem zjedliśmy.
Mniam :)

.

Warsztaty kulinarne
W staropolskiej
kuchni

Dnia 30 listopada
uczniowie klas IA i IIA
uczestniczyli w
warsztatach
kulinarnych W
staropolskiej kuchni,
które
zostały zorganizowane
w Villi Intrata, na
terenie wilanowskiej
rezydencji króla Jana
III Sobieskiego.
Uczniowie

uczestniczyli w
wykładzie na temat
specyfiki gotowania
po staropolsku, a
potem pod okiem
profesjonalnego
kucharza
samodzielnie
przygotowali pierogi.
Na koniec czekała
nas wielka uczta.
Lepienie pierogów
sprawiło wszystkim
wiele radości.

.

Dnia 14 października
2016 roku odbyła się
uroczystość
Pasowania na
Ucznia

Zanim uczniowie
zostali przyjęci do
grona Uczniów naszej
szkoły musieli wypić
sok z cytryny.
Oczywiście wszyscy
poradzili sobie z tym
zadaniem

bez problemu.
Uroczystość
uświetniły występy
artystyczne. Podczas
uroczystości
przekazane zostały
życzenia dla grona
Pedagogicznego.

.

Wizyta w szkole gastronomicznej
K l a s a I gimnazjum uczestniczyła w
uroczystym zakończeniu projektu
edukacyjnego (WIE) Powróćmy jak za
dawnych lat... Warszawski szyk i smak w
Zespole Szkół Gastronomicznych im. prof.
Eugeniusza Pijanowskiego. 
Później nasi uczniowie podziwiali program
artystyczny, a następnie zostali oprowadzeni
po szkole. To była bardzo interesująca
wycieczka.

.

.

.. .

..

.
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Teatr Gargulec

W naszej szkole
gościliśmy aktorów
Teatru Gargulec,

którzy przedstawili
nam spektakl pt.
Ratujmy las.

.

Szkolny humor
W szkole pani kazała dzieciom narysować rodzinę. Kasia narysowała
swojego tatę z niebieskimi włosami. Pani zapytała ją dlaczego tak zrobiła.
Dziewczynka odpowiedziała, że "Proszę Pani, ja nie mam łysej kredki".

Po klasówce z matematyki rozmawiają dwaj koledzy:
- Ile zrobiłeś zadań?
- Ani jednego.
- Ja też. Pani znowu powie, że ściągaliśmy od siebie.

Szkolna moda przy Bartniczej
Wielu uczniów pyta mnie w co ubierać się do szkoły? 
To trudne pytanie. Najlepiej w coś, by zaprezentować się w ładnie na
szkolnych korytarzach. Proponuję skromny strój, bez krzykliwych
kolorów i krótkich spódniczek. Fajnie, by mógł określać Ciebie,
pokazywać Twój charakter o osobowość. 
Moim zdaniem to uśmiech najbardziej nas zdobi - zatem uśmiechajmy
się, będziemy modni i piękni :)
Ada

.

.

.

.

.
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Szkolne koło SKS
Zajęcia Szkolnego Koła Sportowego cieszą się w naszej szkole od lat
niesłabnącym zainteresowaniem. To dzięki nim uczniowie mają szansę
rozwijać swoje talenty. 
Zimą w programie zajęć przeważają elementy gimnastyki i zajęcia siłowe
oraz gry zespołowe w hali sportowej. Natomiast jesienią i latem, przy
sprzyjającej pogodzie, zajęcia odbywają się na szkolnym boisku, gdzie
trenujemy lekkoatletykę, ale też bawimy się w różne gry terenowe. 

Międzyszkolny Turniej
Najmłodszych w zbijaka
Dnia 21 września 2016 r. w Grodzisku Mazowieckim w Zespole Szkół
Grodzisk Mazowiecki odbył się Międzyszkolny Turniej Najmłodszych w
zbijaka. Nasza drużyna zdobyła zaszczytne czwarte miejsce.
To wspaniałe osiągnięcie. Gratulujemy naszym sportowcom. 

.

Mistrzostwa Polski w piłce nożnej
Piłka nożna to ulubiona dziedzina sportu wszystkich uczniów naszej
szkoły, dlatego nie dziwi fakt, że dnia 14 września 2016 r. nasza drużyna 
osiągnęła spektakularny sukces w połączeniu z drużyną 
z ul. Karolkowej. Zdobyliśmy razem II miejsce.

Brawo chłopaki!

.
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VIII Towarzyski Turniej Unihokeja

Jesienny tor
przeszkód

W DNIU 16.11.2016 ODBYŁ SIĘ W
NASZEJ SZKOLE VIII Towarzyski
Turniej Unihokeja o puchar
Dyrektora Zespołu Szkół  nr 98. 

Kibicowaliśmy wszystkim zawodnikom. Jak
zwykle nie zawiedli nas. Do ostatniej sekundy
walczyli za co jesteśmy im wdzięczni. Brawo
hokeiści! 

.

Turniej szachowy 
W dniu 24.11.2016 w ZSS nr 99 odbył się drugi
turniej szachowy dla Szkól Specjalnych
Integracyjnych i Ośrodków Szkolno
Wychowawczych. Uczeń z Klasy I gimnazjum
zajął 13 miejsce, a z II zajął wysokie, bo  4
miejsce. Gratulujemy!

.

28 października 2016
roku w naszej szkole
odbyły się kolejne
zawody sportowe.
Z jesiennym torem
przeszkód zmierzyli
się najmłodsi
uczniowie pod opieką
swoich starszych
kolegów.
Gratulacje dla
wszystkich!
Na kolejne zawody
zapraszamy już
wiosną!

.

.

.

Międzyszkolny Turniej
Najmłodszych w zbijaka
Dnia 21 września 2016r. w Grodzisku
Mazowieckim w Zespole Szkół Grodzisk
Mazowiecki odbył się Międzyszkolny Turniej
Najmłodszych w zbijaka. Nasza drużyna
zdobyła zaszczytne czwarte miejsce.

.

W zawodach unihokeja wzięło
udział aż osiem szkół specjalnych i
integracyjnych z całego
województwa Mazowieckiego. 
Nasza drużyna już od zeszłego roku
znajduje się w ścisłej czołówce
turnieju, ponieważ wtedy udało nam
się zwyciężyć całą rywalizację.
W tym roku ulegliśmy w finale 2-1.
Duch sportowej rywalizacji nie
pozwolił nam poddać się i po
emocjonującej walce zajęliśmy
ostatecznie II miejsce.
Jesteśmy z Was dumni!

.

.

.

.

.

.
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Już działa aktyw biblioteczny;)
Chętni członkowie aktywu bibliotecznego
pomagają bezpośrednio bibliotekarzowi w jego pracach m.in:
- dbają o przestrzeganie regulaminu biblioteki m.in. zachowanie ciszy,
zakaz spożywania jedzenia i picia,
- pomagają przy okładaniu książek i przy konserwacji księgozbioru,
- pomagają przy włączeniu nowości do księgozbioru,
- pomagają przy prowadzeniu statystyk czytelniczych,
- propagują czytelnictwo w swojej klasie – informują o nowościach
książkowych zakupionych do biblioteki,
- wyszukują książek na półkach, dbają o ich porządek,
- dbają o estetyczny wygląd biblioteki.

STOPKA REDAKCYJNA

     Zespół redakcyjny gazety tworzą uczniowie klasy I i II gimnazjum:
Paweł, Ewa, Henrik, Norbert, Adrianna, Ewa, Wiktoria, Weronika,
Paweł, Kuba, Adrian, Kacper, Karolina, Nela, Adam i Szymon

      Opiekunowie: p. Klara Wróbel i p. Wioletta Krakowiak

   W bieżącym roku szkolnym obchodzimy piękny jubileusz 70-lecia
istnienia naszej szkoły. 
   Z tej okazji nr 2 naszego pisma poświęcony będzie historii szkoły.
Już teraz serdecznie  zapraszamy do lektury. 
Kolejny numer BartNews już na wiosnę!

                                                        Do zobaczenia;)

Dane kontaktowe:
Zespół Szkół Nr 98
ul. Bartnicza 2
03-358 Warszawa
zsspbartnicza.waw.pl

  Kilka słów o naszej szkole...

Zespół Szkół  nr 98 znajduje się w Warszawie.

W jego skład wchodzą:
Szkoła Podstawowa nr 99 im. Małego Powstańca
Gimnazjum nr 104 im. Małego Powstańca

.

  

     Z życia biblioteki szkolnej...
      W roku szkolnym 2016/17 w szkole realizowany jest Narodowy

Program Rozwoju Czytelnictwa

Głównym celem Programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez
promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
Dzięki pozyskanym funduszom udało się zakupić do biblioteki szkolnej
ponad 160 książek...
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