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                                     WITAJ SZKOŁO! WRACAMY!

Życzymy, aby nadchodzące miesiące były dla Nas nie tylko czasem
wytężonej pracy, ale i radości z bycia razem :)
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WAKACYJNE WSPOMNIENIA             NASZYCH
REDAKTORÓW...

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2017/18
życzymy wszystkim uczniom samych piątek i szóstek.
Niech zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności da wam
wiele radości.

Nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły
życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy i dużo
cierpliwości.

Rodzicom życzymy, aby osiągnięcia ich dzieci były dla nich
nieustającym powodem do dumy.

        
NIECH SZKOŁA BĘDZIE DLA NAS WSZYSTKICH MIEJSCEM
WIELU SUKCESÓW, RADOŚCI I PRZYJAŹNI!!!

Redakcja gazety BartNews

      WAKACYJNE WSPOMNIENIA REDAKTORÓW GAZETY
Wakacje były dla mnie fajne. Z rodzicami zwiedziłem dużo
ciekawych miejsc. Najbardziej podobał mi się Ojców.
Chciałbym tam jeszcze kiedyś pojechać. (Paweł)                
                                         

W tym roku byłam na wsi. Było super!!! Nie musiałam się
uczyć, tylko mogłam chodzić na dyskotekę. (Adriana)

Jestem bardzo zadowolony z wakacji. Odpocząłem po
całym roku szkolnym. (Norbert)

Wakacje spędziłam w domu. Mimo tego, że nie
podróżowałam spędziłam je bardzo miło.  (Ewa)

Wakacje nie były dla mnie zbyt udane, bo w czasie ich
trwania złamałem nogę.  (Henrik)

W tym roku byłam w Grecji z tatą, ale było fajnie.  (Nela)

Spędziłem wakacje na wsi u babci. Pomagałem we
wszystkich pracach w gospodarstwie. (Szymon)

         

"... I nowa bije już
godzina;
Nowy rok szkolny się
zaczyna.
Już czeka szkoła i
koledzy
i w książkach zasób
nowej wiedzy..."
                     Jan Brzechwa
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                              NOWOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2017/18

W związku z wprowadzeniem reformy szkolnictwa w naszej szkole
pojawiły się zmiany:

szkoła przekształciła się w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 99 im.
Małego Powstańca z oddziałami gimnazjalnymi - II i III klasa
Gimnazjum Nr 104,
uczniowie kończący naukę w klasie 6 rozpoczęli naukę w klasie 7
szkoły podstawowej, a nie  w klasie  I gimnazjum,
wszyscy uczniowie naszej szkoły wypożyczą z biblioteki podręczniki
i materiały edukacyjne,
uczniowie rozpoczynający w tym roku szkolnym naukę w klasie 6
nie będą pisać sprawdzianu szóstoklasisty - napiszą go dopiero w
klasie 8,
pojawiły się nazwy nowych przedmiotów,
uczniowie, którzy skończą w czerwcu 2018 r. naukę w klasie 3
gimnazjum rozpoczną naukę w szkołach branżowych I stopnia,
uczniowie otrzymali Karty Ucznia uprawniające do bezpłatnych
przejazdów komunikacją miejską na terenie Warszawy.

             
           ILOŚĆ DNI NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2017/18

                           W I półroczu czeka nas:
                       87 dni nauki czyli 17 tygodni 

                          W II półroczu czeka nas:
                       91 dni nauki czyli 18 tygodni 

                     W ROKU SZKOLNYM CZEKA NAS:
                     178 DNI NAUKI CZYLI 36 TYGODNI 

              
              KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/18
  

          1.09.2017 r. – rozpoczęcie roku szkolnego
          15 - 28. 01. 2018 r.–  ferie zimowe
          23.12 - 31.12. 2018r.  – zimowa przerwa świąteczna
          29.03 - 3.04.2018r. - wiosenna przerwa świąteczna
          18 - 20.04.2018r. – egzamin gimnazjalny
          22.06.2017 – zakończenie roku szkolnego
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Dzień Edukacji Narodowej

Dzień upamiętnia rocznicę powstania
Komisji Edukacji Narodowej (KEN), która
została powołana z inicjatywy króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego 14
października 1773 roku. Od tej chwili dzień
jest powszechnie obchodzony we
wszystkich placówkach związanych z
oświatą, jako Święto Edukacji Narodowej.
Z tej okazji składamy dyrekcji,
nauczycielom, pomocom nauczycieli oraz
innym pracownikom naszej szkoły
serdeczne życzenia: dużo zdrowia,
cierpliwości oraz zadowolenia z sukcesów
uczniów! 

Uroczystość Pasowania na
Ucznia

W dniu 13 października 2017 roku odbyła się
uroczystość Pasowania na Ucznia Szkoły Podstawowej
nr 99 im. Małego Powstańca. Nasi nowi koledzy i
koleżanki musieli  wykazać się wieloma cennymi
umiejętnościami oraz przejść pomyślnie kilka prób:
mądrości - odgadnąć zagadki, zręczności - stać na
jednej nodze oraz uśmiechu – wypić sok z cytryny bez
skrzywienia się. 
Wszystkie próby były oceniane przez rodziców,
nauczycieli i starszych uczniów, którzy jednogłośnie
przyjęli nowych uczniów  do grona naszej szkolnej
społeczności.
Podczas uroczystości przekazane zostały życzenia
dla grona pedagogicznego przygotowane przez Panią
Dyrektor, jak również Radę Rodziców oraz
przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, który z tej
okazji przygotował własnoręcznie wykonane upominki
dla wszystkich pracowników szkoły.
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ADRIANA 
przewodnicząca 

ADRIAN
asystent

przewodniczącej

Nowy Samorząd Uczniowski
wybrany!

Dnia 1 października 2017 roku odbyły się
wybory do Samorządu Uczniowskiego. Były
one poprzedzone kampanią wyborczą.
Kandydaci do Samorządu przygotowali
bardzo ciekawe i oryginalne plakaty
przedstawiające najważniejsze punkty
swojego programu. Wyniki wyborów zostały
ogłoszone  na uroczystym apelu.
Przewodniczącą Samorządu została
Adriana, a jej zastępcą Wojciech. Oboje są
uczniami gimnazjum. Natomiast z
młodszych klas szkoły podstawowej
wyłoniono asystenta przewodniczącego,
którym został Adrian.
Wszystkim zwycięzcom  życzymy wielu
sukcesów i serdecznie gratulujemy!

WOJCIECH
            zastępca

przewodniczącej
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           Wywiad z przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego

- Czy cieszysz się z wyników wyborów? 
- Bardzo się cieszę! To wielkie wyróżnienie dla mnie.
- Jakie są twoje plany? Co chciałabyś zmienić w szkole?
- Zmienić? Nic. W naszej szkole jest bardzo fajnie. Chciałabym jednak,
żeby wszyscy uczniowie z chęcią przychodzili do szkoły i mieli szansę
na jeden dzień bez pytania i oceniania. Będzie to możliwe dzięki
losowaniu "szczęśliwego numerka". Osoba, której numer z dziennika
zostanie wylosowany nie będzie w danym dniu odpytywana z żadnego
przedmiotu. Chciałabym też żeby było więcej dyskotek i wycieczek. 
- To bardzo ciekawe postulaty. Mam nadzieję, że uda się je
zrealizować. Co lubisz robić w czasie wolnym od szkoły?
- Lubie słuchać muzyki, spotykać się z przyjaciółmi i oglądać telewizję.
- Jaka jest twoja ulubiona potrawa?
- Sushi.
- Dziękuję za wywiad.
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Międzynarodowy Dzień Kropki

Książka Petera H. Reynoldsa o kropce, od
której wszystko się zaczęło,
zapoczątkowała Międzynarodowy Dzień
Kropki na całym świecie. Obchodzimy go 15
września, jako święto talentu i
kreatywności. Każdy z nas jest wyjątkowy! 

W naszej szkole Dzień Kropki był
obchodzony w ramach akcji "Kolorowe
Dni".

Było pięknie, radośnie i kolorowo:)
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Światowy Dzień Zwierząt 
 Dzień 4 października to wielkie święto
naszych czworonogów małych i dużych
oraz uroczystość św. Franciszka z Asyżu,
patrona zwierząt w Kościele
rzymskokatolickim. 

Nasza szkoła uczciła święto poprzez
specjalnie zorganizowane lekcje w świetlicy
szkolnej. Wszyscy nauczyciele i uczniowie
założyli w tym dniu strój z motywem
zwierzęcym. Z kolei Samorząd Uczniowski
ogłosił zbiórkę żywności oraz innych rzeczy
potrzebnych dla zwierząt w schroniskach.
 

Bezpiecznie do
szkoły z Dorotką

Dorotka wróciła do nas po
przerwie wakacyjnej z
lekcją na temat bezpiecznej
drogi do szkoły. Dzięki niej
dzieci przypomniały sobie 
jak prawidłowo przechodzić
przez jezdnię i odpowiednio
zachowywać się na drodze.

Wszyscy świetnie się bawili
i aktywnie brali udział w
organizowanych grach i
zabawach . 
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KSIĄŻKA NAS ŁĄCZY, UCZY I BAWI!

W klasie IIA gimnazjum odbyła się szczególna lekcja, w
której uczniowie wcielili się w role postaci z lektury
"Mały Książę". Zaprosiliśmy uczniów klasy 5b na
premierę naszej sztuki. Publiczność nagrodziła nas
gorącymi brawami. Pokazaliśmy, że książka to wielka
przygoda! Zobaczcie sami!

O tym, że czytanie książek to przyjemne i rozwijające
zajęcie przekonali się uczniowie klas: 3a, 5c, 7c, IIIC,
IIID, którzy wzięli udział w zajęciach zorganizowanych w
zaprzyjaźnionych z naszą szkołą bibliotekach: w
Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 52 oraz w Bibliotece
dla Dzieci i Młodzieży nr 53 dzielnicy Targówek.
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Moim hobby jest piłka nożna. Interesuję się
nią już od bardzo dawna. Moje ulubione
drużyny piłkarskie to  Bayern Monachium,
FC Barcelona, Paris Saint-Germain FC oraz
Legia Warszawa. Oglądam każdy mecz tych
drużyn. Jestem szczęśliwy, kiedy
wygrywają. Zbieram karty piłkarskie tych
klubów i plakaty z piłkarzami. Mam  piórnik,
długopisy i kredki z FC Barcelona, szalik,
czapkę i koszulkę Legii Warszawa. Kilka
razy byłem na ich Stadionie w Warszawie.
Chciałbym być zawodowym piłkarzem i grać
jak brazylijski piłkarz Neymar da Silva
Santos Júnior. Jest on moim idolem,
ponieważ bardzo dobrze gra w piłkę. Z
polskich piłkarzy bardzo lubię Roberta
Lewandowskiego. Moim marzeniem jest
spotkać któregoś z piłkarzy.   (Patryk)          
                                     

Bardzo lubię grać w szachy. Kiedyś
wygrałam z tatą. Znam zasady. Czuję, że
mogę być w tym dobra, bo jestem
spostrzegawcza. Lubię szachy, ponieważ
nie trzeba się spieszyć.
                                           (Nela)

Moja przygoda z szachami zaczęła się
przypadkiem. Pewnego dnia znalazłem w
domu szachy dziadka. Bardzo mnie
zaciekawiły. Poprosiłem dziadka, aby
nauczył mnie w nie grać. Byłem bardzo
dobrym uczniem i szybko poznałem zasady
gry w szachy. Swoje umiejętności rozwijam
w szkole na kółku szachowym. Mam już
sukcesy w tej dziedzinie. W zeszłym roku
zająłem 4 miejsce w międzyszkolnym
turnieju szachowym. Jestem z siebie bardzo
dumny. Bardzo lubię pojedynki szachowe
zwłaszcza z nauczycielami w szkole. Gra
sprawia mi dużo przyjemności. Ćwiczę w
ten sposób koncentrację i skupienie.
Chciałbym zostać nauczycielem gry w
szachy i pojechać na ogólnopolski turniej
szachowy.   (Henrik)                                          
                             

WARTO MIEĆ ZAINTERESOWANIA...    
O SWOICH PASJACH OPOWIADAJĄ GIMNAZJALIŚCI
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	Bezpiecznie do szkoły z Dorotką
	Dorotka wróciła do nas po przerwie wakacyjnej z lekcją na temat bezpiecznej drogi do szkoły. Dzięki niej dzieci przypomniały sobie  jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię i odpowiednio zachowywać się na drodze.
	Wszyscy świetnie się bawili i aktywnie brali udział w organizowanych grach i zabawach .

	KSIĄŻKA NAS ŁĄCZY, UCZY I BAWI!
	O tym, że czytanie książek to przyjemne i rozwijające zajęcie przekonali się uczniowie klas: 3a, 5c, 7c, IIIC, IIID, którzy wzięli udział w zajęciach zorganizowanych w zaprzyjaźnionych z naszą szkołą bibliotekach: w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 52 oraz w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 53 dzielnicy Targówek.
	W klasie IIA gimnazjum odbyła się szczególna lekcja, w której uczniowie wcielili się w role postaci z lektury "Mały Książę". Zaprosiliśmy uczniów klasy 5b na premierę naszej sztuki. Publiczność nagrodziła nas gorącymi brawami. Pokazaliśmy, że książka to wielka przygoda! Zobaczcie sami!

	WARTO MIEĆ ZAINTERESOWANIA...
	O SWOICH PASJACH OPOWIADAJĄ GIMNAZJALIŚCI
	Moim hobby jest piłka nożna. Interesuję się nią już od bardzo dawna. Moje ulubione drużyny piłkarskie to  Bayern Monachium, FC Barcelona, Paris Saint-Germain FC oraz Legia Warszawa. Oglądam każdy mecz tych drużyn. Jestem szczęśliwy, kiedy wygrywają. Zbieram karty piłkarskie tych klubów i plakaty z piłkarzami. Mam  piórnik, długopisy i kredki z FC Barcelona, szalik, czapkę i koszulkę Legii Warszawa. Kilka razy byłem na ich Stadionie w Warszawie. Chciałbym być zawodowym piłkarzem i grać jak brazylijski piłkarz Neymar da Silva Santos Júnior. Jest on moim idolem, ponieważ bardzo dobrze gra w piłkę. Z polskich piłkarzy bardzo lubię Roberta Lewandowskiego. Moim marzeniem jest spotkać któregoś z piłkarzy.   (Patryk)
	Bardzo lubię grać w szachy. Kiedyś wygrałam z tatą. Znam zasady. Czuję, że mogę być w tym dobra, bo jestem spostrzegawcza. Lubię szachy, ponieważ nie trzeba się spieszyć.                                            (Nela)
	Moja przygoda z szachami zaczęła się przypadkiem. Pewnego dnia znalazłem w domu szachy dziadka. Bardzo mnie zaciekawiły. Poprosiłem dziadka, aby nauczył mnie w nie grać. Byłem bardzo dobrym uczniem i szybko poznałem zasady gry w szachy. Swoje umiejętności rozwijam w szkole na kółku szachowym. Mam już sukcesy w tej dziedzinie. W zeszłym roku zająłem 4 miejsce w międzyszkolnym turnieju szachowym. Jestem z siebie bardzo dumny. Bardzo lubię pojedynki szachowe zwłaszcza z nauczycielami w szkole. Gra sprawia mi dużo przyjemności. Ćwiczę w ten sposób koncentrację i skupienie. Chciałbym zostać nauczycielem gry w szachy i pojechać na ogólnopolski turniej szachowy.   (Henrik)


