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Tym razem
udaliśmy się w
podróż w czasie.
Dzięki naszym
uczniom
odwiedziliśmy
dwanaście polskich
miast w okresie
dwudziestolecia

międzywojennego:
Białystok, Toruń,
Lwów, Gdynię,
Wilno, Gdańsk,
Bydgoszcz,
Poznań, Zakopane,
Warszawę, Kraków
i Lublin. Wszystkim
udzieliła

się niezwykła
atmosfera tego
okresu. Nasze
spotkanie miało też
charakter
edukacyjny. Po
przedstawieniach
dzieci podchodziły

do stoisk. Musiały
odpowiedzieć na
pytanie dotyczące
okresu
dwudziestolecia w
danym mieście. Za
prawidłową
odpowiedź
otrzymywały
pieczątkę w
specjalnej
książeczce a po
zdobyciu

12 nagrodę od pani
Ireny. Dziękujemy
organizatorom tego
wydarzenia: pani
Marzenie Wach i
pani Annie
Głuśniewskiej. 

Do zobaczenia w
przyszłym roku!

     Tradycją naszej szkoły są
coroczne Pikniki odbywające się 
                  w czerwcu

Fot. Jolanta
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Klasa 1- Białystok

Klasa 7b- Warszawa

fot. Jolanta
Wróblewska

fot. Jolanta
Wróblewska
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Klasa 7a- Zakopane

Klasa 3b- Gdynia

fot. Jolanta
Wróblewska

fot. Jolanta
Wróblewska
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Klasa 5a- Gdańsk

Klasa 5b- Bydgoszcz

Fot. Jolanta
Wróblewska

fot. Jolanta
Wróblewska
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Klasa 3a- Lwów

Klasa 4- Wilno

fot. Jolanta
Wróblewska

fot. Jolanta
Wróblewska
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Klasa 6- Poznań

Klasa 4- Wilno

fot. Jolanta
Wróblewska

fot. Jolanta
Wróblewska
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Klasa 8a- Kraków

Stoisko kl. 8b- Lublin

fot. Jolanta
Wróblewska

fot. Jolanta
Wróblewska



www.polskatimes.plPolska Times | Wydanie specjalne 06/2019 | Strona 8 

WWW.JUNIORMEDIA.PLENESPE 81

3 czerwca 2019 r. pierwszoklasiści
wzięli udział w warsztatach
naukowych Funiversity z
wykorzystaniem ciekłego azotu.
"Mroźne eksperymenty" były
okazją do zobaczenia, jak szybko
kwiatek staje się kruchy jak
wafelek. Uczniowie sprawdzili też,
czy lody przyrządzone na ich
oczach naprawdę są pyszne.

Organizatorem wydarzenia była p.
Bożena Siemieńska,
wychowawczyni kl. 1

kl. 1

          Szóstoklasiści 
        w Goethe-Institut
29 maja  2019 r.szóstoklasiści
odwiedzili Goethe-Institut w
Warszawie. Uczniowie dowiedzieli
się na czym polega działalność
Goethe-Institut, poznali bibliotekę
instytutu podczas wykonywania
zadań w grupach, posłuchali
niemieckiej muzyki, zagrali w gry
towarzyskie w języku niemieckim
oraz rozwiązywali quizy językowe
na platformie edukacyjnej instytutu.
Organizatorem wyjścia była p. Ewa
Koźlińska.

                          MROŹNE EKSPERYMENTY

                   Rewitalizacja szkolnego ogródka

fot. Bożena
Siemieńska
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  Matematyczna   
   gra terenowa

        Ogródek       
       warzywny

Ekipa

Warzywa

Ziółka

Dzień Rodziny

Nic nie smakuje
tak dobrze jak
zimna
lemoniada z
cytryną i listkami
mięty. W
naszym
szkolnym
ogródku
znajdziecie

nie tylko miętę,
ale także inne
ziółka i
warzywa.
Pachną i
smakują
obłędnie!
Ogródkiem
opiekuje się p.
Irena Poszwald.

                       Zajęcia 
     z wychowania komunikacyjnego
              dla uczniów klas 1-3

28 maja  dzieci
z kl.1-3
uczestniczyły w
zajęciach
profilaktycznych
zorganizowa-
nych przez
ZTM.Uczniowie

poznali
podstawowe
zasady
bezpiecznego
podróżowania
transportem
publicznym

i mogli obejrzeć
niedostępne na
co dzień
zakamarki
autobusu.
Uczyli się też
odczytywać

oznaczenia
wewnątrz
pojazdu i
informacje z
monitorów. 

ZTM

fot. Joanna
Czopowicz

fot. Irena Poszwald

fot. Irena Poszwald

fot. Monika
Ziemiańska

fot. Joanna

fot. Joanna
Pieńkowska
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               Dzień Matematyki 
         klasa 3b dla pierwszaków

   Kiermasz 5b

  Matematyczna   
   gra terenowa

 Ósmoklasistów
 dzień z prawem

9 maja
uczniowie kl. 5b
zorganizowali
kiermasz, z
którego dochód
zostanie
przekazany na
cele
charytatywne.

21 maja kl. 3B
zorganizowała
dla
pierwszaków
grę terenową z
zagadkami,
labiryntami i
zadaniami

matematyczny-
mi. Uczniowie
obu klas
świetnie się
przy tym bawili -
starsi mogli
zaprezentować
swoją wiedzę

matematyczną i
zdolność
tłumaczenia
skomplikowa-
nych działań a
młodsi mieli
okazję
sprawdzić,

czy zasługują
na miano
Mistrza
Matematyki. 

22 maja odbyła
się gra
terenowa dla
klas 3 i 4. Dzieci
rozwiązywały
zadania
logiczno-
matematyczne.Nie
zabrakło
uśmiechu

oraz emocji
towarzyszących
podczas
rozwiązania
zadań.
Opiekunami
grup byli
uczniowie z kl. 6
i 7b.

:)
Działamy

23 maja
ósmoklasiści w
ramach edukacji
prawnej
odwiedzili Sąd
Rejonowy dla
m. st.
Warszawy.
Spotkali się z
sędzią, wzięli
udział

w symulowanej 
rozprawie 
sądowej i
warsztatach
,,Alternatywne
sposoby
rozstrzygania
sporów".

5b

fot. Katarzyna Król
fot. Katarzyna Król

Kiermasz
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