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    Czy to Mikołaj?

    Smutny Mikołaj...

      Wigilie klasoweMy i choinka

     Z ŻYCIA SZKOŁY
PODWÓRKOWA GWIAZDKA

15 grudnia, w niedzielny
wieczór, na terenie naszej
szkoły odbyło się spotkanie
wigilijne przygotowane
przez Partnerstwo „Młyn na
Woli”. W spotkaniu brali
udział Pani Dyrektor
Daniela Bartosiak,
uczniowie z rodzinami,
pracownicy szkoły. Gośćmi
honorowymi byli: Pani
Grażyna Orzechowska –
Mikulska - Zastępca

Burmistrza Dzielnicy Wola
oraz Radni Dzielnicy –
Paweł Pawlak oraz Paweł
Kuchta.
Partnerstwo Młyn na Woli
to wspólna inicjatywa
instytucji samorządowych
oraz pozarządowych
działających na rzecz
mieszkańców obszaru
pomiędzy ulicami
Okopową, Leszno,
Tyszkiewicza i Młynarską.

Uczestnicy spotkania
wykonali ozdoby
świąteczne i szopki z
drewna, czerpali papier,
grali w szachy i  tenisa
stołowego, śpiewali kolędy
pod choinką, którą sami
ozdobili.

6 grudnia przyszedł do nas
Mikołaj. Byliśmy bardzo
zdziwieni, kiedy nagle w
drzwiach pojawił się...
Wydawało nam się, że był to
Pan pedagog. Był bardzo dla
nas miły. Wszystkie dzieci
w szkole dostały „słodkie
bombki”. Dziękujemy!
     Adam Majewski

Mikołaj?

Wigilia

20 grudnia zasiedliśmy do
wigilii klasowej. Przed
poczęstunkiem
przeczytaliśmy fragment z
Pisma Św. „O narodzeniu
Jezusa”, podzieliliśmy się
opłatkiem, złożyliśmy sobie
życzenia, a potem
śpiewaliśmy kolędy.
   Gabrysia Kraszewska

Dnia 19 grudnia 2013 r.
uczniowie klasy 2B
zaprezentowali dzieciom z
klas I – III oraz oddziałów
przedszkolnych
przedstawienie w języku
angielskim pt. „Smutny
Mikołaj”. Mikołaj był smutny,
ponieważ nigdy nie dostał
prezentu, nie siedział przy
stole wigilijnym, gdyż ciągle

ciężko pracował. Dzieci,
które spotkały Mikołaja,
pomogły mu, dały mu
prezent i zaprosiły do
świątecznego stołu. 
Na zakończenie
zaśpiewaliśmy piosenkę
„We wish you a Merry
Christmas”.
      Wiktoria Kozłowska
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           NASZA TWÓRCZOŚĆ

Ptaszniki
czerwonokolanowe
zamieszkują
półpustynne tereny
Meksyku oraz
sawanny. Są to
wyjątkowo pięknie
ubarwione pająki.
Przez swoją urodę
zostały prawie
całkowicie wytępione w
środowisku
naturalnym. Więcej
ptaszników
żyje w hodowlach

niż na wolności.
Obecnie ptaszniki
czerwonokolanowe
zostały objęte ochroną
gatunkową. Ciekawe
jest, że osobniki tego
gatunku atakują nie
jadem, a włoskami z
odwłoka, które parzą
jak ogień. Dorosłe
osobniki potrafią
osiągnąć 7-8cm
długości.

     PRZYRODA WEDŁUG MICHAŁA  SOBIANKA

Cudo!

CZY WARTO
BYĆ
INFORMATYKIEM?
Zacznijmy od tego,
kto to jest informatyk.
Informatyk to osoba,
która wykształciła się
na specjalistę w
dziedzinie nauk
komputerowych.
Posiada wiedzę i
umiejętności na temat
tworzenia,
przetwarzania i
przekazu informacji
oraz zna budowę i
zasady działania

urządzeń
komputerowych.
Informatyków można
podzielić na różne
specjalizacje: są
programiści,
administratorzy,
specjaliści od sieci
komputerowych,
graficy itp.
Informatyk to zawód
przyszłości. Jeżeli się
rozejrzymy wokół
siebie, to zobaczymy
że komputery są
wszędzie: w domu,
biurze, fabrykach,

szpitalach, szkołach.
Komputery stanowią
serce wielu urządzeń,
stoją na biurkach, ale
większość jest
pochowana w środku
urządzeń. Inne
nosimy przy sobie -
tablety, telefony
komórkowe i cała
masa różnych
gadżetów.
Wykorzystujemy je
do nauki, pracy i
zabawy. Ktoś musi to
wszystko

zaprojektować,
wykonać,
zainstalować i
zapewnić poprawne
funkcjonowanie. Bez
zawodu informatyka
byłoby to niemożliwe.
Dlatego pytanie "CZY
WARTO BYĆ
INFORMATYKIEM? "
jest bardzo łatwe.
Oczywiście, że
warto. Bez komputera
i internetu obecnie nie
da się żyć. Wszędzie
tam, gdzie są
komputery,

gdy nastąpi awaria,
wzywa się
informatyka.
Wiedza i
umiejętności
informatyczne są
bardzo cenione.
Nawet ja pisząc ten
materiał, korzystałem
z pomocy komputera
i internetu. :)
Wiktor Bryk

CIEKAWOSTKI Z ŻYCIA JORGE  BLANCO
Jorge Blanco urodził się 19 grudnia 1992 roku w Meksyku. Grał między innymi w filmie Viva High School Musical Meksyk,
Pojedynek, który miał swoją premierę w Meksyku 24 sierpnia 2008 roku. Jednak nie tam zdobył on sławę… Serial ,,Violetta” jest w
dziesiątce najpopularniejszych seriali na świecie. Dlaczego? Jeszcze przed serialem mało kto wiedział, kim jest Jorge i czym się
zajmuje. Jak sam opowiadał, już od małego dziecka bardzo lubił tańczyć i śpiewać, jednak jego rodzice widzieli go jako sportowca.
Przez większość swojego życia chłopak biegał, bo sprawiało mu to przyjemność. Do dzisiaj Jorge lubi sobie pobiegać, jak jest w
złym humorze. W serialu ,,Violetta”, gra Leona, chłopaka głównej bohaterki. Na początku grał bezuczuciowego człowieka. Jednak
po kilku odcinkach, pod wpływem Violetty, zaczął się zmieniać. Na planie wszyscy bardzo dobrze się dogadują, traktują się jak
rodzina. W życiu prywatnym Martina Stoessel serialowa Violetta jest dziewczyną Jorge. Prawdopodobnie, gdyby nie został
aktorem, zacząłby sławę jako gitarzysta. Już od 7 roku życia grał na gitarze i śpiewał do swoich ulubionych piosenek. Opłaciło mu
się to dzięki do ciężkiej pracy i mamy teraz najpopularniejszy serial disney’a.
Nowe odcinki ,,Violetta” już w styczniu od poniedziałku do piątku o 16.00 w Disney Channel.
                                                                                                                          Emilka Pacha     

Jorge

PIERZYNKA
Śniegowa pierzynka
przykryła
czapki i rękawice
dzieci,
zielone listki i igiełki
choinek,
dachy samochodów i
domów.
Wiatr przybył i ją
rozdmuchał. 

ŚNIEŻNY RANEK
Z rana przyszedł mróz
Zaśnieżyło, zasypało,
zawiało.
Nie widać domów, ulic,
ani drzew.
Jest cudnie, jest biało!
Założyła Matylda
barani kożuszek,
położyła na śniegu
i aniołków ślady zrobiła.
Potem wpadła
w zaspę po kolana,
będzie się w niej
zagrzebywać
uchachana.      
Gabrysia         
Kraszewska

Michał

Emi
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   KĄCIK SZACHOWY

    BIESIADA U "WARSA I SAWY"
                             

Nauczyciel potrafi...

13 grudnia w naszej
szkole odbyła się
„Biesiada u Warsa i
Sawy”. W biesiadzie
brali udział
nauczyciele z
warszawskich szkół,
którzy są w programie
„Wspierania Ucznia
Zdolnego”. 
Uczniowie klasy

III c zaprezentowali
jasełka pt. „Smutne
Święta?”.
Dlaczego w tytule był
znak zapytania?
Dlatego, że ludzie
przed świętami dają
się omamić zakupami
i ciągłymi promocjami,
a przecież nie o to
chodzi. Warto się

zatrzymać i spojrzeć
co jest istotą świąt... A
WY WIECIE?
Po części
artystycznej goście
przeszli na zajęcia
warsztatowe.
Tym razem uczniami
byli zaproszeni
nauczyciele. Wykonali
z makaronu budowle

i bardzo się z tego
cieszyli, co widać na
zdjęciu. 
    Natalka Osipiuk

NEW YEAR
It’s coming New Year
and Carnival! On New
Year’s Day there will be
a party at my house. A
lot of people will come:
my aunt, my cousin,
my uncle and my
grandparents. We have
to prepare food. I think
sandwiches, crisps and
cake will be enough but
my Grandma says that
we also need some
soup and meat. Ok. I
can help. In New Year I
want to be a better
student and I promise
to tidy my room oftenJ.
Later there will be
carnival and at my
school there will be a
party. Great! I have to
prepare a fancy- dress.
I want to be a princess
or a pop star. I have to
buy a new dress-the
pink one, and new
sunglasses or a crown.
On Carnival my
Grandma bakes
doghnouts.
The recipe:
· tablespoon plus 1
teaspoon active dry
yeast,
· 1 cup whole milk,
heated to 110°F,
· 2 to 2 1/2 cups (320 to
400 grams) bread flour,

· 1 teaspoon pure
vanilla extract,
· 3 large egg yolks,
· 2 tablespoons (30
grams) superfine
sugar,
· 1/2 teaspoon table
salt,
· 4 tablespoons (1/2
stick or 2 ounces)
unsalted butter,
softened at room
temperature and cut
into cubes.
Read More 
Ola Wójcicka 

Szachowe bombki

Trudny przeciwnik?

Szachy

Szachy to nasza
ulubiona gra. Nawet
choinkę ubraliśmy w
szachowe bombki.
Czasami naszymi
przeciwnikami są
rodzice. Na Biesiadzie
u Warsa i Sawy
prowadziłyśmy 
szachową grę
integracyjną. Byłyśmy
przebrane za
posłańców króla, czyli
gońców. Uczestnicy
gry odpowiadali

na nasze pytania. Za
każdą poprawną
odpowiedź uczestnik
przesuwał się o jedno
pole do przodu.
Zwyciężyła osoba,
która jako pierwsza
dotarła do
wyznaczonego pola.
Zgodnie z zasadami
gry, ta osoba z pionka
przemieniła się w
hetmana, czyli królową.
  Wiktoria Szlauzys
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WYWIAD  Z PANEM PAWŁEM
WASILEWSKIM - TANCERZEM-
PRZEPROWADZONY PRZEZ
NATALKĘ OSIPIUK 

Tancerz

N.O. Czy lubi Pan swoja pracę?
P.W. Bardzo lubię i sprawia mi wielką przyjemność.
N.O. Kim Pan chciał zostać w dzieciństwie?
P.W. Aktorem.
N.O. Czy od zawsze lubił Pan tańczyć?
P.W. Nie, moja przygoda z tańcem rozpoczęła się w wieku 15 lat.
N.O. Co Panu w tańcu sprawia największą przyjemność?
P.W. Bycie wolnym. Mogę robić w tańcu to, na co mam ochotę.
N.O. Co Pan wyraża przez taniec?
P.W. Uczucia.
N.O. Czy ktoś z Pana rodziny tańczył?
P.W. Nie.
N.O. Jaki style taneczne lubi Pan najbardziej?
P.W. Taniec nowoczesny, jazz, hip hop, taniec towarzyski i klasyczny.
N.O. Czy jest Pan zadowolony z tego, co Pan osiągnął?
P.W. Oczywiście, że tak. Gdybym mógł wybrać jeszcze raz, to mój wybór
byłby taki sam, czyli TANIEC.
N.O. Czy udziela Pan prywatnych lekcji?
P.W. Tak, bo chciałbym przekazać swoją wiedzę i umiejętności innym.
N.O. Dziękuję za udzielenie wywiadu. Było mi bardzo miło, że mogłam z
Panem porozmawiać i poznać Pana bliżej, bo na lekcjach tylko ciężko
pracujemy.
P.W. Mi też było bardzo miło porozmawiać z Tobą.

4.12.2013 r. razem z
moją klasą III c byłem
na wycieczce w
Młodzieżowym Domu
Kultury „Muranów”.
Młodzieżowy Dom
Kultury „Muranów" im.
Cypriana Kamila
Norwida w Warszawie
jest jedną 
z pierwszych
placówek zajęć
pozaszkolnych w
powojennej stolicy. Od
sześćdziesięciu lat
niezmiennie służy
dzieciom i młodzieży.
Placówka ta przenosiła
się do różnych
budynków na Woli. Jej
głównym celem jest
prowadzenie wielu
ciekawych zajęć dla
dzieci i młodzieży. Są
to zajęcia plastyczne,

muzyczne,
ekologiczne, taneczne,
komputerowe,
literackie. Uczniowie
naszej klasy
uczęszczają na
zajęcia plastyczne,
ekologiczne i
muzyczne. 
4.12 byliśmy na
zajęciach
plastycznych, na
których wykonaliśmy
ryby. Każdy z nas
narysował inny kształt
ryby. Wszyscy
najpierw rysowaliśmy
ołówkiem, potem
markerem
zaznaczaliśmy
kontury. Ryby
malowaliśmy farbami
akwarelowymi,
następnie suszyliśmy
rysunki suszarką,

aby zrobić
wykończenia prac
klejem i brokatem.
Moja rybka była
różnokolorowa, dno
oceanu zostało
wykończone złotym
brokatem ( zdjęcie
powyżej). Wszystkie
prace były bardzo
ładne i kolorowe.
Zajęcia w MDK
zawsze są fajne i
ciekawe. Zachęcam
do skorzystania z
bogatej oferty MDK 
" Muranów"
Wiktor Bryk

       ZAJĘCIA PLASTYCZNE 
         W MŁODZIEŻOWYM 
  DOMU KULTURY " MURANÓW"

Złota rybka? NatalkaWiktor
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