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Witaj, szkoło!

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
2014/2015

W numerze:

Po ślubowaniu pierwszoklasistów

12 września 2014 r. w
Szkole Podstawowej nr 307
przy ulicy Barcelońskiej 8
zebrali się uczniowie klas
pierwszych. 
Tradycją szkoły jest, 
że ślubowanie
pierwszoklasistów odbywa
się w rocznicę Victorii
Wiedeńskiej. 
Na uroczystym ślubowaniu
klas pierwszych
byli obecni goście - rodzice

uczniów przystępujących
do ślubowania.
Uroczystość rozpoczęła
się od wprowadzeniu
sztandaru szkoły 
i odśpiewania hymnu
państwowego. 
Po krótkiej przemowie Pani
Dyrektor rozpoczęła się
ceremonia ślubowania.
Uczniowie wypowiedzieli
przyrzeczenie uczniowskie,
a następnie

zostały wręczone
pamiątkowe dyplomy. 
Na końcu uroczystości
pierwszaki przedstawiły
program artystyczny.
Śpiewały piosenki oraz
recytowały wiersze swoich
starszych kolegów.

Kuba Falkowski

Jakie zmiany
zaszły w szkole po
wakacjach?

Nasze pierwsze
wywiady

Poznaj nowych
nauczycieli

Aktualności

Nasz udział w akcji:
„Kochasz? Powiedz STOP
Wariatom Drogowym”
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Nowa redakcja Gazetki Szkolnej
„Trzystasiódemka”

      W tym roku redakcja naszej gazetki szkolnej „Trzystasiódemki”
pracuje w nowym składzie. Tworzą ją uczniowie klasy piątej i szóstej.
Oczywiście do współpracy zapraszamy wszystkich chętnych - wiek jest
nieważny! Będziemy pisać artykuły, a pieczę nad nami sprawować będzie
pani wicedyrektor Zuzanna Sewastianowicz, nasza nauczycielka od języka
polskiego. Gazetka ukazywać się będzie raz na dwa miesiące.
Spotykamy się co tydzień, żeby zaplanować nasze działania redaktorskie.
Będziemy pisać artykuły, przeprowadzać wywiady 
z nauczycielami i dziećmi, robić reportaże na ciekawe tematy, opisywać
ważne wydarzenia i odwiedzane przez nas miejsca. Przedstawimy
czytelnikom laureatów konkursów i zawodów międzyszkolnych, takich jak
recytatorskie, malarskie i sportowe. Opisując ciekawe wydarzenia i miejsca,
postaramy się zrobić dla Was zdjęcia upamiętniające te chwile, na przykład
gdy odwiedzimy pałac w Wilanowie czy Starówkę. Trudny element pracy
przypadnie również naszej Pani, będzie ona szlifować nasze teksty,
planować wygląd graficzny gazetki i organizować drukowanie numerów.
Naszym zadaniem jest zaciekawienie czytelników i poinformowanie ich o
wydarzeniach ważnych dla naszej szkoły. Czeka nas dużo pracy. Życzcie
nam powodzenia!

Zofia Sicińska

Zespół redakcyjny Trzystasiódemki

ślubowanie pierwszoklasistów

  WYWIAD Z PIERWSZOKLASISTKĄ

Od pierwszego września 2014r. rozpoczęła naukę w szkole moja 6-letnia
siostra - Marta. Przeprowadziłam z nią wywiad o szkole:
Marta, czy cieszyłaś się, że idziesz do pierwszej klasy?
Cieszyłam się bardzo, ponieważ chodziłam już do szkoły do klasy "0”.
A czy czegoś się bałaś?
Bałam się tylko troszkę. Byłam bardzo ciekawa, jaka będzie moja nowa pani
oraz klasa.
Jak wyglądał twój pierwszy dzień w szkole?
Gdy wstałam rano, nie mogłam się doczekać, kiedy razem z mamą pójdę do
szkoły na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Założyłam strój galowy –
białą bluzkę oraz granatową spódniczkę i pojechałyśmy. Na korytarzu pani
dyrektor wszystkich przywitała i później razem z nauczycielką i dziećmi
poszliśmy do naszej klasy.
Usiadłam w pierwszej ławce z Marysią, z którą chodziłam do zerówki. Pani
Małgosia rozdała plan lekcji, a ja już nie mogłam doczekać się następnego
dnia.

Jakie masz zajęcia i które są najfajniejsze?
Mam lekcje, które prowadzi z nami wychowawczyni – pani Małgosia,
angielski – druga pani oraz religię – jeszcze inna, ale bardzo fajna.
Najfajniejsza jest lekcja W-F, kiedy mamy różne zawody, wyścigi i świetnie
się bawimy. 
Czy fajne masz koleżanki i kolegów?
Tak, kilka osób już znam, bo chodziły ze mną do zerówki, ale są także nowe
osoby. Nawet już z jedną się zaprzyjaźniłam – ma na imię Ania.
Jak ci się podobają książki?
Są ciekawe i kolorowe. W podręczniku uczymy się nowych rzeczy, a w
ćwiczeniach piszemy literki, szlaczki i inne zadania.
A jak pani ocenia waszą pracę?
Najlepszą oceną jest zielona sówka. Troszkę gorszą żółta, a kiedy nie
odrobimy pracy domowej dostajemy czerwoną. Ja już dostałam żółtą sowę,
ponieważ nie udała mi się literka ,,L’’, ale pozostałe mam zielone, nawet za
zachowanie.

Klasa 1a
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cd. ze strony 2
Czy już poznałaś jakieś literki?
Tak, uczyliśmy się literki ,,A’’ i ,,L’’, ale nie tylko literki poznajemy na
lekcjach. Pani opowiada nam i uczy nas bardzo ciekawych rzeczy.
Ostatnio czytała nam książkę pt. „Plastusiowy pamiętnik”. Rysujemy na
kartkach szlaczki. 
A co ci się jeszcze w szkole podoba?
Bardzo ciekawe są dodatkowe zajęcia z „Ekokącika”. Wychodzimy ze
szkoły i pani Małgosia opowiada nam różne rzeczy o roślinach.
Rozumiem, że lubisz chodzić do szkoły?
Tak, do szkoły lubię chodzić bardzo, tylko nie lubię, kiedy mama budzi
mnie rano i mówi: „Marta, wstajemy, idziemy do szkoły”.
Wywiad przeprowadziłam z uczennicą klasy I A.

Małgorzata Kozak 
uczennica klasy V B

„Nowa szkoła’’
Nasza szkoła jest w remoncie już ponad rok. Robotnicy wyremontowali jej
wnętrze i pomalowali z zewnątrz. Teraz trwają prace przy basenie 
i boisku szkolnym, a kończą się w sali gimnastycznej.
W wyglądzie szkoły zaszły duże zmiany. W miejscu, gdzie dotychczas była
świetlica, stanęły szafki dla uczniów. Sale lekcyjne oraz korytarze mamy już
odnowione i pomalowane. Biblioteka została przeniesiona 
do innej sali. Świetlica ma teraz więcej pomieszczeń oraz atrakcji 
dla uczniów, między innymi:
- stół do ping-ponga;
- piłkarzyki;
- naukę gry na gitarze;
- kółko taneczne oraz muzyczne itp.
Sala komputerowa została powiększona i pojawiły się w niej nowe
urządzenia.
Do naszej szkoły doszli nowi uczniowie oraz nauczyciele, mogą pojawić się
też osoby niepełnosprawne, dla których przygotowana jest winda. Szkoła
jest ogrodzona, więc uczniowie są bezpieczniejsi.
Wszyscy z niecierpliwieniem czekają, co nowego się pojawi.

Julia Branicka i Ania Niewiadomska

sala 39

Prace remontowe na korytarzu

Nowi nauczyciele w naszej szkole
Wywiad z Panią Moniką Babakow

Jak się Pani pracuje w naszej szkole?
Jestem bardzo zadowolona z możliwości pracy na stanowisku polonisty.
Nauczanie języka polskiego jest moją pasją, dlatego z przyjemnością i
zaszczytem wykonuję codzienną pracę. Nauczanie traktuję jako
wyzwanie, któremu, mam nadzieję, sprostam.
Czy dobrze się tu Pani czuje?
Tak. Z radością i entuzjazmem przychodzę każdego dnia do pracy.
Ogromną radość sprawia mi poznawanie otaczającego mnie świata i osób,
a w szczególności poglądów, przeżyć i potrzeb moich uczniów.
Jaka jest ta szkoła w porównaniu z tymi, w których Pani uczyła
wcześniej?
Myślę, że pozytywnym wyróżnikiem, a nawet znakiem rozpoznawczym
Szkoły Podstawowej nr 307 jest przyjazna atmosfera, o jaka dbają osoby
pracujące i uczniowie uczący się w szkole.
Czy dobrze się Pani pracuje z dziećmi, które Pani uczy?
Bardzo cenie czas spędzany wspólnie z moimi uczniami, których lubię i
szanuję, ale oczywiście szczególnie miło współpracuje mi się z dziećmi,
które biorą aktywny udział w prowadzonych przeze mnie lekcjach,
systematycznie przygotowują się do zajęć, dzięki czemu robią szybkie
postępy w opanowaniu polszczyzny.

Oliwia Olender, Anna Kowalska, Zuzanna Sulej

Pani Monika Babakow
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Spotkanie z mistrzem                               Aleksandra Przybylska
Było to 27 września 2014 r. Razem z moją siostrą jechałyśmy na zawody
pływackie w Ciechanowie. Zabrałyśmy się z naszymi kolegami, którzy tak
jak my trenowali do zawodów od początku września. Były to zawody o
dużą stawkę, bo o Puchar Prezydenta Miasta Ciechanów. Podróż
przebiegła nam w bardzo miłej atmosferze. Gdy dojechaliśmy, była 8:40,
czyli zostało 20 minut do rozgrzewki. Zajęliśmy więc miejsca przy
brodziku.
Po 2-3 godzinach ogłoszono, że przy wejściu na trybuny rozdaje autografy
Radosław Kawęcki. Wszyscy rzucili się tam, aby zobaczyć wielokrotnego
mistrza świata, a kolejka po zdjęcie z nim była tak długa jak Mur Chiński.
Gdy ja i moje koleżanki dobrnęłyśmy do niego, jedna z mam zrobiła nam
zdjęcie, Po sesji fotograficznej i rozdaniu autografów Radosław Kawęcki
powiedział, abyśmy zawsze wierzyli w siebie, bo to doprowadzi nas do
mistrzostwa, takiego sukcesu jak ten, który on odniósł. Spotkanie i
rozmowa z idolem to jest coś, co zapamiętam na zawsze. To tak, jakbyś
czuł, że ty też możesz być wielki. 

Kochasz? Powiedz STOP!
Wiele wypadków na drodze zdarza się przez nieuwagę kierowców.
Rozproszyć może ich dzwoniący telefon czy za głośno włączone radio.
Z tego oto powodu firma PZU Polska postanowiła zorganizować akcję
promującą bezpieczeństwo na drodze pod tytułem „Kochasz? Powiedz
STOP swojemu wariatowi drogowemu.”
Na bezpieczeństwo podczas jazdy duże znaczenie mają drobne rzeczy.
Niektóre z nich są tak oczywiste, że nie zawracamy sobie nawet nimi głowy,
a to one mogą przesądzić o naszym życiu. Na przykład takie zwyczajne
zapięcie pasów może uratować nas od śmierci. Wydanie dodatkowych
pieniędzy na zestaw głośnomówiący, abyśmy mogli rozmawiać bezpiecznie,
ratuje nas przed spowodowaniem wypadku.
Akcja PZU jest bardzo pomocna, ponieważ zwraca uwagę na nieostrożnie
jadących kierowców.

  Aleksandra Przybylska i Julia Branicka 
  Kl. VB

Radosław Kawęcki i ja (pierwsza z prawej)

Zajęcia w klasie 5b

23 września 2014 r. uczniowie z klas 5 wzięli udział w dwugodzinnych
„Zajęciach o niepełnosprawności i języku migowym” organizowanych
przez Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki w Warszawie w
ramach kampanii informacyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych
i przeciwdziałaniu dyskryminacji. Warsztaty przybliżyły nam tematykę
niepełnosprawności, w tym brak słuchu. Uczyliśmy się języka migowego i
poznaliśmy podstawowe słowa.

Nasze serduszka dla kierowców

Autorzy serduszek, czyli klasa 6b

Alfabet w języku migowym


