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Jakie mamy prawa?

Mili Czytelnicy, może nie
wiecie, czym jest
Konwencja Praw Dziecka.
Jest to księga, w której
zawarte są prawa
nietykalności dzieci.
Niestety gównie w krajach
ubogich i tych, w których
toczy się wojna owe prawa
bywają łamane. Z tej oto
przyczyny Stowarzyszenie
Sędziów Rodzinnych Pro
Familia zorganizowało

konkurs pod tytułem:
„Prawa dziecka oczami
dzieci”. Konkurs ten ma na
celu uświadamianie
dzieciom, że one też mają
swoje prawa, i dorosłym, by
zwracali uwagę na innych
rodziców, którzy używają
przemocy fizycznej lub
psychicznej w stosunku do
dzieci. 
W ramach konkursu
uczniowie klas 1-3 i

5 przygotowali prace, które
wezmą udział w konkursie.
Najlepsze z prac nie tylko
zostaną nagrodzone, ale
też będą przypominały
dzieciom o ich prawach.

Julia Branicka 
i Aleksandra Przybylska
z 5b

20 listopada po raz pierwszy obchodzimy
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Praca konkursowa ucznia SP 307

Dorośli powinni szanować
godność i prywatność
młodych ludzi. 
Każdy z nas ma prawo 
do wyrażania własnych
poglądów. Nasi opiekunowie
mają obowiązek stworzyć
nam warunki do nauki. 
To właśnie rodzice powinni
zapewnić nam poczucie
bezpieczeństwa i spełniać
nasze potrzeby związane 
z wyżywieniem, ubraniem,

wypoczynkiem i dostępem
do różnych rozrywek. Nie
powinniśmy zapominać
jednak o naszych
obowiązkach. Głównym
naszym zadaniem jest
chodzenie do szkoły, nauka
oraz posłuszeństwo wobec
naszych rodziców.

                  Julia Tymińska
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Lekcja on-line: „Opowieść o Żydach polskich”

Dzień Drzewa - Sadzimy drzewa w Lesie Bródnowskim
17.10.2014 r. dwie klasy szóste pojechały do Lasu Bródnowskiego.

W październiku 2014
r. w Warszawie
naprzeciwko
Pomnika Bohaterów
Getta 
na warszawskim
Muranowie otwarto
Muzeum Historii
Żydów Polskich
dokumentujące
wielowiekową historię
Żydów w Polsce.
Zanim nastąpiło
uroczyste otwarcie
tego muzeum
mieliśmy możliwość
uczestniczyć w lekcji

on-line: „Opowieść o
Żydach polskich”.
Bezpośrednio po
zajęciach nasi
koledzy z klas 6
podzielili się swoimi
wrażeniami.
Z lekcji  on-line o
Żydach w Polsce
dowiedziałem o
typowym żydowskim
życiu, świętach i
szkole. Poznałem
ciekawą legendę o
przybyciu Żydów na
ziemie polskie.
Interesujący

a zarazem smutny
był wywiad z kobietą,
która miała wspaniałe
dzieciństwo, ale
wojna odebrała jej
całą rodzinę.
Wojciech Machulski
6c

Najbardziej
zainteresowała mnie
opowieść starszej
pani. Jej tata był
stolarzem i dzięki
niemu miała piękne
mebelki  w pokoju.

Matkę nazywała
„królową domu”, gdyż
opiekowała się
ośmiorgiem dzieci.
Mówiła też o
zabawach na
podwórku przed II
wojną światową.
Wtedy bawili się w
ciuciubabkę, berka,
grali w klasy. W
szkole mówili po
polsku.
Wiktoria Stolarek 6a

Dowiedziałam się, jak
wygląda życie w

tradycyjnym
żydowskim domu,
jakie było dzieciństwo
Żydów polskich
przed wojną i jakie
są święta żydowskie.
Najbardziej poruszyła
mnie historia pani,
która w czasie wojny
straciła całą rodzinę i
tylko ona przeżyła.

Julia Piątkowska 6c

Dużo dowiedziałam się o żydowskiej kulturze i
zwyczajach. Żydzi co tydzień obchodzą szabat,
święto, które rozpoczyna się wraz z piątkowym
zachodem słońca. Wtedy spędzają dzień na
modlitwie i wspólnych posiłkach. Nie używają
telefonów, nie oglądają telewizji ani nie słuchają
radia. W oknie stawiają siedmioramienny
świecznik, aby każdy go widział. 
O kulturze i wyglądzie domu opowiadała
żydowska artystka. Lekcja była bardzo ciekawa.

Karolina Ambroziak 6a

Żydzi obchodzą
Chanukę, święto, które
trwa 8 dni. Codziennie
zapalają świecę – od
jednej pierwszego dnia,
dwie – drugiego itd. na
dziewięcioramiennym
świeczniku zwanym
menorą. Modlą się w
synagodze. Na
cmentarzu żydowskim
nie wolno nic robić bez
pozwolenia.

Adam Jurek 6b

Kiedy autokarem dotarliśmy na miejsce, spotkaliśmy się z leśnikami i pracownikami Biura
Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy. Najpierw panowie leśnicy wyposażyli nas w rękawiczki i łopaty.
Następnie podzieliliśmy się na dwie grupy: jedni sadzili wiązy, a drudzy klony. Pracowaliśmy w parach.
Aby posadzić drzewo, trzeba było wykopać dół na długość korzeni. Następnie druga osoba
przysypywała je ziemią. Żeby było nam łatwiej zachować równe odstępy między drzewkami, pan leśnik
chodził ze świdrem i wywiercał nam dołki w ziemi.
Niektórzy z nas umilali sobie czas nazywaniem sadzonych przez nas drzewek. Na przykład Zosia i
Marysia z 6b posadziły wiąz i nadały mu imię Miss Sadzonka, a Justyna i Karolina z 6a drzewko o
imieniu Liliana. Ci, którzy zmęczyli się pracą, mieli okazję przyjrzeć się spotkanym w lesie zwierzętom,
szczególnie żabom i ptakom. W ziemi były zakopane różne skarby - znajdowaliśmy na przykład
butelki, łyżki. Kuba z 6b wykopał nawet kieł dzika!
Po skończeniu pracy oddaliśmy sprzęt i udaliśmy się do autokaru.
Przed odjazdem  każdy z nas dostawał torbę upominków - słodycze i różne ciekawe rzeczy np.
pendrive ukryty w smyczy na klucze. Wycieczka była świetna!!!
Zosia Sicińska 6b Justyna Skoczyńska 6a

Dowiedziałem się, jak
wyglądało życie Żydów
w Polsce przed i po II
wojnie światowej oraz
jak wyglądają ich
domowe zwyczaje.
Uważam, że lekcje on-
line są bardzo dobrym
pomysłem.

Marcin Stasikowski 6c

Świetnie radziliśmy sobie z sadzeniem drzew

W październiku 2014 r. dwie klasy szóste z okazji Dnia Drzewa udały się do Lasu Bródnowskiego, aby 
sadzić drzewa, a także poznawać otaczającą przyrodę. Najpierw panowie leśnicy wyposażyli nas w
rękawiczki i łopaty. Następnie podzieliliśmy się na dwie grupy: jedni sadzili wiązy, a drudzy klony.
Pracowaliśmy w parach. Aby posadzić drzewo, trzeba było wykopać dół na długość korzeni. Następnie
druga osoba przysypywała je ziemią. Żeby było nam łatwiej zachować równe odstępy między
drzewkami, pan leśnik chodził ze świdrem i wywiercał nam dołki w ziemi. Niektórzy z nas umilali sobie
czas nazywaniem sadzonych przez nas drzewek. Na przykład Zosia i Marysia z 6b posadziły wiąz i
nadały mu imię Miss Sadzonka, a Justyna i Karolina z 6a drzewko o imieniu Liliana. Ci, którzy zmęczyli
się pracą, mieli okazję przyjrzeć się spotkanym w lesie zwierzętom, szczególnie żabom i ptakom.
W ziemi były zakopane różne skarby- znajdowaliśmy np. butelki, łyżki. Kuba z 6b wykopał nawet kieł
dzika!
Na koniec każdy z nas dostawał torbę upominków- słodycze i różne ciekawe rzeczy np. pendrive
ukryty w smyczy na klucze. Wycieczka była świetna!!!

Zosia Sicińska 6b  Justyna Skoczyńska 6a
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11 listopada - Dzień Niepodległości W tym dniu
obchodzona została
rocznica odzyskania
Niepodległości przez
Polskę po 123 latach
zaborów. W
Warszawie odbył się ,,
Marsz Niepodległości
2014'', towarzyszyło
mu hasło ,,Armia
patriotów''. Wzięło w
nim udział kilka tysięcy
ludzi. Rano Prezydent
Bronisław Komorowski
złożył wieniec przy
pomniku Józefa
Piłsudskiego.
Następnie odbyła się
uroczysta msza święta
w intencji ojczyzny w
archikatedrze świętego
Jana. W tym dniu
zostały też
odznaczone osoby  za
służbę państwu i
społeczeństwu,
uhonorowani zostali

z rąk  Prezydenta
Polski. 
Przy Grobie
Nieznanego Żołnierza ,
również zostały
złożone kwiaty , odbyła
się honorowa zmiana
warty. Oprócz
uroczystości odbył się
również Bieg
Niepodległości - wzięło
w nim udział około 15
tysięcy ludzi. Ten dzień
dla wszystkich
warszawiaków był
dniem  rodzinnym i
patriotycznym.
Pomimo zamieszek na
ulicach Warszawy
prawdziwi patrioci
chcieli ukończyć  ten
marsz.

Anna Niewiadomska

Trzystasiódemka na Rajdzie Palmiry 2014

Tradycją naszej szkoły
jest aktywny udział w
corocznym Rajdzie 
Palmiry. Reprezentanci
wielu klas wraz z
rodziną i opiekunami w
sobotę 18 października
2014 r. pojechali
dwoma autokarami do
Puszczy Kampinoskiej.
W Dziekanowie
Leśnym nauczyciel
historii, pan Waldek,
rozmawiał z dziećmi o
Powstaniu
Warszawskim,
ponieważ motywem
przewodnim rajdu była
70. rocznica Powstania
Warszawskiego. 
Po przyjeździe na
miejsce rozdzieliliśmy
się na dwie grupy:
jedna szła krótszą
trasą – 5 km, druga
dłuższą - 12 km.
Wszyscy spotkaliśmy
się na polanie

w Pociesze. Tam
czekały atrakcje:
ognisko, ściana
wspinaczkowa,
grochówka wojskowa,
kiełbaska, zespół
muzyczny... Po apelu
Jerzyków, w kolumnie,
przeszliśmy na
Cmentarz Palmiry.
Tam odbył się apel
poległych. Uroczyście
wyglądał cmentarz i
światełka zniczy
palące się w
ciemności. Wieczorem
wróciliśmy 
do domów.
Wielkie brawa dla
najmłodszych
uczestników 3 -
letniego Jasia i 4 -
letniego Czarka oraz
sześciolatków z klasy
1a.

Mali patrioci z oddziału przedszkolnego
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ZWIERZĘTA ZE SCHRONISKA NA PALUCHU CZEKAJĄ NA
TWOJĄ POMOC!

Do 10 grudnia 2014 r. trwa zbiórka na rzecz
zwierząt ze schroniska „NA PALUCHU”

NA CO DZIECI WYDAJĄ
PIENIĄDZE?

Kulinarny pojedynek 
z Michelem Moranem

Mamy nadzieję, że w
tym roku uda nam się
zebrać równie dużą
liczbę monet co w
ubiegłych latach. 

Zuzanna Sulej

Biuro Ochrony
Środowiska i Biuro
Edukacji Urzędu m.st.
Warszawy zapraszają
uczniów z klas 1-3 do
udziału w kolejnej
edycji akcji
charytatywnej „Psia
Gwiazdka” na rzecz
zwierząt ze
schroniska „NA
PALUCHU”
Celem
organizowanego
przedsięwzięcia jest
podnoszenie
zainteresowania,
świadomości i
wrażliwości na los
opuszczonych,

porzuconych,
pokrzywdzonych
zwierząt, czekających
na pomoc w
schronisku oraz
zachęcanie do troski i
pomocy w każdy
możliwy sposób.
Ważne jest też
zwrócenie uwagi na 
problem
przepełnionych
schronisk.
Jak dowiedzieliśmy się
od szkolnego
koordynatora akcji,
pani Urszuli Skórskiej-
Bingoraj, zadaniem
każdej klasy jest
zebranie

jak największej ilości
darów typu: koce,
ręczniki, smycze,
karmy dla psów, kotów
itp.
Pamiętajcie, zbiórka
trwa do 10 grudnia
2014 r.
Klasa, która zbierze
największą ilość
darów, prócz
nagrody rzeczowej
otrzyma tytuł
„Przyjaciele
Zwierząt”. 
Nasi dziennikarze
poinformują o Waszej
aktywności 
w następnym
numerze.

Wiem, od młodszego
brata (kl. 2) i koleżanki
(kl. 3), że młodsi
uczniowie zazwyczaj
nie dostają
kieszonkowego lub
tylko niewielkie kwoty,
dlatego bardzo często
namawiają swoich
rodziców, aby im kupili
nowe zabawki. Ale czy
są one warte swojej
ceny? 
Jedną z
najpopularniejszych
zabawek dla chłopców
są śmieciaki –
gumowe figurki bakterii
lub śmieci. Niektórzy
chłopcy w tym wieku
bawią się

też Transformerami,
które bardzo drogie i
nie wszystkich na nie
stać.
Dziewczynki lubią
robić bransoletki z
małych, kolorowych
gumeczek. Jednakże
trzeba pamiętać, aby
kupować tylko te z
atestami, gdyż inne
mogą szkodzić
zdrowiu.
Nas może ucieszyć
dużo rzeczy. Niestety
często ich ceny są
trudne do
zaakceptowania przez
rodziców.

Wiktoria Stolarek 6a

Drużyna z 5b

Zwierzęta czekają na Twoją pomoc

To wydarzenie było
wspaniałe! Razem z
moją rodziną
pojechałam do Galerii
Mokotów, aby
dopingować moich
kolegów i koleżanki z
klasy. Było dużo
utalentowanych
kulinarnie grup, które
zrobiły na mnie spore
wrażenie, dużo
różnych konkurencji
np. tworzenie
jesiennego stołu, czy
przygotowanie
zdrowego śniadania.
Razem z naszą
wychowawczynią
bardzo dokładnie
obserwowałyśmy

każdą trudną partię
konkursu. Widziałam
również zadanie, w
którym uczestnicy
musieli użyć swych
zmysłów węchu i
smaku, by odgadnąć
składnik spożywczy. 
Bardzo cieszę się, że
moi przyjaciele poznali
GWIAZDĘ
KULINARNĄ Michela
Morana. Jestem
bardzo zadowolona, że
moi znajomi z klasy
wzięli udział w tym
konkursie. Był bardzo
ciekawy i inny od tych,
które miałam okazję
widzieć lub brać w nich
udział.
Hanna Popow kl. 5b

Góra
Grosza
Głównym celem akcji
jest zebranie jak
największej liczby
monet dla domów
dziecka i rodzin
zastępczych. 

Akcja rusza 21
listopada i trwa 
do 2 grudnia 2014 r. 
Zbierane są monety od
1 grosza do 50, ale
także wyższych
nominałów.


