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Karnawał w Brazylii

W dniu 10.02.2021 r. dzieci z kl. 0a wzięły udział w warsztatach
edukacyjno – twórczych „Karnawał w Brazylii”, które były połączone z
balem. Pani prowadząca warsztaty miała przygotowane dla dzieci
materiały do zrobienia karnawałowych opasek. Każde dziecko wykonało
swoją opaskę, a następnie w rytmie muzyki brazylijskiej wszyscy
świetnie się bawili i tańczyli. Dzieci miały również możliwość obejrzenia
krótkiego filmiku dotyczącego karnawału w Brazylii i tamtejszych
zwyczajów, zabaw karnawałowych. Na koniec zajęć zrobiliśmy sobie
pamiątkowe zdjęcie.
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Koncert

W dniu 25.03.2021 r. dzieci z kl. 0a wzięły
udział w koncercie wiosennym. Do naszej
klasy przyjechało małżeństwo zajmujące się
graniem przeróżnych koncertów
nawiązujących do aktualnych wydarzeń.
Nasz koncert przygotowany został w związku
z nadejściem wiosny i nawiązywał do
zwierząt zamieszkujących gospodarstwo
wiejskie. Dzieci zgadywały odgłosy różnych
zwierząt, a także tańczyły do wiosennej
muzyki, wspaniale się przy tym bawiąc.
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"Wyspa Czamczarak"

W dniu 17.05.20201r. dzieci z klasy 0a odwiedził Teatrzyk Lalkowy
Bajka ze spektaklem pt. „Wyspa Czamczarak”.  Tematem przewodnim
przedstawienia było dbanie o otaczające nas środowisko i pokazanie, ile
ciekawych rzeczy można zrobić z najprostszych materiałów. Dzieci z
dużym zainteresowaniem oglądały przedstawienie i aktywnie brały w
nim udział, zgłaszając swoje propozycje na wykonanie różnych rzeczy.
Na koniec wszyscy zrobili sobie wspólną, pamiątkową fotografię.
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Las w słoiku - lekcja ekologii

Z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca (Dzień Rodziny), w dniu 26.05.2021 r.
dzieci z kl. 0a wzięły udział w warsztatach florystycznych „Las w słoiku –
lekcja ekologii”. Pani prowadząca warsztaty miała przygotowane dla
dzieci materiały do zrobienia lasu w słoiku. Każde dziecko otrzymało
duży słoik i potrzebne elementy do wykonania pracy. Tworzenie lasu w
słoiku było dla dzieci ogromną przyjemnością, a efekt był imponujący!
Każde dziecko zaniosło swój las do domu i wręczyło go Rodzicom,
którym niespodzianka bardzo się podobała.
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"Baw się razem z nami"

W dniu 31.05.20201r. dzieci z klasy 0a odwiedził Teatrzyk Lalkowy
Bajka ze spektaklem pt. „Baw się razem z nami”.  Tytuł bajki z
zamierzenia miał nie zdradzać, o czym ona będzie i miał być
niespodzianką. Tak też było, dzieci do końca nie wiedziały, o czym
będzie przedstawienie. Bajka opowiadała historię księżniczki na ziarnku
grochu, którą w większości dzieci znały. Przedstawienie było bardzo
dynamiczne i interaktywne. Aktorzy zapraszali dzieci na scenę do
wspólnej zabawy. Wszyscy bardzo dobrze się bawili i było dużo
 śmiechu.
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Ciekawostki

Ciekawostki w tym numerze gazetki są poświęcone
karakalowi stepowemu – bardzo uroczemu
zwierzęciu z gatunku kotowatych. Jego popularność
wzrosła za sprawą profilu na Instagramie o nazwie
,,prozhony’’. W Internecie karakala można znaleźć
pod nazwą ,,Big Floppa”.

1. Karakale chodź są dzikimi zwierzętami, mogą
mieszkać z ludźmi w jednym domu.

2. Gatunek po raz pierwszy opisał w 1776 roku
niemiecki zoolog Johann Christian Daniel von
Schreber nadając mu nazwę Felis caracal.

3. Karakale bywają aktywne nocą lub w dzień
(zależnie od obszaru występowania), a ich aktywność
zależy od temperatury otoczenia. Przy temperaturze
powyżej 10° C odpoczywają.

4. Uszy karakali są zakończone pędzelkami, które nie
rosną, w przeciwieństwie do rysia.

5. Masa ciała dorosłych samic wynosi od 6,2 do 15,9
kg a u dorosłych samców od 8 do 20 kg.

6. Karakale są obiektem intensywnych polowań.
Wprawdzie ich futro nie ma wartości handlowej, ale są
uważane za szkodniki, ponieważ chętnie zaglądają na
farmy.

7. Odżywiają się mięsem, polując na zwierzęta różnej
wielkości, od ssaków po węże i płazy.

8. Najnowsze badania molekularne pokazują, że
karakal stepowy, złotokot afrykański i serwal
sawannowy są ze sobą blisko spokrewnione.

9. Karakale zamieszkują suche sawanny, stepy,
krzaczaste zarośla i półpustynie.

Justyna 8a
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Prace własne
Laura 8a
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Łąka dla pszczół

W czerwcu, pod koniec roku szkolnego 2021/2021 klasa 3b wraz z
nauczycielami, panią Anią i panem Maćkiem podjęli się
odpowiedzialnego zadania. Wysiali na szkolnym trawniku ŁĄKĘ DLA
PSZCZÓŁ I INNYCH OWADÓW. Wiem, że środowisko życia pszczół,
os, trzmieli i innych owadów z roku na rok zmniejsza się. Dlatego
postanowiliśmy na terenie szkoły zrobić dla nich azyl. Dostaliśmy
nasiona kwiatów łąkowych. Kiedy już urosną owady będą miały pod
dostatkiem pokarmu, dzięki temu dołożyliśmy „cegiełkę”, aby ratować
owady. Pamiętajmy, że dzięki nim, my żyjemy. 
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Dzień Sportu

Jak co roku w naszej szkole odbył
się Dzień Sportu. Uczniowie
wszystkich klas aktywnie
uczestniczyli we wszystkich
konkurencjach.

Do zabawy dołączyli się również
nauczyciele. 
To był bardzo aktywny dzień :)
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Zdrowo jem, więcej wiem

Klasa 1b zakończyła projekt „Zdrowo jem, więcej wiem”. W drugim
etapie zrealizowaliśmy temat PIRAMIDA ZDROWIA UCZNIA oraz
ŹRÓDŁO ŻYCIA I ZDROWIA – WODA.
Lekcje bogate w treść wzbogaciły naszą wiedzę.
Piramida Zdrowego Żywienia dostarczyła wiedzy na temat wartości
odżywczych produktów i umiejętności ich wyboru do spożycia. Dzieci
wykonały zespołowe prace plastyczne, które zaprezentowały innym
uczniom i rodzicom. Znamy teraz model zdrowego odżywiania i
stosujemy go w codziennym życiu.
Lekcja o wodzie uporządkowała informację na temat wpływu wody na
świat roślin, zwierząt i ludzi. Dzieci zdobyły wiedzę o funkcji i znaczeniu
wody w organizmie oraz poznały wartości odżywcze wody. Teraz nie
trzeba ich zachęcać do picia wody, a jeżeli trzeba zmienić jej smak to
wybierają naturalne produkty.
Projekt był interesujący i dał nam wiele radości w trakcie realizacji.

                                                                                            p. Agnieszka
W.
                                                                                               p. Zuzanna
Z.
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WIE Wodowanie SP 247

Uczniowie klasy 2b przyłączyli się do
tegorocznego projektu ekologicznego WIE
WODOWANIE SP 247. Aktywnie
uczestniczyliśmy w zorganizowanych przez
MPWiK zajęciach WARSZAWSKA
KRANÓWKA RULES oraz SEDES TO NIE
KOSZ NA ŚMIECI. W trakcie tych zajęć
uczniowie dowiedzieli się o historii MPWiK,
ponadto jaka drogę musi pokonać woda, aby
trafiła do naszych kranów, a także co się
dzieje gdy do sedesu wrzucamy rzeczy,
które nie powinny się tam znaleźć. Z
zainteresowaniem słuchaliśmy o tym, jak
skomplikowany jest proces oczyszczania
wody. Prowadzący zajęcia odpowiadali na
wszystkie pytania uczniów związane z tą
tematyką. 

W ramach projektu wszyscy uczniowie klasy
2b otrzymali bidony na wodę, aby promować
picie warszawskiej kranówki i ograniczyć
zużycie plastikowych butelek. 

Uwieńczeniem zaangażowania klasy 2b w
projekcie są prace pod hasłem „NIE – dla
zaśmiecania zbiorników wodnych”.
Uczniowie przy wsparciu nauczycieli
poszerzyli swoją wiedzę na temat ekologii i
rozumieją jak sami mogą o nią zadbać.
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Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli
oraz uczniów

Uczniowie kl. 6b i 6c podczas lekcji matematyki podsumowując dział „Procenty” mieli za zadanie ułożyć pytania
do ankiety, wysłać do nauczycieli uczących w naszej szkole, a następnie zrobić analizę odpowiedzi, policzyć
procenty i przedstawić wyniki w formie opisowej oraz diagramów procentowych. Uczniowie pracowali grupowo –
w pokojach Teams.
Poniżej pragniemy się podzielić informacjami – jak odpowiadali nauczyciele - na niektóre z zadanych pytań:
1. Jaką porę roku najbardziej Pan/Pani lubi?
- wiosna i lato – po 47%
- jesień – 6 %
- zima – 0%

2. Jak spędzają Państwo wolny czas?
- czytanie książek – 37%
- spacery – 33%
- aktywnie/ na sportowo – 17%
- spotkania z przyjaciółmi – 3%

3. Jaki sport lubi Pani/Pan uprawiać najbardziej?
- rower – 67%
- narciarstwo i sporty zimowe, siatkówka, biegi – po 17 %
- sorty wodne i pływanie – 13 %

4. Czy matematyka sprawiała Pani/Panu kłopot w szkole podstawowej?
– nie – 53%
- raczej nie – 23 %
- tak – 10 %
- niektóre działy – 14%

5. Ulubiony dzień tygodnia
– sobota – 55 %
- piątek – 39 %
- czwartek i niedziela – po 3%

6. 36 % nauczycieli pytanych o zwierzę jakie posiada w domu – odpowiedziało, że nie ma żadnego. 
Kota lub psa posiada prawie co trzeci nauczyciel.

7. Na wakacje 41% ankietowanych nauczycieli chciałoby pojechać nad morze, 31% - w góry, co 4 nauczyciel
(25 %) – za granicę, 3% - na działkę za miasto.

8. Ulubionym przedmiotem obecnych nauczycieli była geografia – 19 %, następnie – WF – 16 %. Plastyka,
matematyka, biologia i języki polski – uplasowały się tuż za WF.

9. Nauczyciele pytani – jakich zachowań najbardziej nie lubią u swoich uczniów odpowiedzieli:
- gdy nie odpowiada na zadane mu pytanie – prawie ¾ ankietowanych
- gdy się spóźnia – co trzeci nauczyciel
- mówi – gdy nie jest pytany – co czwarty nauczyciel.
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Na podobne pytania odpowiadali uczniowie klas 6b i 6c. A oto wyniki w wielkim skrócie:

Ulubiona porą roku – lato.

Wolny czas najwięcej uczniowie spędzają na spacerach spotkaniach z przyjaciółmi oraz grach komputerowych.

Ulubioną aktywnością większości uczniów jest jazda na rowerze.

Ulubiony dzień tygodni to – piątek i sobota.

W domach szóstoklasistów najwięcej mieszka psów.

Ulubiony przedmiotem jest muzyka oraz WF, następnie - biologia i matematyka oraz język angielski.

Pytani uczniowie – czy matematyka sprawia im trudność? – odpowiedzieli:
- tylko niektóre działy - około 40 %,
- tak lub raczej tak - 25 %
- raczej nie sprawia mi problemów – około 35 %.

Wakacje chcieliby spędzić najlepiej nad morzem oraz za granicą.

Dziękuję wszystkim nauczycielom, którzy wypełnili ankietę w imieniu swoim oraz uczniów klasy 6b oraz 6c.

p. Jadwiga K.



www.polskatimes.plPolska Times | Numer 3 09/2021 | Strona 16  
www.juniormedia.plGazetka Informacyjna Szkoły

Sadzenie krzewów

Dzięki środkom pozyskanym z WIE wszyscy uczniowie szkoły mogli
zasadzić wokół szkoły ponad 40 krzewów i krzewinek. Zbieramy również
deszczówkę dzięki której w sytuacji suszy ekologicznie podlewamy
nowe zasadzenia.
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Wolontariat

Szkolny Klub
Wolontariatu
serdecznie
dziękuje
wszystkim
ludziom dobrej
woli za serce,
hojność oraz
bezinteresowną
pomoc w zbiórce
słodyczy dla
dzieci z Domu
Dziecka na
Bielanach.
 
DZIĘKUJEMY!
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SUPERAKI

Klasa SUPERAKÓW tuż
przed wakacjami wykonała
prace przedstawiające
możliwe letnie zjawisko
atmosferyczne jakim jest
tęcza.
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Gorączka złota

Wielkim sukcesem zakończyła się
akcja zbiórki monet 1,2 i 5
groszowych zorganizowana przez
Szkolny Klub Wolontariatu i PCK
Oddział Mazowsze. Cieszyła nas
wspaniała postawa klas: 3B, 2A,
2B i 4A. Dziękujemy wszystkim
uczniom, rodzicom i nauczycielom
za pomoc w zbiórce!
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,,ADOPTUJĘ NIE KUPUJĘ”

,,Adoptuję nie kupuję” to tytuł całorocznego projektu Szkolnego Klubu
Wolontariatu. 

W ramach projektu cztery wolontariuszki : Marysia, Ola, Karolina i Zuzia
odwiedzały klasy i prezentowały przygotowane przez siebie materiały
dotyczące jakości życia zwierząt w schroniskach i pseudohodowli. 

Celem projektu było uświadamianie dzieci i młodzieży, że
systematycznie rośnie ilość porzucanych zwierząt i najlepszym
wyborem, żeby mieć w domu czworonożnego przyjaciela jest adopcja, a
nie kupno zwierzaka. 

Dodajmy, że nasze wolontariuszki miały utrudnione zadanie, ponieważ
większość spotkań w klasach odbyło się podczas nauki zdalnej.
Gratulujemy uczennicom dojrzałej postawy!
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HUMOR

POD OPIEKĄ:

p. Ewa Mazur
p. Marta Herbik
p. Żaneta Rogińska

Z urlopu wrócił posterunkowy.
Komendant pyta:- I co jak tam na urlopie było?
- Super. Na nartach wodnych jeździłem.
- No jak to? Głupiś ty? Gdzie oni takie strome jezioro znaleźli.

Było sobie małżeństwo, które wyjechało z domu na wakacje. W czasie drogi żona
zdenerwowana mówi do męża:
- Mężulku chyba zapomniałam wyłączyć żelazko!
Mąż mówi:- Nie martw się. Bo ja zapomniałem zakręcić kran.

Nauczyciel:- Ciepło sprawia, że rzeczy zwiększają swoją objętość, zimno - że się kurczą.
Możecie podać jakieś przykłady?
Jaś:- Wakacje są dłuższe od ferii zimowych!

REDAKCJA:

Justyna 7a
Wiktoria P. SU
Adam 7a
Dawid 7a
Patryk 8a
Łukasz 7a
Weronika M. SU
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	W czerwcu, pod koniec roku szkolnego 2021/2021 klasa 3b wraz z nauczycielami, panią Anią i panem Maćkiem podjęli się odpowiedzialnego zadania. Wysiali na szkolnym trawniku ŁĄKĘ DLA PSZCZÓŁ I INNYCH OWADÓW. Wiem, że środowisko życia pszczół, os, trzmieli i innych owadów z roku na rok zmniejsza się. Dlatego postanowiliśmy na terenie szkoły zrobić dla nich azyl. Dostaliśmy nasiona kwiatów łąkowych. Kiedy już urosną owady będą miały pod dostatkiem pokarmu, dzięki temu dołożyliśmy „cegiełkę”, aby ratować owady. Pamiętajmy, że dzięki nim, my żyjemy.

	Dzień Sportu
	Jak co roku w naszej szkole odbył się Dzień Sportu. Uczniowie wszystkich klas aktywnie uczestniczyli we wszystkich konkurencjach.
	Do zabawy dołączyli się również nauczyciele.   To był bardzo aktywny dzień :)

	Zdrowo jem, więcej wiem
	Klasa 1b zakończyła projekt „Zdrowo jem, więcej wiem”. W drugim etapie zrealizowaliśmy temat PIRAMIDA ZDROWIA UCZNIA oraz ŹRÓDŁO ŻYCIA I ZDROWIA – WODA. Lekcje bogate w treść wzbogaciły naszą wiedzę. Piramida Zdrowego Żywienia dostarczyła wiedzy na temat wartości odżywczych produktów i umiejętności ich wyboru do spożycia. Dzieci wykonały zespołowe prace plastyczne, które zaprezentowały innym uczniom i rodzicom. Znamy teraz model zdrowego odżywiania i stosujemy go w codziennym życiu. Lekcja o wodzie uporządkowała informację na temat wpływu wody na świat roślin, zwierząt i ludzi. Dzieci zdobyły wiedzę o funkcji i znaczeniu wody w organizmie oraz poznały wartości odżywcze wody. Teraz nie trzeba ich zachęcać do picia wody, a jeżeli trzeba zmienić jej smak to wybierają naturalne produkty. Projekt był interesujący i dał nam wiele radości w trakcie realizacji.
	p. Agnieszka W.                                                                                                p. Zuzanna Z.

	WIE Wodowanie SP 247
	Uczniowie klasy 2b przyłączyli się do tegorocznego projektu ekologicznego WIE WODOWANIE SP 247. Aktywnie uczestniczyliśmy w zorganizowanych przez MPWiK zajęciach WARSZAWSKA KRANÓWKA RULES oraz SEDES TO NIE KOSZ NA ŚMIECI. W trakcie tych zajęć uczniowie dowiedzieli się o historii MPWiK, ponadto jaka drogę musi pokonać woda, aby trafiła do naszych kranów, a także co się dzieje gdy do sedesu wrzucamy rzeczy, które nie powinny się tam znaleźć. Z zainteresowaniem słuchaliśmy o tym, jak skomplikowany jest proces oczyszczania wody. Prowadzący zajęcia odpowiadali na wszystkie pytania uczniów związane z tą tematyką.
	W ramach projektu wszyscy uczniowie klasy 2b otrzymali bidony na wodę, aby promować picie warszawskiej kranówki i ograniczyć zużycie plastikowych butelek.
	Uwieńczeniem zaangażowania klasy 2b w projekcie są prace pod hasłem „NIE – dla zaśmiecania zbiorników wodnych”. Uczniowie przy wsparciu nauczycieli poszerzyli swoją wiedzę na temat ekologii i rozumieją jak sami mogą o nią zadbać.

	Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli oraz uczniów
	Sadzenie krzewów
	Dzięki środkom pozyskanym z WIE wszyscy uczniowie szkoły mogli zasadzić wokół szkoły ponad 40 krzewów i krzewinek. Zbieramy również deszczówkę dzięki której w sytuacji suszy ekologicznie podlewamy nowe zasadzenia.

	Wolontariat
	Szkolny Klub Wolontariatu serdecznie dziękuje wszystkim ludziom dobrej woli za serce, hojność oraz bezinteresowną pomoc w zbiórce słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka na Bielanach.
	DZIĘKUJEMY!
	SUPERAKI
	Klasa SUPERAKÓW tuż przed wakacjami wykonała prace przedstawiające możliwe letnie zjawisko atmosferyczne jakim jest tęcza.
	Gorączka złota
	Wielkim sukcesem zakończyła się akcja zbiórki monet 1,2 i 5 groszowych zorganizowana przez Szkolny Klub Wolontariatu i PCK Oddział Mazowsze. Cieszyła nas wspaniała postawa klas: 3B, 2A, 2B i 4A. Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom za pomoc w zbiórce!

	,,ADOPTUJĘ NIE KUPUJĘ”
	,,Adoptuję nie kupuję” to tytuł całorocznego projektu Szkolnego Klubu Wolontariatu.
	W ramach projektu cztery wolontariuszki : Marysia, Ola, Karolina i Zuzia odwiedzały klasy i prezentowały przygotowane przez siebie materiały dotyczące jakości życia zwierząt w schroniskach i pseudohodowli.
	Celem projektu było uświadamianie dzieci i młodzieży, że systematycznie rośnie ilość porzucanych zwierząt i najlepszym wyborem, żeby mieć w domu czworonożnego przyjaciela jest adopcja, a nie kupno zwierzaka.
	Dodajmy, że nasze wolontariuszki miały utrudnione zadanie, ponieważ większość spotkań w klasach odbyło się podczas nauki zdalnej. Gratulujemy uczennicom dojrzałej postawy!

	HUMOR
	Z urlopu wrócił posterunkowy. Komendant pyta:- I co jak tam na urlopie było? - Super. Na nartach wodnych jeździłem. - No jak to? Głupiś ty? Gdzie oni takie strome jezioro znaleźli.  Było sobie małżeństwo, które wyjechało z domu na wakacje. W czasie drogi żona zdenerwowana mówi do męża: - Mężulku chyba zapomniałam wyłączyć żelazko! Mąż mówi:- Nie martw się. Bo ja zapomniałem zakręcić kran.  Nauczyciel:- Ciepło sprawia, że rzeczy zwiększają swoją objętość, zimno - że się kurczą. Możecie podać jakieś przykłady? Jaś:- Wakacje są dłuższe od ferii zimowych!
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