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W tym dniu klasy zebrały się przed szkołą, poszliśmy zbierać śmieci. Klasami
rzucaliśmy się na śmieci i pakowaliśmy do worków. Dużo worków zostało
zebranych. W akcji tej uczestniczymy w aktywnie i charytatywnie co roku od lat.
Doszliśmy do Lasku Bielańskiego i przeszliśmy kilka ścieżek.
Jeden uczeń BARDZO PRZYSTOJNY I ROMANTYCZNY przebrał się za
pracownika służb sprzątających, pana Władzia. Zrobiliśmy sobie z nim (czyli ze
mną) kilka zdjęć, z tym rzadkim gatunkiem. Pan Władzio uczestniczył w
sprzątaniu BARDZO AKTYWNIE, jakby zależało od tego jego (czyli moje)
życie. Władzio miał dwóch druhów/ pracowników. ONI BYLI MNIEJ
PRZYSTOJNI, A JEDEN WRĘCZ SZKARADNY, co dopiero nieromantyczni.
Zbieraliśmy śmieci aktywnie np. na chodniku, trawie. Zaczynało brakować
śmieci, moja ekipa oraz PIĘKNY ja wpatrywaliśmy się UWAŻNIE w ziemię
szukając śmieci. WIEDZĄC, ŻE NIEKTÓRE KLASY TĘDY PRZECHODZIŁY,
w końcu ja przystojny, piękny, uroczy chłopaczek znalazłem jakiś papier i wtedy:
O TAM, ŚMIEĆ, i wtedy zaczęła się WOJNA o tego śmiecia, na szczęście uroczy
ja Władziu jestem najszybszy z klasy i zebrałem śmiecia do wora taktyką ,,ZA
GŁOWĘ I DO WORA’’.
I wyruszyliśmy dalej… zobaczyłem już centrum bazy - SZKOŁA, moja drużyna
była bardzo zmęczona, a głównie JA. DOTARLIŚMY DO SZKOŁY I
PRZEŻYLIŚMY! Oddaliśmy śmieci do bazy i wróciliśmy do bazy - SZKOŁA,
wiedzieliśmy, że będą słusznie posegregowane.
Bądźcie jak uroczy Władziu i jego ekipa.

____________________________________________________________

PIĘKNA JESIEŃ

UROCZY I PIĘKNY ROMANTYCZNY, SKROMNY
Dawid Amerski kl. VI a
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KARTA ROWEROWA

PIKNIK
„DZIEŃ ZIEMNIAKA”

Dnia 27 września odbył się egzamin na kartę rowerową. Klasy 5 zdawały, a
klasy 6 poprawiały swoje wyniki z zeszłego roku. Wszyscy byli
zaangażowani i zestresowani. Niektórzy jeździli niezbyt dokładnie, ale
starali się, jak mogli. Rowery były zwyczajne. Niestety nie dopisała nam
pogoda, nie padało. Uczniowie mimo stresu cieszyli się, ponieważ minęło
im kilka lekcji. Wszyscy zdali. Gratulujemy!
Napisała Justyna Zabawa 6a

14 września 2019 roku odbył się piknik szkoły nr 247. W tym dniu można
było brać udział w różnych konkurencjach, a tematem tych konkurencji
były ziemniaki. Można było spróbować potraw z ziemniaków i napić się
zdrowego wyciskanego soku. Wśród atrakcji była gra w ogromnego
chińczyka i klocki lego i robienie powstańczych pieczątek w 75 rocznicę
Powstania Warszawskiego. Na całej imprezie towarzyszył DJ, który
puszczał świetną muzykę. Piknik cieszył się dużym zainteresowaniem.
Mamy nadzieję, że następny też będzie taki udany.

Adam. B 6A
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SPORTOWE WYZWANIA
16 i 20 września 2019 r. odbyły się Mistrzostwa Dzielnicy Bielany Szkół
Podstawowych w biegach przełajowych(indywidualnych i sztafetowych).
W każdym biegu brało udział ponad 100 zawodników. Reprezentacja
naszej szkoły liczyła 48 dziewcząt i chłopców z klas V-VIII. Dwóch
naszych uczniów zakwalifikowało się do finału Warszawskiej Olimpiady
Młodzieży, zdobywając brązowy medal-Ksawery Dyrda z klasy 8b oraz
Olaf Szatkowski z klasy 8a, zajął 9 miejsce. Trzymamy kciuki za
chłopaków w finale.

DORADZTWO ZAWODOWE
25 i 26.09.19r. klasy siódme i ósme miały spotkanie ze specjalistami od
doradztwa zawodowego. Uczyliśmy się korzystać z Zintegowanego
Systemu Kwalifikacji. Uczniowie byli podzieleni na 3 grupy. Każda grupa
miała przedzielony zawód np: cukiernik, fryzier i pilot wycieczek. Musieli
zastanowić się jakie cechy i predyspozycje musi mieć każdy z nich.
Mieliśmy przerwy na ciastko i picie, a potem był przepyszny obiadek.
Patryk Urbaniak kl. 7A
Nowy rok szkolny nowym wyzwaniem w doradztwie zawodowym.
Minęło już kilka dni, kiedy na zaproszenie p. Marty Butryn dyrektora
szkoły i p. Celiny Pilitowskiej doradcy zawodowego, gościliśmy w naszej
szkole”, trenerów z Instytutu Badań Edukacyjnych. Specjaliści z Instytutu
Badań Edukacyjnych w dniach 25 i 26 września 2019 r. przeprowadzili dla
uczniów z klas siódmych i ósmych oraz nauczycieli seminarium i warsztaty
w zakresie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji i roli kwalifikacji we
współczesnym świecie. Podczas tego wydarzenia, oficjalnie rozpoczęliśmy
realizację zadań w sprawie doradztwa zawodowego. Tak więc mieliśmy
okazję, aby poszerzyć swoją wiedzę m.in. w zakresie potrzeb edukacyjnych
i zawodowych we współczesnym świecie oraz nt. zależności kwalifikacji i
umiejętności na wykonywany zawód.
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„WARSZAWO, USŁYSZ POEZJĘ”
Dnia 2 października 1944 roku
zakończyło się Powstanie Warszawskie.
Aby uczcić pamięć o tym o wydarzeniu,
przygotowaliśmy uliczny happening pt.
„Warszawo, usłysz poezję”. Wzięli w nim
udział: Krystian z klasy 6a, Ola i Adrian z
klasy 7c, Justyna, Amanda, Hania,
Karolina i Julia z klasy 8a oraz Małgosia,
Weronika R. i Karolina z klasy 8b.
Najpierw wybraliśmy się przed Urząd Dzielnicy Bielany, gdzie
zaprezentowaliśmy pokaz piosenek oraz wierszy powstańczych. W ten oto
sposób poezja spotkała się z prozą dnia codziennego. Wielu przechodniów
zatrzymywało się, słuchało z zainteresowaniem utworów patriotycznych,
niektórzy nie kryli swojego wzruszenia. Następnie przeszliśmy do stacji
metra Wawrzyszew i po wejściu do pociągu, powtórzyliśmy występ.
Towarzyszyli nam jeszcze Sandra i Adam z klasy 7c, którzy wcielili się w
kolporterów ulotek i rozdawali „Odezwę do mieszkańców Warszawy”, aby
przypomnieć wszystkim o wydarzeniach z 2 drugiego października.
Dziękujemy wszystkim za ciepłe przyjęcie oraz oklaski – nasi wspaniali
recytatorzy w pełni na nie zasłużyli!
Anna Powała, Marta Sokołowska

Uczniowie nasi chętnie pracowali podczas warsztatów, byli aktywni w
części teoretycznej, a także rozumieli, że na obecnym etapie
cywilizacyjnym nie wystarcza już wykształcenie zdobyte w okresie
młodości, ale należy przyjąć założenie uczenia się przez całe życie. W celu
wspierania procesu uczenia się przez całe życie, wprowadzony został
Zintegrowany System Kwalifikacji. System ten ma gwarantować jakość
nadawanych kwalifikacji, niezależnie od tego, w jaki sposób zostały
osiągnięte umiejętności odpowiadające tym kwalifikacjom. Idąc dalej,
wszystkie kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
są wpisane do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, oznacza to, że
odpowiadają one wymaganym standardom zapewniania jakości i że są
dokładnie opisane. Ponadto uczniowie nasi doświadczyli nowych przeżyć.
Po raz pierwszy uczestniczyli w wydarzeniu, którego oprawa była bardzo
profesjonalna, począwszy od zdobytej wiedzy, prowadzących trenerów, po
catering. Jesteśmy bardzo dumni z naszych uczniów, którzy wykazali się
kreatywnością, wiedzą i wysoką kulturą osobistą. Wszyscy byli bardzo
zadowoleni, że mogli wziąć udział wydarzeniu.
Dziękujemy bardzo pracownikom z Instytutu Badań Edukacyjnych za
pomoc w zorganizowaniu i prowadzeniu seminarium.
Celina Pilitowska
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WYBORY
W poniedziałek 30 września w naszej szkole odbyły się wybory
do Samorządu Uczniowskiego. Przed głosowaniem partie
zaprezentowały swoje pomysły na apelu szkolnym.
Zwyciężyła grupa pod przewodnictwem Ksawerego Dyrdy, w
składzie: Malwina Orłowska (zastępca przewodniczącego),
Nikola Kopiel (sekretarz), Kinga Jackowicz, Weronika
Wiśniewska.
Gratulujemy!!
Autor: Małgorzata Warzywoda 8b

PIEŚNI POWSTAŃCZE
9 września odbył u nas się koncert pieśni powstańczych. Wydarzenie jest
związane z projektem Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych pt.: „75
rocznica Powstania Warszawskiego”. Klasy przygotowały pieśni w kanonu
pieśni, które powstały 75 lat temu oraz współcześnie. To było bardzo
wzruszające wydarzenie i piękny czas historycznej pamięci.
Redaktorzy GIS
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SPORT GENERACJA
18 września 2019 r. na stadionie AWF braliśmy udział w masowej imprezie
sportowo-rekreacyjnej zorganizowanej przez Fundację Wychowanie przez
Sport SPORT GENERACJA. Z naszej szkoły uczestniczyło 24 chętnych
dziewcząt i chłopców z klas 4-6. Każdy otrzymał koszulkę. Po wspólnej
rozgrzewce wszyscy wystartowali w biegu integracyjnym na dystansie 600
metrów, po którym otrzymali pamiątkowe medale. Następnie odbywały się
konkurencje: biegi sprinterskie na 33 m, 33 m przez płotki oraz bieg na 200
m. Międzyczasie dzieci brały udział w występach na scenie, otrzymując
prezenty, napoje, owoce .Na koniec startowaliśmy w sztafetach 12 x 200m .

2 PAŹDZIERNIKA W NASZEJ SZKOLE….
Staraliśmy się, aby był wyjątkowy. Tego
dnia, 75 lat temu zostały zakończone
walki w Stolicy i podpisany akt
kapitulacji. Kto mógł ubrał tego dnia coś
co podkreślało wagę tego dnia. Została też
wyświetlona
prezentacja
„Twarze
Powstania Warszawskiego”. Uczniowie
kilku klas wykonani też kartki dla
Powstańców, które zostaną im dostarczone
za kilka dni.
Redaktorzy GIS

Redaktorzy GISu
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DZIEŃ KROPKI

DZIEŃ CHŁOPAKA

W dniu 16.09 w naszej szkole obchodzony był międzynarodowy
Dzień Kropki. Święto International Dot Day czyli Międzynarodowy Dzień
Kropki obchodzi się 15 września (w naszej szkole 16 września) od 2009
roku. Historia tego święta rozpoczęła się od książki Petera Reynoldsa ,,The
Dot”. Jest to historia dziewczynki, która dzięki małej kropce zmieniła
myślenie o sobie i uwierzyła we własne możliwości.
Dzień Kropki powstał, aby świętować i wspierać kreatywność,
odwagę, wyobraźnie i zabawę dzieci. By odkryć ich talenty i pokazać ich
innym. Żeby pokazać, że każde dziecko ma swoje mocne strony, które
należy wspierać i rozwijać. Uczniowie i nauczyciele przyszli do szkoły
ubrani w kropki. Robiliśmy sobie zdjęcia na tle kropkowanej tablicy. Dzień
był bardzo udany.
Napisali: Adam i Dawid kl. VI a

30.09.2019 odbył się dzień chłopaka.
Poniedziałkowy ranek w szkole był ponury i smutny. przyszliśmy na
lekcję, myśleliśmy że dziewczyny z naszej klasy coś przygotowały, ale jak
się potem okazało NIC. Już byliśmy smutni, bo to w końcu dzień chłopaka,
aż zobaczyliśmy to… , to były ładne kartki z uroczymi życzeniami na
drzwiach klas w całej szkole. Były tam życzenia m.in. dużo przyjaciół,
zabawy, miłości, zdrowia. Bardzo byliśmy szczęśliwi, bo przygotowały to
dziewczyny z klasy 5a dla wszystkich chłopaków, też dla nas.
Dawid Amerski i klasa VI
a
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- Wiecie co mi się kojarzy z jesienią?
- Łyżka, bo je się nią.
Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i otworzył
dziennik:
- Małgosiu, co to za wzór?
- To jest... No, mam to na końcu języka...
- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi nauczyciel. - To kwas
siarkowy...
Matka pyta syna:
- Co przerabialiście dziś na chemii?
- Materiały wybuchowe.
- Nauczycielka zadała coś do domu?
- Nie zdążyła…
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