
1 

Gazetka  

Informacyjna 

Szkoły 

    Nr 1 (98) 2019/2020 
Cena: 3 zł 

 
 

_______________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plastikowe nakrętki dla Igora” 
Przypominamy, że już kolejny rok, trzeci zbieramy plastikowe nakrętki. 
Akcja jest charytatywna, która w całości jest przeznaczona na rehabilitację 
Igora Kaczyńskiego. Igor jest absolwentem naszej szkoły. Do niedawna był 
zdrowym chłopcem cieszącym się życiem. W dniu 18 lipca 2016 roku 
podczas snu zachłysnął się na skutek czego doszło do zachłystowego 
zapalenia płuc co spowodowało niedotlenienie mózgu i zapadł w śpiączkę. 
Teraz Igor przebywa w ośrodku ,,Konstancja” w Konstancinie , gdzie 
lekarze i rehabilitanci starają się, aby się wybudził i wrócił do zdrowia . 
Niestety leczenie jest kosztowne , dlatego nasza akcja ma na celu choć 
odrobinę wesprzeć finansowo jego rehabilitację. Jeśli chcecie dołączyć do 
tej akcji i przyniesiecie plastikowe nakrętki, to proszę abyście je zostawiali 
w szatni w pojemniku plastikowym- ,,Plastikowe nakrętki”. Przy okazji 
chcemy BARDZO podziękować wszystkim osobom, które przez ten czas 
wspierały naszą akcję. 

Dziękujemy za Wasze wielkie serduszka 🙂 
Opiekunowie akcji: Milena Owsianka, Ewa Mazur 

 
 
Prezentujemy ostatnią wpłatę na 
konto fundacji, którą dokonaliśmy w 
czerwcu. 
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WYCIECZKA NA ROZTOCZE 
W ostatnim tygodniu maja klasy VI c, VII a, 
VIIb i VIIIc uczestniczyły w pięciodniowej 
wycieczce na Roztocze. Czas spędzaliśmy 
aktywnie podczas różnego rodzaju zajęć. 
Pokonywaliśmy trasy w parku linowym, 
uczestniczyliśmy w zajęciach survivalowych 
i innych na świeżym powietrzu. Nie mogło 
być inaczej, ponieważ wycieczka nosiła 
nazwę „Aktywne Roztocze”. Nie zabrakło też 
ogniska i dyskoteki. 
 

   
   

 

Wycieczka nad morze 
Klasy 5a,5c,6a i 8a od 3 do 7 czerwca były na wycieczce nad Morzem 
Bałtyckim. Mieszkaliśmy w ładnym ośrodku Jar bardzo blisko morza. 
Dopisała nam piękna pogoda, pięć dni było słońce. Pierwszego dnia 
odwiedziliśmy ośrodek w Szymbarku. Tam poznaliśmy historię regionu – 
Kaszub. Najciekawsza prezentacja odbyła się w bunkrze z II wojny 
światowej, gdzie przez kilka minut mogliśmy wysłuchać się w autentyczne 
odgłosy wojny- strzały, latające samoloty, które zrzucają bomby, wybuchy, 
broń automatyczna. Ciekawe było wejście do domu do góry nogami, gdzie 
wariowały nasze błędniki. Wieczorem przywitaliśmy się z morzem. Drugiego 
dnia zwiedzaliśmy Gdańsk, Gdynię i Sopot. W Muzeum II wojny Światowej 
obejrzeliśmy bogata ekspozycję. Wieczorem była dyskoteka. Ósmoklasiści 
odtańczyli Poloneza oraz już wszyscy razem Belgijkę. W środę pojechaliśmy 
na Hel. Tam w Fokarium obserwowaliśmy karmienie fok. Wszystkie są 
niezwykle grzeczne i w nagrodę dostawały rybki. Następnie z panem 
przewodnikiem odwiedziliśmy chatkę rybaka. Opowiedział nam o gatunkach 
ryb występujących w naszym Bałtyku. Popołudnie spędziliśmy na plaży: 
budowaliśmy zamki, opalaliśmy się, graliśmy w piłkę, moczyliśmy nóżki w 
morzu pod czujnym okiem ratownika. 
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DZIEŃ SPORTU 

Czerwcowy Dzień Sportu to już  tradycja w naszej szkole. Kiedy nadchodzi 
ciepło i  piękna wiosenno-letnia aura, duch sportowej rywalizacji i 
niecierpliwego oczekiwania unosi się nad szkołą. Na boisku i w sali 
gimnastycznej w kilku konkurencjach toczyła się sportowa walka i zacięta 
rywalizacja. Tradycyjnie został rozegrany mecz siatkówki – nauczyciele 
kontra uczniowie. W tym roku wygrali uczniowie! 

 
 

Gratulujemy wszystkim sukcesów! 

 

 
BAL KLAS ÓSMYCH 

 
18 czerwca w naszej szkole odbyła się bardzo wzruszająca uroczystość 
pożegnania klas ósmych. Wszyscy uczniowie zjawili się w pięknych, 
eleganckich strojach balowych. Pani dyrektor pożegnała każdego ucznia oraz 
podarowała prezent na pamiątkę – tarczę naszej szkoły. Najlepsi uczniowie 
oraz dzieci najbardziej koleżeńskie otrzymały dyplomy i wyróżnienia.  
Po części formalnej ogłoszono: „Poloneza czas zacząć”. Do tańca ruszyło 
większość absolwentów. Rodzice i nauczyciele byli zachwyceni. Po tańce 
rozpoczął się bal. Muzyka trafiła w gusta młodzieży – każdy bawił się 
rewelacyjnie. Do tego nikt nie był głodny, gdyż na dzieci czekał bardzo 
smaczny catering. We wtorek 18 czerwca odbyło się uroczyste pożegnanie 
klas ósmych.  
 

Pani Agnieszka Zubik 
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WYCIECZKA „SZLAK PIASTOWSKI” 
W dniach 27-29 maja 2019r. klasy IV b, IV e, IV d i V b były na 
trzydniowej wycieczce. Zwiedzali Gniezno, Biskupin i Poznań. W 
Gnieźnie zobaczyli drzwi gnieźnieńskie, katedrę i Muzeum 
Początków Państwa Polskiego. W Biskupinie była fantastyczna 
okazja przejechania się kolejką wąskotorową do Wenecji, 
odwiedzili osadę biskupińską i Ostrów Lednicki. W Poznaniu 
spacerowali po starówce oraz wzięli udział w warsztatach w 
Rogalowym Muzeum Poznania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYNIKI KONKURSU 
PLASTYCZNEGO  

„75 ROCZNICA POWSTANIA 
WARSZAWSKIEGO” 

 
Organizatorami konkursu była Szkoła Podstawowa nr 247 im. Kazimierza 
Lisieckiego ,,Dziadka”  w Warszawie, która realizuje projekt Warszawskie 
Inicjatywy Edukacyjne pt. ,,75 rocznica Powstania Warszawskiego?. 
Założeniem konkursu było wyrażenie miłości do Ojczyzny, podziwu dla 
postaci walczących o Warszawę oraz szacunek do symboli narodowych. 
Konkurs był kierowany do dzieci i młodzieży szkół bielańskich m.st. 
Warszawy Wpłynęło 81 prac plastycznych w różnych kategoriach 
wiekowych, 26 z nich zostało nagrodzonych dyplomami i nagrodami 
rzeczowymi. Wszystkie prace były wykonane zgodnie z regulaminem 
konkursowym. 

Dziękujemy za udział w konkursie. 
Koordynatorki konkursu – Bogumiła Wojda, Milena Owsianka 
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BIEG  
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 

Co roku w weekend poprzedzający wybuch powstania organizowany jest 
bieg ulicami Warszawy. Aby uczcić tę piękną choć bolesną rocznicę, panie 
Małgorzata Skonieczna i Ewa Mazur wzięły udział w tym biegu. Dystans do 
pokonania wynosił 10 km. Trasa prowadziła uliczkami Starego Miasta, tam 
gdzie 75 lat temu toczyły się ciężkie walki Powstańców z okupantem. W 
kilku miejscach biegaczy zaskoczyły płynące z głośników rekonstrukcje 
odgłosów huku strzałów, wybuchów bomb, lecących samolotów, serii z 
karabinów. 
Przed nami jeszcze 4 miesiące, podczas których kontynuujemy realizację 
projektu :75 rocznica PW”. Będziemy Państwa informować na bieżąco. 

Redaktorzy GIS 
 

 
 

Rok 2019 w naszej szkole jest rokiem szczególnym. Poprzez różne akcje, 
imprezy, konkursy i inicjatywy czcimy pamięć bohaterów sprzed 75 lat – 
Powstańców Warszawskich. 

 
Redaktorzy GIS 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 

2019/2020 
2 września zabrzmiał pierwszy dzwonek, który rozpoczął nowy rok szkolny 
2019/2020. Wszystkich uczniów przywitała Dyrektor Szkoły Pani Marta 
Butryn, która razem z zastępcą Burmistrza rozdała prezenty uczniom klas 
pierwszych i dzieciom z oddziału przedszkolnego.  
Pani Dyrektor życzyła wszystkim uczniom sił do realizacji swoich pasji i 
zainteresowań, wzajemnej życzliwości, zaufania i aby przebywanie w naszej 
szkole sprawiało dużo przyjemności. Nauczycielom niegasnącego zapału, 
dużo cierpliwości, sił w pokonywaniu trudności i satysfakcji ze współpracy 
z uczniami. 
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Na lekcji przyrody nauczycielka pyta: 
- Jasiu, co powiesz o jaskółkach? 
- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpoczyna się 
rok szkolny! 

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 
- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu: "Uczniowie chętnie 
wracają do szkoły po wakacjach."? 
Zgłasza się Jasio: 
- Kłamstwem, panie profesorze! 

Co to jest lekcja? 
- Jest to dłuższy okres potrzebny do przygotowania się do 
krótkiej przerwy. 

 

 

 

REDAKCJA:    Pod opieką: 
Justyna 5a                  p. Ewa Mazur 
Wiktoria P. 6a                                       p. Marta Herbik                                       
Igor 8a 
Rafał 5a 
Patryk 6a 
Łukasz 5a 
Dominika 6a 
Amelia 6a 
Wiktoria T. 6a 

 
 
 
 
 

 


