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Przypominajka 

01.09 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 

15.09 – Dzień Kropki 

19.09 – sprzątanie świata 

29.09 – Dzień Głośnego Czytania 

30.09 – Dzień Chłopaka 

14.10 – pasowanie na pierwszoklasistę 

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 

1 września 2021 rozpoczął się rok szkolny 2021/2022. Kolejny rok, 

kiedy panuje wokół nas wirus. Dlatego początek roku był trochę 

nietypowy, bo nie było wspólnego spotkania. Każda klasa w swojej sali 

została powitana przez wychowawcę. Mimo tych utrudnień, mamy 

nadzieję, że będzie to rok dla wszystkich uczniów pełen wyzwań i 

sukcesów. Wszystkim zaś życzymy zdrowia. 
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Sprzątanie Świata 

  

W tygodniu między 13 a 19 września nasza szkoła wzięła udział w 

Akcji Sprzątanie Świata. Bierzemy udział w tej akcji od lat, jest to taka 

nasza tradycja.  Klasa 8a, 15 września, wybrała się do dawnego 

Gimnazjum nr 75, żeby pomóc posprzątać boisko i teren szkoły. 

Grabiliśmy liście i zbieraliśmy je do worków. Udało nam się zebrać pięć 

dużych worków liści i gałęzi. Naszej pracy sprzyjała piękna 

pogoda. Pozostałe klasy ósme również zbierały liście w okolicach tej 

szkoły. Młodsze klasy miały za zadanie posprzątać 

okolice wokół szkoły 247 oraz teren bezpośrednio należący do 

budynku przy ulicy Wrzeciono 9. 

Krystian 8a 
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Sadzenie krokusów 

Zakończyliśmy prace przy 

sadzeniu cebulek krokusów w 

trawniku przy boisku szkolnym. 

Nie obyło się bez śmiechu, bo 

to wcale nie jest takie 

oczywiste, którą stroną ułożyć 

cebulkę. Była to więc edukacja 

przyrodnicza w praktycznym 

działaniu. A teraz czekamy na 

wiosnę, by podziwiać kwitnące 

krokusy. 

Wszystkim uczestnikom 

serdecznie dziękujemy!  

Zespół przyrodniczy 
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Międzynarodowy Dzień Kropki 

Kolejny raz nasza szkoła przystąpiła do obchodów Międzynarodowego 

Dnia Kropki. Co roku 15 września w ramach International Dot Day 

uczniowie, nauczyciele, bibliotekarze, pracownicy instytucji kultury na 

całym świecie organizują wiele działań, które pomagają dzieciom 

odkryć talenty, poznać swoje mocne strony i je zaprezentować. 

Motywem przewodnim jest oczywiście kropka.  

To był naprawdę ekscytujący dzień. Kropki zagościły na ubraniach 

wielu uczniów, pojawiły się na drzwiach sal (by zachęcić do udziału w 

tworzeniu klasowych galerii kropek) i przede wszystkim zawitały na 

lekcje. Przede wszystkim dyskutowano o odkrywaniu talentów i 

motywowano uczniów do tego, by uwierzyli, że każdy z nich jest 

wyjątkowy. Na lekcjach plastyki rysowano świat w kropce, na języku 

polskim zastanawiano się między innymi nad tym co by było gdyby 

zniknęły kropki, a lekcje matematyki upłynęły na łączeniu kropek 

(punktów) w figury geometryczne. Największą atrakcją była 

ścianka przygotowana przez Samorząd Uczniowski. Korzystając z 

przerwy można było się sfotografować przy skrzydłach (Wiadomo nie 

od dziś, że warto dodać sobie skrzydeł), a także wpisać swój talent do 

wielkiej kropki uczniowskich supermocy. 

p. Izabela M. 
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Twórczość własna 

Laura 8a 

 

 

 

 

 

 

Jakub 4a 

 

 

 

 

 

   Maja 4b 
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Ślubowanie pierwszoklasistów 

 

W czwartek 14 października obchodziliśmy Dzień Nauczyciela. Tego 
dnia w naszej szkole odbyło się pasowanie na ucznia. Do szkolnej 
społeczności uroczyście przyjęliśmy 38 uczniów klasy 1a i 1b. Na 
początku odśpiewaliśmy hymn narodowy. Po ceremonii pasowania 
dzieciaki przedstawiły program artystyczny z akcentami patriotycznymi. 
W wydarzeniu brała udział pani dyrektor Marta Butryn, pani 
wicedyrektor Ewelina Grzybowska-Antoniak, nauczyciele, 
przedstawiciele rodziców oraz uczniowie klasy 3b. Niestety, w tym roku 
z powodu pandemii pozostali rodzice mogli zobaczyć to ważne 
wydarzenie swoich pociech tylko na nagraniu... A szkoda, bo byliby 
bardzo dumni. Tegoroczni pierwszoklasiści włożyli wiele serca w 
przygotowania, co było widać podczas ich występu. 
                                                                                                                  

                                              p. Agnieszka N., Anna J. 
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Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 

29 września 2021 roku klasa 4a przystąpiła do obchodów 

Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania. Jest to jedno z tych 

wydarzeń w kalendarzu świąt nietypowych, które są zarówno 

przyjemne jak i pożyteczne. Inicjatywa powstała w Polskiej Izbie 

Książki w 2001 roku. 

Celem święta jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych. 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania obchodzony jest m. in. w 

szkołach i bibliotekach, gdzie organizowane są sesje czytelnicze.  

Książki to jedno z najlepszych źródeł wiedzy dla dzieci, do tego 

rozwijają wyobraźnię, pamięć poszerzają słownictwo i znajomość 

gramatyki oraz przede wszystkim pozwalają przeżywać wspaniałe 

emocje. Głośne czytanie, co jest motywem przewodnim święta, jest z 

kolei dobrą okazją do budowania więzi i wspólnego spędzenia czasu 

dziecka z dziadkami, rodzicami, rodzeństwem czy kolegami. Święto 

więc warto obchodzić każdego dnia, a jeśli każdy poświęci na nie 

choćby 30 minut, będzie to duży sukces. 

Uczniowie klasy 4a tego dnia 

przynieśli swoje ulubione książki 

z domów rodzinnych. Podzieleni 

w pary, siedzą i półleżąc na 

wygodnych pufach, czytali sobie 

nawzajem wybrane fragmenty. 

Dzień Głośnego Czytania 

wszyscy uznali za udany! 
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Europejski Dzień Języków 

W poniedziałek 27 września nasza szkoła obchodziła Europejski Dzień Języków. W 

ramach obchodów uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie na strój 

reprezentanta europejskiego kraju „Jakim językiem mówię”, konkursie na pocztówkę w 

obcym języku oraz licznych quizach lekcyjnych na temat języków. W klasach IV-VI w 

konkursie na strój reprezentanta kraju posługującego się jednym z języków 

europejskich zwyciężyła klasa 7c. Gratulujemy!! 

Rozstrzygnięcie konkursu na strój reprezentanta w klasach młodszych I-III oraz 

konkursu na najlepszą pocztówkę już wkrótce. Europejski Dzień Języków został 

ustanowiony wspólnie przez Komisję Europejską i Radę Europy-organizacje, które 

reprezentują osiemset milionów Europejczyków z czterdziestu siedmiu krajów. Dzień 

Języków jest obchodzony od 2001r. co roku 26 września. Wydarzenie to ma zwrócić 

uwagę na bogactwo języków w Europie, gdyż jest ich ponad dwieście, a spośród nich 

dwadzieścia cztery to języki urzędowe Unii Europejskiej, około sześćdziesięciu to 

języki regionalne i mniejszości narodowych, do czego należy dołączyć jeszcze wiele 

innych języków, których używają osoby z innych części świata.  

26 września jest okazją do popularyzowania wiedzy na temat różnych języków 

używanych w Europie, promowania różnorodności językowej i kulturowej, zachęcania 

ludzi w różnym wieku do nauki języków, ponieważ znajomość więcej niż jednego 

języka pomaga nawiązywać kontakty i  ułatwia znalezienie pracy. 

W przygotowanie obchodów zaangażowane są liczne instytuty i stowarzyszenia 

działające w sektorze kultury i nauki języków, uniwersytety, a także szkoły. 

26-go września, a także w tygodniach poprzedzających i następnych, w całej Europie 

organizowane są kursy językowe, gry, debaty, konferencje, programy radiowe, 

konkursy i inne imprezy. 

p. Joanna P.  
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Ciekawostki 

W tym numerze gazetki ciekawostki poświęcone są szympansom. 

1. Typową cechą zachowania 

szympansów jest budowa gniazd, 

umieszczonych na drzewie od 5 

do 40 m nad ziemią. 

2. Futro szympansów jest zwykle 

czarne, z wiekiem siwieje, a u 

starych osobników włosy 

wypadają (łysieją). 

3. Szympansy potrafią zapamiętać dokładną lokalizację 

produkujących najwięcej owoców drzew, spośród ponad 12 000 

innych. 

4. Szympans jest uważany za najbardziej ekspresyjne ze 

zwierząt. 

5.  Małe szympansy znajdują 

się w centrum uwagi stada. 

Często inne młode opiekują 

się nimi równie troskliwie jak 

matki. 

6. Szympansy żyją do 40 lat. 

7. Szympansy żyją w 

dżunglach, na sawannie oraz 

w górskich lasach.  

8. Przeciętny szympans karłowaty jest nieco mniejszy, ma 

bardziej smukłe ciało, dłuższe kończyny i ciemniejszą sierść. 

9. Mogą decydować się na dłuższe podróże, by dotrzeć do miejsc, 

w których znajdują się ich ulubione drzewa 

10. Szympansy zaczynają się wzajemnie pielęgnować w wieku 

około 10 miesięcy. 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Szympans       

Justyna 8a 
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Warszawa – Miasto Bohaterów 

25 października 2021 kilkoro uczniów naszej szkoły wraz z 

nauczycielem Łukaszem Wachowskim uczestniczyli w niezwykłym 

wydarzeniu „Warszawa – miasto Bohaterów”. 

Koncert „Warszawa - Miasto Bohaterów” to o hołd oddany zwykłym 

mieszkańcom stolicy, których bohaterstwo i odwaga w czasie okupacji 

niemieckiej jest często zapominane. Współczesna Warszawa nosi 

wiele śladów tragicznych losów miasta i jego mieszkańców, z czasów 

walki z niemieckim okupantem. Jednak wiele warszawianek i wielu 

warszawiaków broniących swego miasta, walczących o przetrwanie 

polskości, do dziś pozostaje armią anonimowych bohaterów. To 

właśnie z pamięcią o nich, Darek „Maleo” Malejonek wraz Maleo 

Reggae Rockers oraz Anią Rusowicz, Mariką, Moną, Kasią Malejonek i 

Anią Witczak wykonali swoje niezwykłe utwory. Już tylko nieliczni 

pamiętają o tajnym nauczaniu, które kosztowało życie setek 

nauczycieli, czy akcjach sabotażu, powstaniu w Getcie Warszawskim, 

czy pomocy Żydom. 

Projekt opowiadał o konkretnych ludziach i grupach, którzy przyczynili 

się do wielkości stolicy i podtrzymania ducha narodu. To ich postawa 

była zachętą do ciągłego oporu przez prawie sześć lat, a dziś jest lub 

powinna być wzorem dla wielu młodych ludzi. 

p. Łukasz W. 
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Projekt „Budujemy mosty” 

Budujemy mosty to program współpracy 

międzyszkolnej. Celem projektu jest 

poznanie życia codziennego dzieci ze 

szkół partnerskich. Chcemy zrozumieć 

różnice w stylu życia oraz klimat jaki 

panuje w innych szkołach, ponieważ 

wiedza o prawdziwym życiu w mieście a 

we wsi, wpłynie na poznanie innych 

kultur oraz nauczy uczniów i nauczycieli 

tolerancji.  

Naszym zamiarem jest wymiana 

informacji na temat: sposobu spędzania 

czasu w szkole i w czasie wolnym oraz wymiana metod pracy, jakie są 

wykorzystywane w szkołach partnerskich, rozwijane wśród uczniów 

umiejętności komunikacji, integracji, poszerzenie wiedzy naukowej i 

życiowej. 

1 i 2 października gościliśmy w naszej szkole uczniów i nauczycielki z 

Rzejowic. Zwiedzaliśmy, integrowaliśmy się i wymienialiśmy wspólnymi 

doświadczeniami. Mamy nadzieję, że nowe znajomości rozwiną się, a 

podczas czerwcowej wizyty w Rzejowicach będziemy kontynuować 

wspólną przygodę. 

p. Łukasz W. 
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Dzień Edukacji Narodowej 

19 pażdziernika w BCEKu odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień z 

okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Pani Marta Nietrzpiela-Poźniak (nauczycielka chemii i biologii) 

odebrała nagrodę Nauczyciela Roku 2020/2021, która przyznawana 

jest przez uczniów, natomiast Pani Żaneta Rogińska (nauczycielka 

matematyki) otrzymała tytuł Super Nauczyciela (czyli nauczyciela 

trzykrotnie wybranego Nauczycielem Roku). To wyjątkowa nagroda, 

tym bardziej, że otrzymało ją tylko 2 nauczycieli na Bielanach, w tym 

nasza Nauczycielka. 

Pani dyrektor Marta Butryn również została doceniona za swoją pracę 

na rzecz szkoły nagrodą Burmistrza. 

Gratulujemy! 
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Zbiórka nakrętek 

Oto dowód sprzedaży plastikowych nakrętek i wpłata na indywidualne 

konto Igora Kaczyńskiego, absolwenta naszej szkoły. Igor od ponad 4 

lat jest w śpiączce. Dzięki wpłatom dobrych ludzi, w tym naszym, 

rodzina może kupić dla Igora niezbędny sprzęt – materac 

przeciwodleżynowy, sprzęty rehabilitacyjne czy środki higieniczne. 

Dziękujemy Państwu za regularne zbieranie plastikowych nakrętek i 

wrzucanie ich do specjalnie w tym celu przygotowanych w całej szkole 

koszy. 
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Dobre Słowa 

W październiku została wznowiona akcja kampanii szkolnej „Dobre 

Słowa”, którą koordynuje psycholog Sława Obara. 

Słowem kampanii w tym 

miesiącu jest PRZYJAŹŃ. 

Aktywiści DS przeprowadzili w 

klasach sondę z pytaniem: „Jaki 

powinien być dobry przyjaciel?”. 

Efekty tej akcji można zobaczyć 

na tablicy szkolnego korytarza. 

Kolorowymi karteczkami, na 

których uczniowie wypisali 

cechy dobrego przyjaciela 

został wyklejony ludzik z 

papieru (tu zdjęcie). 

Powrócił też Dziennik Dobrych 

Słów, w którym uczniowie mogą 

wpisywać miłe dedykacje dla 

swoich przyjaciół i w ogóle 

dzielić się różnymi pozytywnymi 

chwilami. Z dziennika można korzystać na przerwach, gorąco 

zachęcamy Was do dokonywania wpisów! 

W najbliższym czasie szykowane są kolejne akcje kampanii. Bądźcie 

czujni!  
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82 rocznica wybuchu II wojny światowej 

Dnia 1 września przy pomniku 30. Pułku 
Strzelców Kaniowskich na Cmentarzu 
Wawrzyszewskim odbyła się uroczystość 
patriotyczna upamiętniająca 82 rocznicę 
wybuchu II Wojny Światowej. Obchody 
poprzedziła uroczysta msza święta w 
Kościele Św. Marii Magdaleny. 
 
Nasza klasa reprezentowała całą 
szkołę. Uroczystość była bardzo podniosła. 
Uczestniczyli w niej reprezentanci 
bielańskich szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych. Wśród gości byli, 
między innymi, kombatanci, burmistrz 
dzielnicy Bielany, przedstawiciele policji, posłowie oraz radni naszej 
dzielnicy. Złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem 30 Pułku Strzelców 
Kaniowskich i wysłuchaliśmy ważnych przemówień upamiętniających 
tamte trudne czasy. 

Klasa 8a 
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Wycieczka do mauzoleum Walki i 

Męczeństwa w Warszawie  

8 października 2021 roku klasa 8a wybrała się do Mauzoleum Walki i 
Męczeństwa w byłej siedzibie i więzieniu Gestapo przy ulicy Szucha, 
gdzie byli torturowani i przesłuchiwani Warszawiacy.  
  
W Mauzoleum na wejściu rozpoczynał się film, gdzie opowiadano o 
dawnych losach tego miejsca.  
Potem można było przejść do jednego z dwóch korytarzy, gdzie w 
jednym były cele, a w drugim pokoje, w których odbywały się 
przesłuchania.  
 
Po opuszczeniu byłej siedziby Gestapo klasa udała się na Wolę z 
myślą zwiedzenia Muzeum Więzienia Pawiak, gdzie byli więzieni 
i również  torturowani ludzie często ze skutkiem śmiertelnym. Jednak 
klasie nie udało się zwiedzić byłego więzienia, ponieważ było 
zamknięte, ale na pewno pójdziemy tam jeszcze raz.  

Dawid 8a 
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Pola Nadziei 

Drodzy Uczniowie! 
 
Serdecznie zapraszamy do 
wsparcia kampanii Pola Nadziei, 
edycja 2021/2022, której wsparcia 
udziela Szkolny Klub Wolontariatu 
SP 247 i Samorząd 
Uczniowski. Kampania Pola 
Nadziei to ogólnoświatowa 
kwesta na rzecz osób objętych 
opieką hospicyjną. Na swój 
symbol hospicja z całego świata 
wybrały żółty kwiat – żonkil. Jak 
co roku, Stowarzyszenie Opieki 
Hospicyjnej przy ul. Tykocińskiej, 
w Warszawie przygotowało 
cebulki żonkili do 
posadzenia. Żonkile zostaną posadzone na terenie szkoły SP247. 
Koszt za 1szt cebulki, wynosi 2zł/szt.(ilość cebulek 
ograniczona). Zachęcamy klasy 1-3, aby przyłączyły się do wspólnego 
celebrowania Ogólnoświatowego Święta Idei Opieki Hospicyjnej. 
Pomaganie jest sztuką. Pozwól wzrastać swojemu Polu Nadziei! 
Dochód ze sprzedaży zostanie przekazany Hospicjum Domowemu, 
przy ul. Tykocińskiej w Warszawie. 
 
W dniu 25.10.2021r. (poniedziałek) będzie można kupić cebulki 
podczas przerw godz. 8.45-8.55; 9.40-9.50, przy Sali B7, w tym samym 
dniu posadzimy cebulki na terenie naszej szkoły. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kampanii Pola Nadziei udzielają 
Panie: 
Anna Wijat 
Milena Owsianka 
Agnieszka Kosielińska 
Grażyna Karczmarczyk 
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Świetlica szkolna 

Na świetlicowych zajęciach "Plastyczne rozmaitości" rozmawialiśmy o 

jesiennym lesie, a potem każdy z uczestników zrobił z szyszek i liści 

wybrane zwierzątko mieszkające w lesie. 
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Spacer po lesie 

Klasa 2b wybrała się na spacer do pobliskiego lasu Lindego. 
Korzystając z pięknej pogody obserwowaliśmy wiewiórki i szukaliśmy 
darów jesieni. Do szkoły wróciliśmy z pełnym koszem kolorowych liści, 
z których wykonamy wiele prac plastycznych. 
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Dzień Ziemniaka 

Ziemniak króluje w polskiej kuchni i na polskim stole  Wszyscy 
lubią potrawy z ziemniaków. Nie dziwi nas więc, że na całym 
świecie obchodzony jest Światowy Dzień  Kartofla. W klasach 1-
3  uczciliśmy to smaczne święto 21 października. Na zajęciach 
wykonano kukiełki z ziemniaka i zaprezentowano je na 
wystawkach. Omówiono walory żywieniowe ziemniaka. W klasie 
2b oprócz pięknych ziemniaczanych  figurek odbyła się 
degustacja ziemniaczanych potraw. Były placki ziemniaczane, 
ziemniaki farbowane i największy hit - ziemniaczane beziki i 
chipsy ziemniaczane. Dzieci potrafiły podać przepis dania. 
Ziemniaczany dzień był bardzo udany dostarczył nam wielu 
ciekawych wrażeń. 

p. Agnieszka W. 
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Jesień w świetlicy 

W miesiącu październiku jesień zagościła na dobre w naszej 

świetlicy! Dzieci wykonały bardzo chętnie piękne parce plastyczne 

wykorzystując barwy jesieni. 
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Humor ☺ 

Dlaczego Jesień, to najbardziej niebezpieczna pora roku? 
- Bo można dostać z liścia. 
 
Co ma wspólnego łyżka z jesienią? 
- Bo je się nią. 
 
Katechetka pyta Jasia: 
-Jasiu, kiedy Adam i Ewa byli w raju? 
-Jesienią. 
-Dlaczego akurat Jesienią? 
-Bo wtedy jest najwięcej jabłek. 
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