
1 

 

Gazetka  
Informacyjna  

Szkoły 

Nr 3(115) 

 

Zima zbliża się wielkimi 

krokami       

 

 

 

 

 

 



2 

 

Przypominajka 

1.11 - Wszystkich Świętych 

11.11 - Święto Niepodległości 

2.11 i 12.11 - Dodatkowe dni wolne od zajęć 

6.12 - Mikołajki 

8.12 - Rocznica śmierci naszego patrona Kazimierza Lisieckiego 

„Dziadka” 

24-26.12 - Boże Narodzenie 

23-31.12 - Zimowa przerwa świąteczna 

 

Różowa skrzyneczka w naszej szkole! 

Celem różowej skrzyneczki jest 

walka z wykluczeniem 

menstruacyjnym oraz zapewnienie 

powszechnego dostępu do 

bezpłatnych środków higieny w 

przestrzeni publicznej. Dzięki 

zaangażowaniu i współpracy 

Samorządu Uczniowskiego i Rady 

Rodziców, w szkole pojawią się 

dwie różowe szyneczki, 

jednocześnie podejmując trudny 

temat jakim jest problem do łatwego 

dostępu do środków higienicznych.  
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Sentymentalny spacer klasy 2b 

W środę 27 października z całą klasą 
pojechaliśmy na Warszawskie Powązki, 
do naszego patrona Kazimierza 
Lisieckiego „Dziadka”. Jest on pochowany 
wraz ze swoją żoną Marią Lisiecką zwaną 
„Babcią”. Wszyscy uczniowie przywieźli 
znicze, aby zapalić światełko na ich 
grobie. Wychowawczyni opowiedziała 
nam wiele ciekawostek o ich życiu. 

Nikola Kaszewiak  
 
 
 
 

W środę byłam z całą swoją klasą na 
Cmentarzu Powązkowskim, na którym 
pochowanych jest wielu znanych i 
zasłużonych Polaków. Zapaliliśmy znicz 
na grobie patrona naszej szkoły 
Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”. 
Odwiedziliśmy Kwaterę Smoleńską, 
groby piłkarzy i wielu innych, znanych 
osób. 

Kornelia Kaszewiak  
 
 
 

 
Poszłam z klasą na grób naszego 
patrona szkoły na Powązkach 
Wojskowych. Zapaliliśmy znicze, 
oglądaliśmy groby sławnych ludzi. Pani 
opowiadała nam różne historie. 
Spotkaliśmy słynnego trenera. 

Jagoda Mittag 
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Ze względu na zbliżający się dzień 
zmarłych nasza pani zorganizowała 
wyjście na cmentarz, który znajduje 
się na Powązkach. Na cmentarzu 
widzieliśmy grób naszego patrona 
Kazimierza Lisieckiego. Na grobie 
zapaliliśmy znicze i postawiliśmy 
kwiaty. Byliśmy też przy grobie 
Kazimierza Deyny. Przy okazji 
widzieliśmy na cmentarzu pana 
trenera Andrzeja Strejlaua. 

Szymon Płoński  
 

 
 

Z okazji nadchodzącego Święta 
Zmarłych pojechaliśmy z klasą na 
Cmentarz Powązkowski. 
Odwiedziliśmy grób patrona naszej 
szkoły Kazimierza Lisieckiego 
„Dziadka”. Wyrzuciliśmy wypalone 
znicze, sprzątaliśmy suche liście, 
umyliśmy pomnik i zapaliliśmy nowe 
znicze. Później poszliśmy do 
żołnierzy, którzy walczyli podczas 
wojny, a także widzieliśmy grób Kory. 
To piosenkarka, która również 
mieszkała na Bielanach, tak jak my. 
Moim zdaniem ta wyprawa była 
bardzo ciekawa.  

Ewa Granat
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Warsztaty w CKZ  
(Centrum Kształcenia Zawodowego) 

20 listopada 2021 klasy siódme i ósme pojechały na warsztaty w CKZ 

przy ulicy Żyrardowskiej, gdzie mogły poznać cztery zawody, takie jak : 

krawiec, cukiernik, stolarz, budowlaniec. Klasy mogły nie tylko 

zobaczyć jak się pracuje, ale i samemu podziałać. 

Uczniowie dostawali upominki, np.: 

- Krawiec – uszyliśmy torbę. 

- Cukiernik – upiekliśmy babeczki. 

- Stolarz – robiliśmy małe skrzynki. 

 

Na sam start dostaliśmy pakiet – teczka z ćwiczeniami, długopisami 

oraz pendrive’m. 

 Na koniec mieliśmy 50 minut rozmowy z doradcą zawodowym,który 

pomagał nam wybrać ścieżkę kariery po skończeniu szkoły 

podstawowej. 

Po odbytej rozmowie udaliśmy się na obiad, po zjedzeniu 

podziękowaliśmy i wróciliśmy do szkoły. 
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„DZIEŃ POSTACI Z BAJEK” 

Prace wykonane przez uczniów z klasy 2b podczas zajęć w świetlicy.  
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Twórczość własna 

Laura 8a Maja 4b 

 

 

 

 

 

  

 Marceli SU 

 

 

 

 

Krystian 8a 

 

    Wiktoria SU 
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Ciekawostki 

W 1999 r. miała miejsce 

premiera pierwszego 

autobusu miejskiego pod 

marką Solaris. Autobusy 

miejskie Solaris są 

oferowane w wielu 

konfiguracjach napędu, 

wielkości i typu 

nadwozia.  

W 2006 r. Solaris jako pierwszy na świecie producent wprowadził na 

rynek europejski seryjnie produkowany autobus z napędem 

hybrydowym Solaris Urbino 18 hybrid. W ofercie producenta dostępne 

są napędy na silnik wysokoprężny, gaz CNG lub z napędem w pełni 

elektrycznym.  

Solaris Urbino 12 electric IV generacji był pierwszym polskim i 

pierwszym elektrycznym autobusem, który zdobył międzynarodowy 

tytuł Autobus Roku 2017. 

W 2011 r. wprowadzono także hybrydowy model 12-metrowy. 

Liczba miejsc siedzących: do 43 

Marceli 
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Słodka lekcja biologii w 8a 

W poniedziałek, 8 listopada, w naszej klasie odbyła się bardzo ciekawa 

lekcja biologii. Poznaliśmy budowę DNA w trochę inny sposób. 

Dowiedzieliśmy, że cząsteczka DNA jest zbudowana z nukleotydów i 

ma strukturę podwójnej helisy. Każdy nukleotyd DNA jest zbudowany z 

cukru deoksyrybozy, reszty kwasu fosforowego i jednej z czterech 

zasad azotowych: adeniny, cytozyny, guaniny lub tyminy. Naprzeciw 

adeniny zawsze znajduje się tymina, a na przeciw cytozyny guanina. 

Na zakończenie lekcji w słodki sposób przedstawiliśmy budowę DNA i 

zasadę komplementarności. To była bardzo smaczna lekcja  

Laura i Justyna 8a 

 

  



10 

 

Pomoc potrzebującym na 

granicy z Białorusią 

W naszej szkole, w listopadzie, odbyła się zbiórka produktów pierwszej 

potrzeby, które zostały przekazane na pomoc uchodźcom, którzy 

przebywają na granicy z Białorusią. Zanim rozpoczęła się zbiórka, 

między innymi, klasa 8A przygotowała plakaty zachęcające do 

przynoszenia rożnych niezbędnych artykułów. Można było przynosić 

ubrania, produkty spożywcze, karimaty, śpiwory itp. Mamy nadzieję, że 

wszystko to pomoże przetrwać te trudne chwile w tych bardzo trudnych 

warunkach.  

Uczennice i uczniowie kl.8a 
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Ciekawostki 

Ciekawostki w tym numerze są poświęcone 

Serwalowi Sawannowemu. W Internecie na 

serwale mówi się Sogga. 

Długość ogona serwali ma 20–38 cm, a 

długość ciała 59–92 cm. 

Żywi się gryzoniami i innymi drobnymi 

kręgowcami. 

Serwale mają duże uszy, które wychwytują 

każdy dźwięk. 

Najchętniej żyją na terenach porośniętych wysoką trawą. 

Samce mają zazwyczaj większe rewiry niż samice. 

Koty te łatwo dają się oswoić i niektórzy ludzie trzymają je jako 

zwierzęta domowe. 

Ludzie tworzą hybrydy serwali z kotami 

domowymi. 

Serwal ma długie stopy, co czyni z tego 

kota wspaniałego skoczka, a także 

zwiększa zakres widoczności w bardzo 

wysokich trawach, w których czuje się 

zdecydowanie najlepiej. 

Serwale komunikują się za pomocą 

ostrych krzyków, warczenia, syczenia i 

mruczenia.  

Justyna 8a  
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Wróżby w klasie 4a 

Aby tradycji stało się zadość w klasie 4a w wigilię Andrzejek odbyło się 

klasowe wróżenie. Dziewczęta i chłopcy przepowiadali sobie swój 

przyszły zawód, imię życiowego partnera czy partnerki. Uczennice i 

uczniowie lali również wosk, a dzięki jego odbiciu w świetle płonącej 

świecy odgadywaliśmy wspólnie jaka będzie ich przyszłość. A na 

koniec, wśród wielu śmiechów i żartów ustawiając buty z prawej stopy 

w rzędzie dowiedzieliśmy się kto pierwszy weźmie ślub. Ale tego Wam 

nie zdradzimy. To nasz klasowy sekret. 

Uczennice i uczniowie 4a 
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Niezwykła lekcja plastyki 

Przed dniem Niepodległości w klasie 4B podczas lekcji 

plastyki uczniowie tworzyli prace z okazji ,,11 listopada 

Dzień Niepodległości’’. Każdy starał się, aby jego praca 

najlepiej oddawała uczucia patriotyczne. 

Maja 4b 
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Świetlica szkolna 

Świetlica SP 247 zaprosiła najmłodszych uczniów bielańskich szkół do 
udziału w konkursie plastycznym pt. „W stumilowym lesie Kubusia 
Puchatka”. W licznie nadesłanych pracach widać było, że uczniowie 
włożyli wiele serca w ich przygotowanie. Prace ujmowały swoim 
ciepłem i szczerością. Były kolorowe i bardzo pomysłowe. Uczestnicy 
wykorzystali różnorodne techniki i wiele materiałów, by je wykonać. 
 
Kategoria wiekowa - klasy I - II 
1.Aleksander Reut   SP 187 
2.Wiktoria Przygoda  SP 187 
3.Nazar Ivanten  SP 53 
2. Marta Drużna SP 53 
3. Zofia Rozwadowska SP 289 
3. Liliana Hrycenko SP 273 
Wyróżnienie: Barbara Domańska SP 273 
 
Kategoria  wiekowa klasy III- IV 
1.Natalia Janus SP 263 
2.Emma Jakubowska SP 202 
3.Aleksandra Mińkowska SP 202 
Wyróżnienie: Sofia Shtsinnikava SP 202 
 
Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów. 
 

Nauczyciele świetlicy SP 247 
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Tydzień Dobrych Relacji 

W jednym z ostatnich tygodni zbierano korki na rzecz szczytnej 
pomocy. Za min. 10 korków można było kupić ręcznie zrobione przez 
nauczycieli i uczniów rozmaite ciasta. 
 
W jednym z dni życzliwości klasy odbijały i odrysowywały na 
kolorowych kartach papieru swoje dłonie, gdzie na palcach pisali 
informacje o sobie. Następnie uczniowie wywieszali je na korytarzach 
przy swoich klasach. 

Dawid 8a 

 

 

 

Ostatni Dzień Tygodnia Życzliwości i Dobrych Relacji 5 listopada 

zakończył się Tydzień Życzliwości w naszej szkole. W tym dniu 

wszystkie klasy robiły sobie wspólne zdjęcia. "Nasza klasa jest the 

best" to zdanie zaistniało na wszystkich zdjęciach. Wymyślaliśmy hasła 

w czym klasa jest najlepsza. Okazało się, że wszystkie klasy mogą się 

czymś pochwalić. Tydzień życzliwości to był świetny pomysł. Dobrze 

się bawiliśmy i działo się coś nowego i ciekawego w naszej szkole. 

Taki tydzień to dobry początek miesiąca życzliwości, a może nawet 

roku życzliwości.   

Laura 8a 
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Duchy i duszki 

W piątek 29.10.2021 

naszą szkołę 

odwiedziły duchy i 

duszki. 

Zawitały panie i 

panowie w czarnych 

kapeluszach i 

pelerynach oraz białe 

dobre duszki. 

Hmm....dlaczego ten biały duszek jest podobny do mojego kolegi? 

Powiem Wam prawdę - uczniowie naszej szkoły zaprezentowali te 

śmieszne przebrania. Związane to było ze zbliżającym się Dniem 

Wszystkich Świętych. 

Uczniowie klasy 7c i 7d przy zapalonych świeczkach czytali Dziady 

część drugą Adama Mickiewicza. Czytanie lektury przebiegło 

śpiewająco przy migających świecach. 

Na koniec odbyła się uczta. Duchy i duszki częstowały się 

smakołykami. 

Marcin 7d 
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Wodowanie SP 247 

Szanowni Państwo! Drogie uczennice i uczniowie! 

 

Z radością donosimy, że całoroczny projekt „WODOWANIE SP247” 

uznajemy za zakończony! Finansowany był z miasta stołecznego 

Warszawy w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. 

 

Podczas jego realizacji społeczność szkolna poznawała znaczenie 

wody dla życia i dla nas wszystkich. Jednocześnie praktycznie 

uczyliśmy się wykorzystywać wodę z deszczówki. Mamy teraz na 

terenie szkoły duży pojemnik, który zbiera tę cenną wodę. Dzięki 

projektowi zasadziliśmy wokół budynku mnóstwo krzewów i kwiatów. 

Szczególnie wiosną będzie piękniej  A dzięki deszczówce uczniowie i 

uczennice mogą samodzielnie dbać o nowe roślinki, podlewając je 

podczas przerw. Dzięki zajęciom z Miejskim Przedsiębiorstwem 

Wodociągów i Kanalizacji społeczność szkolna już wie, że „sedes to 

nie kosz na śmieci” – wspólnie dbamy, aby śmieci wyrzucać do kosza, 

a nie do toalety. Poznaliśmy cały proces oczyszczania wody, która 

trafia do naszych kranów. Doceniamy w jakich wspaniałych czasach 

żyjemy mając dostęp do świeżej wody w każdej chwili. 

 

Cały rok, jak już od lat, zbieraliśmy plastikowe zakrętki dla absolwenta 

naszej szkoły – Igora Kaczyńskiego, który od 4 lat jest w śpiączce. 

Młodzież nabyła nawyk ekologicznie pozytywnego i społecznie 

pożądanego wykorzystania „śmiecia”. Na terenie szkoły pojawiły się 

kosze do segregowania naszych śmieci. Uczniowie i uczennice 

wyrzucając śmieci wiedzą już, że przyczyniają się do zwiększenia ilości 

odpadów segregowanych, które zostaną przetworzone. 

W ramach projektu przesłaliśmy pieniądze organizacji WWF, które 

zostaną przeznaczone na ochronę mórz i oceanów oraz na pomoc 

naszej, polskiej foce szarej. 
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Finałem naszego projektu była organizacja Dzielnicowego Konkursu 

Plastycznego „Kocham przyrodę i dbam o wodę”. Prace wpłynęły z 

czterech szkół. Poziom był bardzo wysoki. Jury miało dużo pracy, aby 

wybrać najlepsze rysunki spośród bardzo dobrych.  

 

My, nauczycielki i nauczyciele odpowiedzialni za ten projekt, mamy 

nadzieję, że młodzież dostrzega korzystne i niekorzystne zmiany w 

swoim otoczeniu. Że wie już, że ma możliwość wpływania na zmiany 

wokół siebie. I że świadomie oddziałuje tak, aby świat zmieniał się na 

lepsze. 

  

„Kocham przyrodę i dbam o wodę” 

Dzielnicowy konkurs plastyczny ROZSTRZYGNIĘTY 

 

Konkurs organizowany był w ramach projektu WIE „WODOWANIE 

SP247” 

 

Wzięło w nim udział 19 uczniów i uczennic z czterech szkół – SP nr 

247, SP nr 209, SP nr 289, SP nr 187. 

Oto zwycięzcy i zwyciężczynie: 

 

Klasy 1-3:  

I - Tomasz ze SP nr 187,  

II - Ania i Krystian z SP nr 289, 

III - Julia i Weronika z SP nr 

289, Kaja z SP nr 247. 

 

Klasy 4-8: 

I - Konstancja z SP nr 209,  

II - Oliwia ze SP nr 187,  

III - Zuzanna z SP nr 209. 

 

Wyróżnienia:  

klasy 1-3: Jan i Julia z SP nr 

247,  

klasa 4-8: Anna z SP nr 209. 
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Jesienne rymowanki 

Miło nam poinformować, że mamy już wyniki świetlicowego konkursu 

literackiego pt. „Jesienne 

rymowanki”. Jednocześnie pragniemy podziękować wszystkim Młodym 

Twórcom za dojrzałość i fantazję 

literacką. Gratulujemy i życzymy dalszego szlifowania warsztatu 

pisarskiego. 

Laureaci: 

1. Aleksandra Nowak klasa 2a 

2. Kornelia Kaszewiak klasa 2b 

3. Nicola Gęgniewicz klasa 2b 

 

Wyróżnienia: 

Maja Aderek klasa 1a 

Patrycja Majchrzak klasa 1a 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele świetlicy 
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Konkurs plastyczny 

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki świetlicowego konkursu 

plastycznego „Przyszła jesień z pełnym koszem”. 

Konkurs organizowany był dla uczniów naszej szkoły. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za udział i 

zaangażowanie, a zwycięzcom 

gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Komisja konkursowa była 

pod wrażeniem różnorodności, 

pomysłowości oraz estetyki wykonania prac. 

Nagrodzeni zostali: 

1 miejsce - Jakub klasa 6b  

2 miejsce - Anna klasa 4b 

3 miejsce - Mikołaj  klasa 1b 

 

Wyróżnienia: 

Maja klasa 1a 

Piotr klasa 2a 

Nauczyciele świetlicy 
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Zbiórka na schronisko 

Mały samorząd zainicjował akcję mającą  na celu pomoc bezdomnym 

psiakom oczekującym na adopcję w schronisku w Kruszewie. W 

klasach drugich znany jest jeden z byłych mieszkańców schroniska - 

Salsa, która znalazła już swoje miejsce na ziemi. Z wielkim 

zaangażowaniem zbierane są koce, karma, zabawki, legowiska, 

gryzaki i preparaty. Potrzebne rzeczy dla przyjaciół Salsy należy 

dostarczać do sali B2 lub B3.  

Pomagajmy! 
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Humor ☺ 

Mały Szkot mówi do ojca: 

- Tato, kup mi na urodziny łyżwy. 

- Przecież latem nie jeździ się na łyżwach. 

-To kup w zimie. 

- Ale w zimie nie masz urodzin. 

 

- Gdzie znajdują się komary zimą? 

- Dokładnie nie wiadomo, ale przydałoby się, żeby były tam również latem. 

 

Sekretarka mówi do biznesmena: 

- Panie prezesie, zima przyszła. 

- Nie mam teraz czasu, powiedz jej żeby przyszła jutro. A najlepiej 

niech wcześniej zadzwoni, to umówisz ją na konkretną godzinę. 
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