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Przypominajka 

1 stycznia - Światowy Dzień Pokoju-postało z inicjatywy papieża 
Pawła VI w 1967 roku.  
 
3 styczni - ,, Dzień Słomki do Picia’’. 
 
8 stycznia - dzień ,, Elvisa Presleya”.  
 
13 stycznia - Dzień Gumowej Kaczuszki - to jest super zabawka do 
kąpieli, ale także przyczyniła się do rozwoju nauki. 
 
20 stycznia - ,, Dzień Bigosu”. Bigos jest jedną z najbardziej 
tradycyjnych polskich potraw. 
 
21 stycznia - ,,Międzynarodowy dzień przytulania”. Przytulanie to 
piękna sprawa, niesie wiele korzyści ze względu na dobre 
samopoczucie. Niestety raczej ten pozytywny dzień zostanie pominięty, 
przez obecną sytuację epidemiologiczną na świecie. 
 
24 stycznia - ,,Międzynarodowy Dzień Edukacji”, w wyniku tego, że 
ok.750 mln dzieci na świecie nie umie pisać oraz czytać, święto ma 
zwrócić uwagę na regiony m.in. trzeciego świata, gdzie edukacja 
praktycznie nie istnieje. 
 
30 stycznia przeżyliśmy 30 finał WOŚP’u.  
 
31 stycznia - Ten mroźny miesiąc kończymy m.in. Dniem zebry. Któż 
to by mógł pomyśleć, że Afrykański biały koń pomalowany w czarne 
paski może doczekać się swego święta. 
 
31 stycznia – 13 lutego – ferie zimowe  
 

2 lutego – Dzień Pozytywnego Myślenia       

 
14lutego – Walentynki 

 

Dawid 8a 
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Świąteczna akcja charytatywna

 
W tym roku nasza 
świetlica została 
zaproszona do 2 edycji 
świątecznej akcji 
charytatywnej "Podaruj 
radość na Święta" 
zorganizowanej w  
salonach Papiernik by 
empik!  
Zasady były proste: 
Wybierz i kup grę, którą 
chciałbyś obdarować 
dzieci z lokalnych świetlic 
szkolnych. Do każdej przekazanej gry Empik dodał drugą. W ten 
sposób zebrane gry zostały przekazane do naszej świetlicy. 
Jesteśmy bardzo wdzięczni za otrzymane gry. Z pewnością sprawią 
dużo radości naszym uczniom.  
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„Otwórzmy oczy”

 
 
Szkolny Klub Wolontariatu we współpracy z Dzielnicą Bielany m.st. 
Warszawy zbierał czerwone balony - 220 szt., z których zostanie 
wykonana dekoracja. Uświetni ona Bielański Finał WOŚP 
organizowany 30 stycznia w Centrum Rekreacyjno-Sportowym w 
Warszawie na Bielanach, który przebiega pod hasłem „Otwórzmy 
oczy”. Jest to mały symbol-wielki efekt. 

 

 

 



5 

 

„DZIEŃ POSTACI Z BAJEK” 

KONKURS BIBLIOTEKI 

 

I miejsce ex aequo: 

Patrycja Wdziekońska, 

Ida Filonik. 

 

II miejsce ex aequo:  

Ada Granat, 

Zuzanna Godlewska. 

 

III miejsce ex aequo: 

Wiktor Tarkowski, 

Urszula Bronikowska. 

 

Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy uznania i zostali nagrodzeni 

drobnymi upominkami. 

Pozdrawiam pani Justyna 
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Twórczość własna 

  

 

 

 

 

 

                                 Laura 8a  Maja 4b 

  

 

 

 

 

 

                                            Justyna 8a 

    Marceli SU 
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W rycerskim świecie 

Klasa 4a na pewnej lekcji historii przeniosła się w 

czasy średniowieczne. Dzieci dostały szansę stania 

się rycerkami i rycerzami w służbie królowi. 

Warunkiem było spełnienie kilku warunków, między 

innymi kultura osobista, wywiązywanie się z 

obowiązków szkolnych. Chłopcy i dziewczęta 

dostali tydzień na zmierzenie 

się z tym zadaniem.  

Po tygodniu odbyło się 

uroczyste pasowanie na Rycerki i Rycerzy. 

Mianowania dokonał król – nauczyciel Łukasz I. 

Młodzież była podekscytowana. Ostatecznie król 

pasował pięciu rycerzy i jedną rycerkę.  

Gratulujemy!!!!! 

P.S. Kilkoro uczniów podchodzi do próby drugi raz. Trzymamy kciuki z 

kolejnych rycerzy i rycerki.  

Dama dworu Ewa 
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Nagroda dla Wolontariatu 

Szkolny Klub Wolontariatu przy Szkole Podstawowej Nr 247został 

doceniony i otrzymał nagrodę dla Szkoły Promującej Wolontariat. 
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Pomagamy 

W 2022 roku odbył się 30 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Redaktorki i redaktorzy gazetki szkolnej postanowili dorzucić swoją 

‘’cegiełkę” do zbiórki. Ze sprzedaży gazetki przekazali 70 zł do 

wirtualnej puszki.  
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Ciekawostki 

W tym numerze zaprezentuje ciekawostki o konikach morskich. 

1. Koniki morskie występują zarówno w wodach stref umiarkowa-

nych, jak i tropikalnych. 

2. Kształtem przedniej części ciała przypominają figurkę konika 

szachowego. 

3. Wiele gatunków z tego rodzaju jest zagrożonych wymarciem. 

4. Koniki morskie pozbawione są zębów. 

5. Dorosłe osobniki mają niewielu naturalnych wrogów ze względu 

na dobre maskowanie się oraz nieatrakcyjne dla drapieżnika 

płytki kostne. 

6. W niewoli przedstawiciele gatunków ze stref tropikalnych żyją 

4–6 lat. 

7. Koniki morskie są często kupowane na prezenty lub hodowane 

w akwariach. 

8. Osobniki młodociane wyróżniają się proporcjonalnie większą 

głową, smuklejszym i bardziej kolczastym ciałem. 

9. Największe zapotrzebowanie ich istnieje w tradycyjnej medycy-

nie chińskiej, japońskiej i koreańskiej (przypisuje im się właści-

wości lecznicze w chorobach układu oddechowego). 

10. Koniki morskie sprzedawane są także jako kulinarne osobliwo-

ści. 
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Ciekawostki o nietoperzach 

1. Nietoperze to jedyne ssaki, które potrafią latać i w przeciwieństwie 
do ptaków, ruch ich skrzydeł nie jest symetryczny, a kształt ulega 
zmianie w zależności od potrzeb. 

2. W celu przeżycia zimy, nietoperze wyruszają na żer, a 
zmagazynowana tkanka tłuszczowa stanowi wówczas ponad 
dwadzieścia procent masy ich ciała. 

3. Największym zagrożeniem dla nietoperzy są ludzie i ich działalność. 
Nietoperz wybudzany z hibernacji może umrzeć z głodu, dlatego 
najbardziej szkodzimy im, kiedy zwiedzamy jaskinie i groty zimą. 

4. Niektóre gatunki nietoperzy mają przezroczyste skrzydła, dzięki 
czemu mogą obserwować otoczenie, nawet kiedy odpoczywają i są 
nimi szczelnie otulone, wisząc do góry nogami. 

5. Zdecydowana większość nietoperzy jest owadożerna, a dorosły 
osobnik może zjeść nawet kilka tysięcy komarów w ciągu jednej nocy. 

6. Tylko kilka gatunków nietoperzy z Ameryki Południowej żywi się 
krwią ssaków i ptaków. Pozostałe gatunki jedzą głównie owady, rośliny 
i owoce. 

7. Niektóre nietoperze uwielbiają mango i banany, a ich obecność ma 
wielki wpływ na proces zapylania ponad pięciuset różnych roślin. 

8. Podczas snu zimowego nietoperze nie są w stanie bronić się przed 
innymi drapieżnikami, dlatego często padają ofiarami lisów i innych 
dzikich zwierząt, które atakują je, kiedy te śpią. 

9. Ludzie nie mają żadnych powodów, by obawiać się nietoperzy, 
ponieważ nie są obiektami ataku. Nie jest też prawdą, że nietoperze 
wplątują się kobietom we włosy. Jest to stary przesąd wiejski, który 
miał zniechęcać kobiety do opuszczania domów po zmroku. 

10. Nietoperze mają zdolność do echolokacji, czyli orientacji w terenie i 
rozpoznawania przeszkód dzięki akustyce. Umiejętność ta doskonale 
zastępuje im wzrok, choć wcale nie jest prawdą, że są ślepe. 

11. W kulturze starożytnych Chińczyków nietoperze były utożsamiane 
ze szczęściem, a słowa oznaczające oba zjawiska brzmiały 
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identycznie. 

12. Nietoperze występują na wszystkich kontynentach, z wyjątkiem 
Antarktydy. 

13. Nietoperze najczęściej jedzą podczas lotu, a polują tak szybko, że 
niemal niemożliwe jest uwiecznienie tego momentu. 

14. Stworzenia te doskonale radzą sobie w miastach, gdzie znajdują 
odpowiednie warunki, na przykład w wieżach kościołów czy ciemnych 
dzwonnicach, nieosiągalnych dla innych stworzeń. 

15. Dźwięki, które nietoperze wykorzystują do orientacji w terenie, są 
tak wysokie, że człowiek nie jest w stanie ich usłyszeć. 

16. Polskie nietoperze przypominają mysz ze skrzydłami i należą do 
niezbyt dużych, natomiast na świecie odkryto nietoperze wielkości 
kotów. 

17. Guano, czyli odchody nietoperzy, jest niezwykle cenne. Stanowi 
ono doskonały nawóz, a poza tym kiedyś tworzono z niego saletrę, 
która była niezbędna do produkcji prochu strzelniczego. 

18. Niektóre nietoperze biją rekordy prędkości lotu, lecąc z prędkością 
nawet stu kilometrów na godzinę. Potrafią również pływać, za to nie 
wszystkie wykształciły umiejętność chodzenia. Niektóre potrafią tylko 
przesuwać się po powierzchni, kiedy wiszą na niej do góry nogami. 

19. Są to jedyne zwierzęta, które potrafią długo wisieć głową w dół, a 
co więcej, jest to dla nich najwygodniejsza pozycja, co ma związek z 
budową ich kończyn. 

20. Nietoperze mają wielki wpływ na światowy ekosystem i przenoszą 
wirusy zarówno ludzkie, jak i zwierzęce. Niebezpieczne jest więc 
ugryzienie przez nietoperza, jak i spożycie jego mięsa. Zjedzenie 
mięsa nietoperza przynajmniej dwa razy skończyło się fatalnie dla 
ludzkości, doprowadzając do epidemii eboli i koronawirusa. 

21 Nietoperze nie są wampirami dlatego, że około 5% gatunków, je 
pyłki i nektar kwiatów. 

Krystian K. 8a 
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Niezwykła lekcja plastyki 

LEGWAN W NATURZE 
Legwany to rodzina gadów. Mają wydłużone ciało i długi 

ogon. Skórę pokrywają nieregularne, małe łuski. Występują 

różne twory skórne w postaci wachlarzy, grzebieni czy 

kolców. 

Gady te pochodzącą z Ameryki Środkowej i Południowej. 

Legwan jest roślinożercą. 

Dorasta zwykle do1,5 m długości, waży ponad 20 kg. 

Jaszczurki te wiodą dzienny tryb życia. Często spotyka się je w pobliżu 

wody. 

Pływając, pozostają zanurzone w wodzie, pozwalając swym czterem 

łapom luźno zwisać u boków tułowia. Siłę napędową zapewniają silne 

ruchy ogona. 

Przestraszony przez drapieżnika legw ratuje się ucieczką. Jeśli znajduje 

się nieopodal wody, nurkuje i odpływa. Osaczony powiększa i prezentuje 

fałd skórny na podgardlu, nadyma i usztywnia swe ciało, syczy i macha 

głową w kierunku agresora. Jeśli zagrożenie nadal się utrzymuje, 

legwan może smagać swym ogonem, gryźć i używać w obronie swych 

pazurów. 

Samica składa od 20 do 71 jaj na rok. Po ich złożeniu nie opiekuje się 

nimi. Po wykluciu legwanki przypominają osobniki dorosłe. Legwan je 

liście, kwiaty i owoce. 

 

LEGWAN W HODOWLI 
Dieta legwana zielonego w niewoli powinna składać się ze świeżych 

liściastych warzyw, jak kapusta, mniszek, jarmuż. Potrzebny jest dostęp 

do świeżej wody. 

Odpowiednie oświetlenie i wilgotność są niezbędnymi warunkami do 

zdrowego życia zwierząt. 

Minimalne wymiary terrarium dla pary dorosłych osobników powinny 

wynosić: długość 200 cm, wysokość 200 cm i szerokość 100 cm. Jako 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Legwan_zielony#cite_note-Swanson-7
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podłoże najlepiej stosować sztuczną trawę, płytki ceramiczne, torf lub 

korę. Hodując legwany, ważne jest utrzymanie odpowiedniej 

temperatury i wilgotności w terrarium. Temperatura dzienna w powinna 

wynosić ok. 25-35°, temperatura nocna 20-26°. Utrzymanie wilgotności 

bywa kłopotliwe, bo powinna ona wynosić 60-90% w dzień i nawet 100% 

w nocy. 

 

LEGWAN U KACPRA 
Od dwóch miesięcy mam w domu legwana. Legwany 

kupuje się w specjalnym sklepie zoologicznym przy ul. 

Okopowej. Taki legwan kosztuje koło 450 zł. Nie lubię za 

bardzo psów (choć mam w domu psa      ) i kotów. Od 

dawna marzyłem o legwanie. Szukaliśmy go kilka dni 

dzwoniąc po wielu sklepach. Wybrałem największego jaki 

był – metrowego. 

Nazwałem go Karlos. Mieszka w terrarium. Musi być ono bardzo duże, 

około 200 cm na 80 cm na 120 cm. Potrzebna jest odpowiednia 

żarówka, aby utrzymać ciepło, około 30 stopni Celsjusza. Wyposażenie 

takiego terrarium to też torf, jakieś patyki, kamienie, rośliny, bo lubi się 

w nich chować.  

Legwany jedzą winogrona, cukinię, sałatę lodową i myszy. Karmię go 4 

razy dziennie. Musi mieć stały dostęp do wody. Wodę pije, ale również 

musi się w niej kąpać. Do wody wpuszcza się płynne witaminy, które 

dostają się do organizmu legwana przez skórę.  

Karlos dostaje rano jedzenie, a potem wyleguje się w ciepełku. Jak 

wracam ze szkoły to znowu go karmię, a potem czasami się z nim 

bawię. Wyjmuję go z terrarium, aby mógł sobie pochodzić po pokoju. 

Uczę go, aby się wspinał po mojej nodze      . Jak jest zdenerwowany 

to powiększa mu się skóra pod brodą – wole i wali ogonem. Uwierzcie, 

to naprawdę boli       Karlos lubi być u mnie na rękach, wtedy go 

delikatnie głaszczę po grzbiecie, usypia go to.  

Mam nadzieję, że Karlos będzie ze mną wiele lat.  

Kacper F. 3b 
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Pożegnanie 

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego 

absolwenta, Igora Kaczyńskiego. Igor od sześciu lat przebywał w 

śpiączce. Społeczność SP 247 wspierała starania jego najbliższych o 

przywrócenie go do zdrowia organizując różne akcje charytatywne. 

Środki z nich pozyskane były wsparciem w rehabilitacji. 

Składamy wyrazy współczucia Mamie i bliskim Igora oraz dziękujemy 

naszym uczniom, absolwentom i rodzicom za zaangażowanie w pomoc 

Igorowi. 
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Jasełka klasy 0 

Dnia 21 stycznia, w Dzień Babci, 

odbyło się przedstawienie 

jasełkowe klasy 0 pt. „ 

Aniołkowie”.  Po głównym 

występie dzieci złożyły życzenia 

oraz zaśpiewały piosenki 

Dziadkom i Babciom z okazji ich święta. 

 
 

Kubuś Puchatek 

18 stycznia obchodziliśmy niezwykłe święto - Międzynarodowy Dzień 

Kubusia Puchatka. Nikomu nie trzeba przedstawiać tej wyjątkowej 

postaci! Dzieci z zerówki obejrzały przygody Kubusia Puchatka i 

wykonały kolorowe rysunki. Klasa 2b w tym szczególnym dniu zaczęła 

omawiać lekturę "Kubuś Puchatek" autora Alana Aleksandra Milne'a. 
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Epsilon 

W klasach pierwszych odbyły się ciekawe warsztaty prowadzone przez 

terapeutów ze stowarzyszenia EPSILON, z którym od lat współpracuje 

nasza szkoła! 
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Jasełka klasy 2b 

Klasa 2b wystawiła jasełka pt. "Czwarty król".  Dwukrotnie 

zaprezentowała  występ  - dla zerówki oraz klasy drugiej. Nagranie 

dostępne jest na stronie szkoły oraz na Facebooku.  
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Walentynki  

Z okazji walentynek uczennice i 

uczniowie klasy 1b wykonali piękne 

walentynkowe pingwinki. 

  

 

 

 

 

Niech żyje bal! 

Dnia 16 lutego w zerówce odbył się bal 

karnawałowy. Dzieci świetnie się bawiły 

uczestnicząc w tańcach. Po zabawie 

karnawałowej czekał na dzieci poczęstunek. 
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Humor 😊 

Rodzice i ich dziecko niemowa jedzą obiad. 
Nagle dziecko mówi: 
-A gdzie kompot? 
Na to zdezorientowana matka: 
-Synku! Przez całe życie nic nie powiedziałeś, czemu?! 
-Bo zawsze był kompot.  

Na lekcji języka polskiego. 
- Jaki temat przerabialiśmy na ostatniej lekcji gramatyki? 
- Zaimki. 
- Jasiu, proszę wymienić dwa zaimki. 
- ... Kto? Ja? 
- Bardzo dobrze.  

Przychodzi dyrektorka, idzie do gabinetu i nagle wbiega sekretarka i 
mówi: 
- Proszę pani, Wiosna przyszła!! 
Na to dyrektorka: 
-To niech wejdzie!!!!  
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