Moja Szkoła
Największe newsy
tylko u nas!!!

Uwaga!!!
Konkurs z nagrodami!!!
Rozpoznaj nauczycielkę na zdjęciu obok. Jeśli

wiesz, kim jest dziewczynka z fotografii, napisz
wiadomość na e-dzienniku do p. Joanny Czyż.
Pierwsze trzy osoby, które udzielą poprawnej
odpowiedzi, otrzymają słodkie upominki.
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Wywiad
Wywiad z panem Dyrektorem
Jest Pan dyrektorem naszej szkoły. Jak się Panu pracuje na tym stanowisku?
Jest to trudna i odpowiedzialna praca, szczególnie teraz, gdy panuje pandemia, a przepisy prawa
zmieniają się bardzo często. Dzięki znakomitym i odpowiedzialnym nauczycielom oraz profesjonalnym pracownikom administracji i obsługi pracuje mi się dobrze.
Jeszcze niedawno pełnił Pan funkcję vicedyrektora naszej szkoły. Czy widzi Pan różnicę między byciem vicedyrektorem a dyrektorem szkoły?
Jest jedna różnica – dyrektor szkoły jest odpowiedzialny osobiście za wszystkie działania, które dzieją się na terenie placówki, a także poza nią, jeżeli jest to związane z edukacją, wychowaniem i bezpieczeństwem uczniów.
Czy trudno jest być dyrektorem szkoły, zwłaszcza w obecnej sytuacji?
Tak jak już wspomniałem wcześniej, obecna sytuacja jest bardzo trudna dla nas wszystkich, a szczególnie w czasie trwania pandemii Covid 19. Trzeba podejmować bardzo szybko trudne decyzje
w związku z aktualnym stanem epidemiologicznym, poza tym dużym utrudnieniem dla nas wszystkich jest nauczanie zdalne, które nigdy nie zastąpi tradycyjnego nauczania.
Dlaczego wybrał Pan pełnienie funkcji dyrektora szkoły? Czy od zawsze chciał Pan nim zostać?
Jeśli nie, to kim?
Nigdy nie miałem aspiracji na stanowiska kierownicze – tak się po prostu stało, podjąłem decyzję
o przystąpieniu do konkursu i zostałem dyrektorem.
Moją pasją zawsze było podróżowanie, lubiłem zwiedzać świat, poznawać nowych ludzi. Staram się
realizować swoje pasje, dlatego, gdy tylko jest to możliwe, podróżuję.
Cofnijmy się do lat szkolnych Pana Dyrektora. Czy był Pan pilnym uczniem?
Uczęszczałem do Szkoły, w której obecnie jestem dyrektorem. Mówię wszystkim, że byłem słabym
uczniem, gdyż w podstawówce jestem już prawie 40 lat i nie mogę się z nią rozstać.
W szkole zawsze zdarzają się zabawne, godne uwagi momenty. Czy pamięta Pan jakiś ze swoich szkolnych lat?
Bardzo miło wspominam lata szkolne, które pozbawione były komputerów i telefonów. Czasy,
w których z kolegami i koleżankami spotykaliśmy się na boisku i razem bawiliśmy w różne gry terenowe czy graliśmy w piłkę. Czasy, w których się rozmawiało twarzą w twarz, a nie przesyłało się
wiadomości poprzez sms-y, e-maile czy grupy społecznościowe.
Wywiad przeprowadziła: Julia Walesiak
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Felieton

TAKI LOS…
Niektórzy zazdroszczą mi bycia dzieckiem nauczyciela, a ja chętnie zamieniłbym się z tymi,
których rodzice ze szkołą nie mają nic wspólnego. Może poza tym, że sami kiedyś do niej chodzili.
Wiecie dlaczego? To proste:
- Wiadomość o złej ocenie trafia do mamy błyskawicznie. Czasami sam się jeszcze nie zdążę oswoić
z tą informacją, a już na pewno nie zdążę odpowiednio przygotować do tego mamy.
- Dla innych nauczycieli moja mama jest zawsze pod ręką. Przed jej spotkaniem nauczyciel nie zawsze zdąży ochłonąć i nabrać dystansu.
- Ściema, że nie mam nic zadane, zupełnie się nie sprawdza… Ktoś wymyślił telefony i niby to rozmowy prywatne, ale… „(…) szkoda, że Miłosz nie zrobił tej pracy…”
- Wytłumaczenie, że spóźniłem się na lekcje, ponieważ mama zaspała, mogłoby mamę nieco zaskoczyć.
- Koledzy mają nauczycieli dosyć w szkole, więc spotykanie ich jeszcze po lekcjach odpada. Dlatego
rzadko mnie odwiedzają.
- W młodszych klasach zawsze jest się ochotnikiem, chociaż ci, podobno, wyginęli na wojnie… Gdy
nikt się nie zgłaszał do udziału w konkursie, ja oczywiście też się nie zgłaszałem, ale w domu czekała
mnie niespodzianka…i chcąc nie chcąc…
No to już wiecie. Na koniec jeszcze dodam, że mam podwójnie przechlapane, bo mój tata też jest nauczycielem…
Ale z drugiej strony, gdyby byli policjantami, czepialiby się, że jeżdżę rowerem bez kasku, gdyby
byli lekarzami, że chodzę bez kapci… Szkołę jakoś przeżyję, a później to już z górki
Miłosz Roszak
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Pasje naszych uczniów
Fanka Scracha
Drodzy Czytelnicy,
Święta zbliżają się wielkimi krokami, więc mam dla
Was propozycję na interaktywną kartkę świąteczną, którą możemy wykonać w 13 prostych krokach. Udanej zabawy!
1. Usuń kota.
2. Wybierz tło z biblioteki: winter-lights.
3. Kliknij zakładkę tła.
4. Pomaluj światełka na świąteczne kolory (najlepiej na czerwony i zielony).
5. Zduplikuj tło (nowe tło - prawy przycisk myszy - duplikuj).
6. Na drugim tle pozamieniaj kolory lampek.
7. Teraz przejdźmy do zakładki skrypty.
8. Chwyć blok z rysunkiem zielonej flagi z kategorii Zdarzenia
i blok „zawsze” z kategorii Kontrola.
9. Weź też blok „następne tło” z kategorii Wygląd i blok „czekaj 1s”
z kategorii Kontrola.
W tym bloku zamień 1 s na 0.3 sekundy.
10. Ułóż skrypt tak jak na zdjęciu nr 1
11. Teraz zajmijmy się duszkami. Wybierz świątecznego duszka
„Bear 1” i zrób taki skrypt jak na zdjęciu nr 2.
12. Następnie wybierz duszka „Snow flake” i zmniejsz go.
13. Zrób skrypt tak, jak na zdjęciu nr 3.

zdj. nr 1

zdj. nr 2

Nasza kartka jest gotowa!
Jeśli chcesz, aby padał śnieg, zduplikuj
śnieżynkę kilka razy, rozmieść każdą na scenie
w dowolnym miejscu i zbuduj skrypty podobnie
jak w przypadku pierwszej śnieżynki.
Naciśnij zieloną flagę i ciesz się swoją
pracą.
Lena Daniszewska

zdj. nr 3
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Konkursy
Rozstrzygnięcie konkursów z 1 numeru gazetki szkolnej:
Słodkie upominki za konkurs z pierwszej strony gazetki otrzymali:
Filip Ickiewicz kl. IIIa,
Aleksandra Łygan kl. IVd,
Róża Golon kl. IVd
W konkursie dla klas I—III nagrody otrzymali:
Bartosz Kanigowski kl. IIa
Zuzanna Kanigowska kl. IIa
Jakub Romanowicz kl. IIa
W konkursie dla klas IV—VIII wyróżnieni zostali:
Julia Walesiak kl. VIIIa
Bartosz Seroczyński kl. 6d

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

UWAGA:
Ze względu na pandemię część nagród nie została odebrana z biblioteki.
Przypominam, że w każdej chwili można to zrobić słodkości cały czas na Was czekają ;)
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Nasze sukcesy
„Szkolne Przygody Gangu Fajniaków” - to program edukacyjny oraz konkurs skierowany do oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-III szkoły podstawowej, którego celem było
budowanie w dzieciach nawyków ekologicznych i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Była
to kolejna odsłona projektu edukacyjnego pod patronatem sieci Biedronka i następca ubiegłorocznej
akcji „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”. Tym razem następcy Słodziaków – Fajniaki ukazują
dzieciom magiczny świat natury, ucząc wrażliwości ekologicznej i troski o środowisko. Lekcje realizowane w ramach programu zostały podzielone na cztery filary tematyczne odpowiadające żywiołom
natury. Poprzez praktyczne działanie oparte głównie na eksperymentowaniu uczniowie poszerzali
swoją wiedzę na temat wody, powietrza, ognia oraz ziemi. Co więcej, sami mogli zostać Fajniakami,
czyli kimś, kto nie tylko troszczy się o przyrodę i wie, jak o nią dbać, ale także uczy dobrych nawyków innych.

POWIETRZE

Powietrze to pierwszy z żywiołów poznanych w ramach akcji Szkolne Przygody Gangu Fajniaków. Nie wiedzieliśmy jeszcze co nas
czeka, ale szybko się przekonaliśmy, że to nie
będą zwyczajne lekcje i że na długo je zapamiętamy. Na początek przypomnieliśmy sobie zasady segregacji śmieci i jak ważne jest poddawanie recyklingowi tych odpadów, z których może
powstać coś nowego. Później wykonaliśmy kilka doświadczeń, dzięki którym poznaliśmy właściwości powietrza. Wiemy już między innymi,
że chociaż powietrza nie widać, to można je
wprawić w ruch, który oddziałuje na otoczenie.
Wiemy również, że ma swoją wagę i wypełnia
powierzchnie. Podczas przeprowadzania eksperymentów było mnóstwo hałasu, bałaganu no i radości. Przy okazji wykonaliśmy sporo ćwiczeń oddechowych i niezły trening logopedyczny. Bałagan
można nam zatem wybaczyć.

OGIEŃ

Kolejna niezwykła lekcja dotyczyła żywiołu
OGIEŃ. Poznawany żywioł choć może być bardzo niebezpieczny, jest również bardzo potrzebny. Tym razem
dowiedzieliśmy się między innymi jakie trzy czynniki
są niezbędne, aby powstał ogień, a także, że dym też
można podpalić. Przeprowadzone doświadczenia pokazały również, że brak któregokolwiek z niezbędnych
składników prowadzi do wygaszenia ognia. Przekonaliśmy się, że przy użyciu szkła powiększającego i promieni słonecznych można podpalić zapałki. Wprawdzie za oknem było raczej pochmurnie i na promienie
słoneczne liczyć nie mogliśmy, ale słońce Sonia uratowała sytuacje i ogień zapłonął . Sprawdziliśmy również, gdzie w naszej szkole znajduje się najbliższa gaśnica i dokąd prowadzi droga ewakuacyjna. Wiemy, że
z ogniem igrać nie wolno i wiemy również, że nie należy dolewać oliwy do ognia, co oczywiście można rozumieć na różne sposoby.
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Nasze sukcesy
WODA

Kolejny żywioł i kolejna niesamowita lekcja. Tym ciekawsza,
że mieliśmy ją bezpośrednio po zajęciach z żywiołem OGIEŃ i można
było wykorzystać swoją moc w bezpośrednim starciu;) Podczas zajęć
utrwaliliśmy dotychczasową wiedzę na temat wody, ale także poszerzyliśmy jej zakres o nowe informacje jak również umiejętności. Eksperymenty wywołały wiele emocji. Szczególnie spodobał się nam ten
z wędrującą wodą. Nadal czekamy na bardziej widoczne efekty parowania wody. Niestety brak słońca nie tylko na nas ma zły wpływ, ale
także i na poziom wody w słoiczkach, który tylko nieznacznie się
zmienił. Najważniejsze informacje z lekcji przekonały nas, że wodę
naprawdę trzeba oszczędzać. Mimo, że tak dużo jej mamy wokół siebie, w rzeczywistości jest jej bardzo mało. Tylko mniej więcej 3%
wszystkich wód na Ziemi stanowią wody słodkie a zaledwie 1% z nich
nadaje się do picia. Obiecaliśmy płukać zęby wodą z kubeczka i brać
krótsze prysznice. Jednak na tyle długie, żeby i rodzice byli zadowoleni. Dodatkowo otrzymaliśmy kolejną odznakę i zaprzyjaźniliśmy się
z kropelką Ksenią. Na koniec zajęć zapytaliśmy naszą panią, czy jutro
też będą eksperymenty. Potwierdziła:)

ZIEMIA

Niestety to już ostatnia lekcja. Przygotowywaliśmy się do niej wszyscy. Każdy przyniósł coś
z domu. Niektórzy nasionka, inni pojemniczki, jeszcze inni ziemię. Założyliśmy hodowle różnych roślin
i z zapałem zachęcaliśmy je do rośnięcia. Przeczytaliśmy im nawet opowiadanie, bo podobno lubią jak
się do nich mówi. Wykonaliśmy też różne doświadczenia. Najbardziej podobał nam się eksplodujący
wulkan. Nie jesteśmy przekonani, czy spodoba się ten pomysł rodzicom, ale na pewno powtórzymy ten
eksperyment w naszych domach. Chociaż podczas zajęć, jak zawsze było wesoło i tyle się działo, to i tak
było nam smutno, że przygoda z Fajniakami się już kończy. Na szczęście zostały nam jeszcze jakieś opowiadania do przeczytania, no i zawsze możemy wrócić do tych, które już dobrze znamy. W końcu nie
zaszkodzi od czasu do czasu przypomnieć sobie rady Fajniaków jak dbać o naszą kochaną Ziemię. I przy
okazji poczytać o tym dorosłym. Kolejna odznaka zdobyta, prace plastyczne wykonane, wszystkie zajęcia
zrealizowane;)

PO RAZ DRUGI NAM SIĘ UDAŁO!!!
Z radością informujemy, że klasa 2b znalazła się w gronie 400 nagrodzonych klas w konkursie edukacyjnym „Szkolne Przygody Gangu Fajniaków”! W roku szkolnym 2020/21 do konkursu
przystąpiło łącznie 2144 placówek i zostało przesłanych aż 6999 prac.
Udział w konkursie był impulsem do aktywnego i kreatywnego promowania postaw proekologicznych wśród młodszych uczniów naszej szkoły. Jury doceniło nasze zaangażowanie i ogrom pracy
włożony w realizację zadania konkursowego.
Było sporo bałaganu, ale jeszcze więcej radości. No i się udało:)
Aneta Czyż—Roszak
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Nasze sukcesy
Festiwal Kolęd i Pastorałek „Nad Betlejem w noc ciemną..”
Jak co roku, tak i teraz nasi uczniowie wzięli udział w Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Nad
Betlejem w noc ciemną..” Celem Festiwalu jest: prezentowanie młodych solistów i zespołów, popularyzacja kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży, upowszechnianie śpiewu, odkrywanie talentów oraz podtrzymywanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
Organizatorem festiwalu był Dowódca 2. Mazowieckiego Pułku Saperów, oraz Dyrektor Nasielskiego Ośrodka Kultury. Honorowy Patronat na festiwalem objął Burmistrz Miasta Nowego
Dworu Mazowieckiego.
Uczestnicy konkursu mieli zaśpiewać na żywo wybrany utwór i nagrać film .
Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych:
W kategorii – klasy I-III szkół podstawowych naszą szkołę reprezentowały:
Amelia Sobczyńska „ Była noc”
Barbara Tomasińska „ Pójdźmy wszyscy do stajenki”
Julia Kuczborska „Pastorałka od serca do ucha”
W kategorii klasy IV-VI szkół podstawowych naszą szkołę reprezentowali:
Szymon Lesiuk „Bosy pastuszek”
Julia Boczkowska „Kołysanka dla Dzieciątka”
Urszula i Tadeusz Górscy „Pastorałka od serca do ucha”
Zuzanna Kuczborska „Mario, czy Ty wiesz”
W kategorii klas VII -VIII szkół podstawowych
naszą szkołę reprezentowali:
Julia Polańska „ Wilijna pastorałka”
Julia Tylińska „Mario, czy Ty wiesz”
Franciszek Żabik „Sianko na stół”
Jury w składzie:
Daniel Taraszkiewicz (muzyk)
Bartosz Kłosowski (muzyk)
Ks. Rafał Winnicki
Julia Tylińska
Iwona Pęcherzewska (redaktor naczelna „Życia Nasielska”)
Dawid Domała (pracownik NOK, artysta) wyłoniło laureatów tegorocznego festiwalu.
Z naszej szkoły dwie uczennice zajęły następujące miejsca:
III miejsce ZUZANNA KUCZBORSKA w utworze pt. „Mario,
czy ty wiesz”.
III miejsce JULIA TYLIŃSKA w utworze pt. „Mario, czy ty
wiesz".
Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne gratulacje.
Cieszymy się, że mamy tak utalentowane dzieci. Szczególne podziękowania należą się rodzicom, którzy swoim wsparciem
i pomocą spowodowali, że szkoła mogła wytypować swoich reprezentantów.
Drodzy Rodzice macie Wspaniałe Dzieci,
jesteście Wielcy. Dziękujemy.
Kinga Żabik

Zuzanna Kuczborska
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Z życia szkoły
Z wirtualną wizytą u najmłodszych
Czasy, w których żyjemy, zmuszają nas do
poszukiwania coraz nowszych rozwiązań. Tak też
jest z biblioteką szkolną. Bezpośredni kontakt bibliotekarki z dziećmi jest nieodzownym elementem w tej pracy. Jednak ostatnio musi on być nieco
ograniczony. Dlatego też, aby spełniać najważniejszą rolę biblioteki, czyli rozbudzać zainteresowania czytelnicze wśród uczniów, przygotowano prezentację zachęcającą do czytania i odwiedzin
w bibliotece oraz nagrano filmik, na którym bibliotekarka czyta ostatni rozdział książki Justyny
Bednarek „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”. Nagranie otrzymali wychowawcy klas 0 –
3 i wspólnie z klasą oglądali przygotowany materiał. Liczba odwiedzin w bibliotece i reakcje dzieci
na filmik świadczą o tym, że pomysł inicjatywy w takiej formie bardzo się podobał.

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek
Na przekór obecnej sytuacji u nas bajecznie i kolorowo. Na wesoło wykorzystujemy ostatnie chwile razem.
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Joanna Czyż

Z życia szkoły
Święto Niepodległości
W tym roku obchody Narodowego Święta Niepodległości w przyjętej od dawna formie
były niemożliwe. Jednak
nie bylibyśmy w porządku wobec rodaków, którzy przelewali krew za
naszą Ojczyznę, gdybyśmy nie oddali im hołdu,
nie odśpiewali hymnu
narodowego czy nie przypomnieli o naszych symbolach narodowych. Zarówno szkoła, jak i rodzice są odpowiedzialni za
kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci, dlatego też wszyscy włączyli
się w upamiętnienie tego ważnego dla nas Polaków święta.
Nasze działania:
 “Szkoła do hymnu” - dokładnie o godz. 11:11 najmłodsze dzieci z naszej szkoły odśpiewały
“Mazurek Dąbrowskiego”
 „Co to jest niepodległość?” - piosenka odśpiewana przez oddziały przedszkolne
 Młody Patriota—lekcja w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej #DzieciUcząRodziców
zrealizowana w przedszkolnym 0b i w klasie IIb
 Lekcje z okazji Narodowego Święta Niepodległości dla klas I-III i IV-VIII
 „Pokażmy jak potrafimy świętować w naszych domach” - konkurs zorganizowany przez
p. Annę Tomasińską
 „Być patriotą dziś to…” - przygotowana przez nauczycieli prezentacja przedstawiająca,
w jaki sposób można interpretować w dzisiejszych czasach to pojęcie
 „Myśląc Ojczyzna” Karol Wojtyła—recytacja wiersza przez panią Annę Korycką
 Warta przy grobie nieznanego żołnierza pełniona przez uczniów naszej szkoły należących do
1 Nasielskiej Drużyny Harcerskiej „Błękitna Armia im. gen. Józefa Hallera”
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Z życia szkoły
„Nasze rodzinne świętowanie Dnia Niepodległości”
Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie do wspólnego rodzinnego świętowania Dnia Niepodległości.
.
Dziękujemy rodzicom za kształtowanie postawy patriotyzmu oraz za przekazywanie dzieciom wartości obywatelskich. Pokazaliście, jak pięknie potraficie świętować w swoich domach.
.
Spośród nadesłanych prac komisja wybrała zdjęcia, na których zostały przedstawione najciekawsze i najbardziej oryginalne sposoby wspólnego rodzinnego świętowania Dnia Niepodległości.
.
I miejsce:
Kamil Kamiński kl.2b
Daria Jaszczak kl.5a
.
II miejsce
Aleksandra Zaręba kl.2c
Magdalena Uszyńska kl.3b
i Piotr Uszyński kl.5a
Julia Boczkowska kl.4c
.
III miejsce
Zofia Nagel kl.1b
i Jakub Nagel kl.7c
Lena Pilitowska kl.6b
.
Wyróżnienia:
Karol Cabanowski kl.6b
Szymon Janecki kl.4c
Hanna Jaroszewska kl.0b
Małgorzata Margiel kl.6b
Lena Gołębiewska kl.4d
Szymon Lesiuk kl.4c
Franciszek Żabik kl.7d
Seweryn Sokolnicki kl.0b i Amelia Sokolnicka kl.3c

Gratulujemy!

Anna Tomasińska
Monika Paluszek
Aneta
Czyż - Roszak
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Z życia szkoły
MIKOŁAJKI
Od wielu stuleci istnieje zwyczaj związany z postacią św. biskupa Mikołaja z Miry, który
polega na wkładaniu do wyczyszczonych butów lub dużych skarpetek drobnych upominków. Nasze przedszkolaki również świętowały mikołajki #RazemNaŚwieta. Było pełno śmiechu i radości, bo przecież każdy z nas wie, że „kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat “.
Justyna Margiel
Anna Falkowska

EUROPA NA WYCIĄGNIECIE RĘKI –
WIELKA BRYTANIA

W listopadzie klasa 2b „wybrała” się w podróż po Wielkiej Brytanii. Swoje działania podzieliliśmy na dwie kategorie. Po pierwsze zdobywaliśmy informacje, poszerzając swoją wiedzę
na temat celu naszej podróży. Po drugie działaliśmy… czyli to, co lubimy robić najbardziej.
Stworzyliśmy interaktywną prezentację na platformie Genially, w której umieściliśmy wszystkie
nasze działania. Rozwiązaliśmy zagadki, które sprawdziły naszą wiedzę na temat Wielkiej Brytanii. Sprawdziliśmy, ile potrwa podróż z Warszawy do Londynu różnymi środkami transportu.
(Wycieczka rowerowa i przeprawa promowa wydaje się ciekawym pomysłem, jednak wybieramy
samolot). Wykonaliśmy lapbooki ( coś w rodzaju teczek tematycznych), w których umieściliśmy
najważniejsze informacje na dany temat. Poznaliśmy interpretowany wizualny język programowania Scratch, za pomocą którego wysłaliśmy naszego duszka – kota Podróżnika na Wieżę Królowej
Elżbiety, a czerwony piętrowy autobus powstrzymaliśmy przed zderzeniem z innym autobusem.
Dodatkowo nasz kolega Antoś pokazał nam kilka sztuczek, dzięki którym nasze przyszłe projekty
będą jeszcze ciekawsze.
Nasza koleżanka Amelka podzieliła się z nami swoimi wrażeniami z pobytu w Londynie
i poleciła miejsca jej zdaniem warte zobaczenia. Kolega Bartek natomiast opowiedział, co podczas pobytu w Wielkiej Brytanii zrobiło na nim największe wrażenie.
Podczas spotkania on-line przeprowadziliśmy wywiad z panią Ilonką, która na co dzień
uczy w naszej szkole języka angielskiego, ale tym razem wystąpiła w roli eksperta. Do części pytań przygotowaliśmy się wcześniej, ale najciekawsze były te, które przychodziły nam do głowy
podczas rozmowy. Pani Ilonka wzbudziła w nas
jeszcze większe zainteresowanie Wielka Brytanią
i jeszcze większą ochotę, żeby się tam wybrać.
Aneta
Czyż—
Roszak
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Z życia szkoły
CYKL SPOTKAŃ ON - LINE
Z PRZEDSTAWICIELAMI POLICJI
W listopadzie i pierwszym tygodniu grudnia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez policjantów Sekcji Profilaktyki Społecznej Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. W sumie odbyło się aż 14 spotkań on – line dla
uczniów z przedziału klas IV – VIII.
Ich głównym celem było kształtowanie i promowanie pozytywnych postaw w zakresie
bezpieczeństwa, a także przygotowanie uczniów do odpowiedzialnych zachowań w różnych sytuacjach. Policjanci zwracali uwagę na bezpieczeństwo na drodze i zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego.
Spotkania propagowały wiedzę o bezpieczeństwie w codziennym życiu, czyli w domu,
w szkole, podczas zabaw. Uczniowie poznali również konsekwencje dotyczące łamania prawa
związane np. z udziałem w niebezpiecznych zabawach czy stosowaniem agresji wobec innych.
Z uwagi na to, iż młodzież w obecnym okresie bardzo dużo czasu spędza przed ekranami
komputerów czy telefonów, policjanci podczas prelekcji poruszali temat bezpieczeństwa w sieci.
Funkcjonariusze uwrażliwiali na odpowiedzialne korzystanie z Internetu, rozważne zamieszczanie
wszelkich informacji czy fotografii na portalach internetowych.
Spotkania te cieszyły się dużym zainteresowaniem, a nasi podopieczni przypomnieli sobie
zasady bezpiecznego zachowania nie tylko na drodze, ale również w życiu codziennym.
W imieniu dyrekcji szkoły oraz grona pedagogicznego serdecznie dziękujemy asp. sztab.
Monice Klimaszewskiej - Mata, mł.asp. Monice Przybylik, asp. sztab. Arturowi Lipiec, asp.
sztab. Robertowi Niedbałko, asp. sztab. Robertowi Bojarskiemu, mł. asp. Krzysztofowi Wrześniowskiemu za profesjonalnie przygotowane spotkania z dziećmi i młodzieżą naszej szkoły.
Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do pani kom. Katarzyny Mac, która czuwała nad organizacją i pomyślnym przebiegiem naszego wspólnego przedsięwzięcia.
Cieszymy się, że nasze poczynania są wspierane przez Policję i zawsze możemy liczyć
na współpracę i zaangażowania z Państwa strony.
Monika Paluszek
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Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

W związku z epidemią koronawirusa i nauką zdalną zdecydowano, że ferie zimowe odbędą
się wcześniej (od razu po świętach i Nowym Roku). Musimy jednak pamiętać, aby zachowywać się
bezpiecznie i przy tym dobrze się bawić. Sanki, łyżwy, narty, kuligi, wędrówki po górach, a nawet…
żeglarstwo lodowe – lista zimowych aktywności jest bardzo długa. Ferie to czas odpoczynku i dobrej
zabawy: dla Was, ale także Waszych rodziców. Co zrobić, żeby w tym czasie uniknąć chorób i kontuzji? Podpowiadamy, jak dbać o bezpieczeństwo swoje i bliskich – nie tylko podczas ferii.

Oto kilka rad na bezpieczne spędzenie tego czasu.

















Wybierajcie bezpieczne miejsca do zabawy z dala od ulic, mostów i torów kolejowych.
W związku z wprowadzonymi obostrzeniami pamiętajcie, aby wychodzić z domu tylko pod opieką dorosłych.
Nie zapominajcie o założeniu maseczki.
Nie spotykajcie się w grupach większych niż pięć osób.
Omijajcie zamarznięte jeziora, rzeki i stawy, ponieważ nie można być
pewnym, jak wytrzymała jest tafla lodowa. Jeśli chcecie jeździć na łyżwach, udajcie się na lodowisko.
Unikajcie rozmów z obcymi ludźmi, nie przyjmujcie od nich prezentów
i nie oddalajcie się z nieznajomym.
Pamiętajcie, że zaczepianie sanek do pojazdów jest niebezpieczne.
Ubierajcie się stosownie do temperatury, która panuje na zewnątrz. W
czasie zimowych zabaw nie zapominajcie o ciepłym, nieprzemakalnym
ubraniu, czapce, rękawiczkach i ciepłych butach. Na śniegu łatwo przemoczyć ubranie i buty, wtedy łatwo o przeziębienie.
W zimowe dni widoczność na drodze jest ograniczona i kierowcy potrzebują więcej czasu do
zahamowania pojazdu. Na jezdnię wchodźcie uważnie i spokojnie, rozejrzyjcie się.
Pamiętajcie, zimą wcześnie robi się ciemno, dlatego używajcie elementów odblaskowych na
odzieży zewnętrznej.
Dbajcie o zdrowie i higienę. Pamiętajcie o zasadach zdrowego stylu życia i odżywiania oraz
o zachowaniu podstawowych zasad higieny.
Nie rzucajcie zbitym śniegiem w ludzi i zwierzęta, ponieważ możecie wyrządzić im krzywdę.
Nie rzucajcie zbitym śniegiem w przejeżdżające pojazdy, okna – można spowodować wypadek
lub inne nieszczęśliwe wydarzenie.

PAMIĘTAJCIE TEŻ O NUMERACH ALARMOWYCH!
997 – POLICJA
998 – STRAŻ POŻARNA
999 – POGOTOWIE RATUNKOWE
112 – NUMER ALARMOWY

Zima to wspaniała pora do wspólnych zabaw w gronie rodzinnym. Zachęcajcie
do tego swoich rodziców i rodzeństwo. Życzę Wam, abyście ten czas spędzili bezpiecznie i wspaniale się bawili.
�

Julia Polańska
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Warto Przeczytać
Tytuł:

Tego ci nie powiedziałam

Autor:

Kelly Rimmer

Opis:

Miłość i poświęcenie w czasach wojennej zawieruchy. Jest rok 1942.
W Europie szaleje wojna. Na skraju
syberyjskiego obozu młoda kobieta
składa przysięgę ślubną. Ta decyzja
zaważy na jej przyszłości, a kłamstwo leżące u jej podstaw wyjdzie na
jaw dopiero w kolejnym stuleciu.

Tytuł:

Zew krwi

Autor:
Opis:

Jack London
To książka o niesamowity przeżyciach
dzielnego psa. Dla Bucka beztroskie
lata szczenięce mijają z chwilą, gdy
zostaje porwany i sprzedany poszukiwaczowi złota. Będzie musiał stawić
czoła licznym niebezpieczeństwom
stwarzanym przez dziką przyrodę, ale
i złych ludzi.

Poleca: Martyna Jasińska

„Gdyby nie dobre książki, które przeczytałem, miałbym dużo węższą wizję świata”
Mario Vargas Llosa

Serdecznie zachęcamy do lektury.
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Warto obejrzeć
Poleca: Martyna Jasińska

Tytuł:

Co w duszy gra

Gatunek:

Animacja/Komedia/Przygodowy

Produkcja:

USA

Reżyseria:

Pete Docter

Obsada:

Jamie Foxx , Tina Fey , Questlove,
Daveed Diggs, Phylicia Rashad, Angela
Bassett , Graham Norton , Rachel House , Richard Ayoade , Alice Braga, Wes
Studi, Fortune Feimster, Zenobia Shroff,
Donnell Rawlings, June Squibb
W filmie śledzimy losy Joe Gardynera,
który prowadzi zespół muzyczny w gimnazjum. Jego prawdziwą pasją jest jednak jazz. Przeżywa kryzys, jaki jest
udziałem wszystkich artystów. Coraz
wyraźniej dostrzega, że marzenie jego
życia, by być muzykiem jazzowym, nie
spełni się i dlatego zadaje sobie pytania:
Po co tu jestem?, Jaki jest cel mojego
życia?. Wreszcie nadchodzi moment,
kiedy Joe stwierdza, że jego marzenie
może być w zasięgu ręki...

Opis:

Tytuł:

Maria, królowa Szkotów

Gatunek:

Biograficzny/Dramat historyczny

Produkcja:

USA, Wielka Brytania

Reżyseria:

Josie Rourke

Obsada:

Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack
Lowden, Joe Alwyn, David Tennant,
Guy Pearce, Gemma Chan, Martin
Compston

Opis:

Królowe Szkocji i Anglii rywalizują
o tron w Londynie. W wieku 16 lat Maria Stuart została królową Francji, dwa
lata później owdowiała. Sprzeciwiając
się tradycji, odmówiła ponownego zamążpójścia. Wróciła do Szkocji, gdzie
odzyskała należny jej tron. Ale Szkocja
i Anglia były wówczas pod władaniem
królowej Elżbiety I. Obie królowe obserwowały swe poczynania z lękiem
i fascynacją.

"To niesamowite, jak wielka jest różnica pomiędzy czytaniem o czymś, oglądaniem o tym filmów,
a doświadczeniem tego w prawdziwym życiu, nie uważasz?"
Stephanie Mayer
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Kącik sportowy
Niespodziewana śmierć legendy futbolu
Diego Maradona (argentyński piłkarz i trener) urodził się 30 października 1960 roku. Wychowany w rodzinie katolickiej, miał siedmioro rodzeństwa, dorastał w slumsach. Miał zaledwie 165 cm
wzrostu, co nie przeszkodziło mu w zrobieniu oszałamiającej kariery. Nazywano go
„El Diez” (Dziesiątka) i „Pelusa” (Puszek).
W ćwierćfinale mistrzostw świata w 1986 roku Argentyna grała z Anglią. Nie był to zwykły
mecz - kraje te niewiele wcześniej zakończyły wojnę o Falklandy Malwiny. Tego dnia wydarzyło się
coś bez dwóch zdań niezwykłego. Diego Maradona strzelił dwa gole, które na zawsze przeszły do
historii piłki nożnej. Pierwszy to słynna "ręka Boga", czyli sytuacja, gdzie Maradona, skacząc do
główki, odbił piłkę ręką, trafiając do bramki. Anglicy byli wściekli, gdyż wiedzieli, co zrobił, jednak
sędzia nie dopatrzył się niczego dziwnego. Druga bramka to rajd przez pół boiska. Anglicy zdołali
zdobyć jeden gol - przegrali 1:2 i odpadli z mistrzostw. Argentyna natomiast wygrała turniej, a Maradona został idolem milionów ludzi na całym świecie z przydomkiem „boski Diego”.

















Największe osiągnięcia Maradony:
Mistrz Świata z 1986 (Meksyk)
Wicemistrz Świata z 1990 (Włochy)
Mistrzostwo Argentyny z Boca Juniors – 1981
Puchar Króla, Puchar Ligi Hiszpańskiej i Super Puchar Hiszpanii
– 1983 (FC Barcelona)
Mistrzostwo Włoch (SSC Napoli) – 1987, 1990
Zdobywca Pucharu UEFA (SSC Napoli) - 1989
Król strzelców Ligi Argentyńskiej – 1979, 1980, 1981
Król strzelców Serii A – 1988
Najlepszy Piłkarz Świata według World Soccer Magazine – 1986
Złota Piłka France Football za całokształt
Złota Piłka dla najlepszego piłkarza MŚ w 1986
Najlepszy piłkarz wszech czasów według głosowania internautów zorganizowanym przez FIFA
5-krotnie wybierany najlepszych piłkarzem Argentyny i Ameryki Południowej
W 1999 roku ogłoszony najwybitniejszym sportowcem XX wieku Argentyny
Zdobywca 34 goli w 91 meczach dla reprezentacji Argentyny
Niestety, mimo tych wszystkich wielkich sukcesów, Maradona
zmagał się z licznymi uzależnieniami,
które być może przyczyniły się do
przedwczesnej śmierci tego wybitnego sportowca. Zmarł 25 listopada
2020 roku. Przyczyną śmierci był silny obrzęk płuc prowadzący do coraz
mocniejszej niewydolności serca.

Luiza Rosłońska
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Palce lizać
Dziś proponujemy babeczki, które swoim wyglądem powodują,
że mamy ochotę przenieść się do czarodziejskiej „Krainy lodu”.
Zalecamy również zaśpiewać piosenkę „Mam tę moc”
z tego cudownego i jakże chętnie oglądanego filmu.
Magiczne babeczki z „Krainy lodu”
250g mąki
1 szkl. cukru
1 łyżeczka proszku do pieczenia
kilka kropli aromatu waniliowego
2 jajka
0,5 szkl. oleju
1 szkl. mleka
Wymieszać suche składniki, oddzielnie wymieszać mokre i ze sobą połączyć. Przekładać do foremek wyłożonych papilotkami i piec 20 minut
w temp. 200°C.
Krem:
500 ml śmietany kremówki
2 łyżki cukru pudru
kilka kropli niebieskiego barwnika spożywczego
posypki
Śmietanę ubić z cukrem, wymieszać z barwnikiem. Po wystudzeniu babeczek udekorować
bitą śmietaną i posypać posypką.

Smacznego

Przygotowała:
Lena Daniszewska
kl. 3b
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Quiz o Bożym Narodzeniu
1. Jak nazywa się msza święta, na którą udajemy się po Wieczerzy Wigilijnej?
a) Pastorałka
b) Pasterka
c) Pastereczka
2. Gdzie narodził się Pan Jezus?
a) w stajence, bo nie było dla Niego miejsca w gospodzie
b) w pałacu, bo jest Królem
c) w domu Elżbiety i Zachariasza
3. W jakim celu Józef i Maryja opuścili Nazaret i udali się do Betlejem?
a) na Święto Paschy
b) aby odwiedzić swoją krewną Elżbietę
c) aby wziąć udział w spisie ludności
4. Jak nazywał się król rządzący Judeą w czasie, gdy narodził się Pan Jezus?
a) Cezar
b) Baltazar
c) Herod
5. Skąd pasterze dowiedzieli się o narodzeniu Pana Jezusa?
a) anioł przyszedł do nich i obwieścił im Dobrą Nowinę
b) dowiedzieli się od Jana Chrzciela
c) wyczytali to z układu gwiazd
6. Jak nazywa się miejscowość, w której narodził się Pan Jezus?
a) Jerozolima
b) Betlejem
c) Nazaret
7. Co przynieśli Panu Jezusowi Trzej Mędrcy, którzy przybyli aby złożyć Mu hołd ?
a) kadzidło, wonne olejki i koronę
b) złoto, kadzidło i mirrę
c) złoto, srebro i brylanty
Wiktoria Brodzikowska
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Kalendarz nietypowych świąt

grudzień 2020
p

w

ś

c

p

s

n

1.
Dzień
Jubilera

2.
Dzień
Placków

3.
Dzień
Majsterkowicza

4.
Dzień
Górnika

5.
Dzień
Gleby

6.
Dzień
Anioła

7.
Dzień
Lotnictwa

8.
Dzień
Kupców

9.
Dzień
Weterynarza

10.
Dzień
Futbolu

11.
Dzień
Odlewnika

12.
Dzień
Guzika

13.
Dzień
Księgarza

14.
Dzień
Małpy

15.
Dzień
Herbaty

16.
Dzień
Czekolady

17.
Dzień bez
Przekleństw

18.
Dzień
Migrantów

19.
Dzień
Zielonych
Roślin

20.
Dzień
Ryby

21.
Dzień
Brunetek

22.
Święto
Godowe

23.
Dzień
Snowboardu

24.
Wigilia

25.
Boże
Narodzenie

26.
2. Dzień
Świąt

27.
Dzień
Keksa

28.
Dzień
Gry w
Karty

29.
Dzień
Niedźwiedzi
Polarnych

30.
Dzień Serka
Wiejskiego

31.
Sylwester

Przygotowała: Wiktoria Brodzikowska
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Odczytasz pewną wiadomość, jeśli wykreślisz
następujące wyrazy:

OPŁATEK, JODŁA, RYBA, ŚLEDŹ, KUTIA, BAŁWAN, KULIG, DZIADEK MRÓZ, ŚNIEG, LÓD, KARP,
MRÓZ, OŚCI, MSZA, MAK, SANKI
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