
 

 

  



 

 

Narodowe Święto Niepodległości 

Każdego roku 11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości. To dzień upamiętniający odzyskanie 

przez Polskę wolności po 123 latach zaborów. 

Jak opisywała ten fakt ówczesna prasa? 

Gazety, które wydawano w tamtym okresie prawie w całości były poświęcone wydarzeniom 

związanym z odzyskaniem niepodległości. „Kurier Warszawski” (gazeta codzienna wydawana 

w Warszawie w latach 1821-1939) w taki sposób opisuje wydarzenia z 11 listopada: „Nareszcie 

jesteśmy gospodarzami w znacznej części własnego kraju. Nareszcie po stu dwudziestu kilku latach 

przyszła godzina, że nie mamy już obcego najazdu”. W czasopiśmie „Czas” można przeczytać, 

że w Piłsudskim widziano osobę, która jest w stanie zjednoczyć wszystkie frakcje polityczne 

i utworzyć jeden, ogólnopolski rząd. „W całej Polsce jest taka w tej chwili tęsknota za zgodą 

i za zaniechaniem waśni partyjnych, iż gdyby bryg. Piłsudski rzucił […] hasło, znalazłby w całej 

Polsce, jak długa i szeroka, pełne zapału echo”. 

 

Postarajmy się należycie uczcić ten dzień i pamięć 

jego bohaterów. Nie zapominajmy również o tym,  

że wolność nie jest dana raz na zawsze, a historia – jak 

pokazuje życie – lubi się powtarzać.  

Redakcja 

 

  



 

 

Świetlicowe przygotowania do zimy 

 

Za oknami jesień w pełni – szaro, buro i ponuro. Aura niezbyt zachęca do aktywności poza murami 

szkoły, więc można z czystym sumieniem posiedzieć wewnątrz i zrobić coś pożytecznego. Wraz 

z dziećmi pomyśleliśmy, że pożyteczną rzeczą może być zrobienie zapasów na zimę. Tak! Tak jak to 

robią zwierzęta, przygotowując się na chłodniejsze dni. My postanowiliśmy zamknąć trochę smaków 

jesieni w słoikach. Wykorzystaliśmy do tego jabłka, gruszki, śliwki, wodę, cukier i słoiki. 

Nieodzowna oczywiście była pomoc naszych wspaniałych pań kucharek. Dzieci same umyły, obrały 

i pokroiły owoce, po czym według własnego pomysłu poukładały je w słoikach. Nauczycielki 

dosypały odrobinę cukru do smaku i zalały owoce gorącą wodą. W ostatnim etapie pracy zanieśliśmy 

gotowe słoiki do stołówki, gdyż wymagały pasteryzacji*. Chyba każdy już wie, co takiego 

przygotowywaliśmy. Oczywiście, kompot! Jest to świetna alternatywa dla napojów 

z kartonów, które często zawierają dodatki konserwujące. Nasi podopieczni spędzili miło czas i byli 

zachwyceni faktem, że mają swoje własne kompoty. A aromatu, smaku i radości gotowania nie zastąpi 

nic!  

Dla nas dorosłych ten napój to smak dzieciństwa. Z własnego doświadczenia wiem, że rzadko do 

niego wracam w swojej kuchni. Dziś w szkole dzieci piją kompot do obiadu, więc dobrze, jeśli będą 

wiedziały jak go przygotować. Jest to też dla nich możliwość nauczenia się czegoś o owocach,  

o samym procesie gotowania, pasteryzacji, ale i o tym, po co w ogóle te zapasy na zimę robimy, skoro 

wszystko, wszędzie można kupić w każdej chwili. No właśnie, tego co sami ugotujemy nie kupimy 

nigdzie, i choć wymaga to nieco więcej wysiłku niż pójście do supermarketu, warto ten wysiłek 

podjąć. A kiedy aura się zmieni, nie będzie już szaro i buro, ale za to jeszcze chłodniej, będziemy 

mogli w ciepłej świetlicy otworzyć nasze kompoty i przypomnieć sobie smak jesieni. 

*Pasteryzacja to sposób konserwowania przetworów, polegający na podgrzaniu a nawet gotowaniu 

zakręconych słoików. Ma to na celu zabicie drobnoustrojów, które mogły trafić do słoików po ich 

umyciu lub w trakcie układania owoców. 

          Aneta Majchrzak 

 

  



 

 

Międzynarodowy Dzień Kropki 

Dnia 15 września klasa 2a obchodziła Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest to święto kreatywności, 

odwagi i zabawy. Uczniowie, nauczyciele, bibliotekarze, pracownicy instytucji kultury na całym 

świecie organizują tego dnia wiele działań, które pomagają dzieciom odkryć talenty, poznać ich 

mocne strony i je zaprezentować. Motywem przewodnim jest kropka. Nasi drugoklasiści 

zainspirowani historią małej Washti, bohaterki książki „The Dot” Petera H. Reynoldsa, podkreślili ten 

dzień strojem, a kropki towarzyszyły im w nauce i zabawie przez cały dzień. Uczniowie mają 

nadzieję, że Święto Kropki stanie się kolejną, miłą tradycją naszej szkoły. 

Agata Szczypiorska 

  



 

 

Tomasz Kot w naszej szkole 

Dnia 7 października gościliśmy w naszej szkole pana Tomasza Kota – aktora teatralnego i filmowego. 

Na początku czekaliśmy zniecierpliwieni i podekscytowani, a kiedy do nas dotarł, powitaliśmy 

go głośnymi oklaskami i wiwatami. 

Pan Tomasz Kot przedstawił się, powiedział kilka słów o sobie, swoim życiu i pracy. Potem został 

poproszony o przeczytanie fragmentu książki pt. „Hobbit, czyli tam i z powrotem”. Następnie 

zadawaliśmy pytania, na które aktor udzielił bardzo ciekawych odpowiedzi. Byliśmy zaskoczeni 

informacją, że nasz gość długo marzył o tym, żeby zostać malarzem. Nie przypuszczał zaś, że życie 

pchnie go w kierunku aktorstwa, ponieważ od dziecka był bardzo nieśmiały. Na koniec naszego 

spotkania wręczyliśmy naszemu gościowi upominek i kwiaty, za które podziękował i obiecał, 

że będzie nas odwiedzał. 

Myślę, że spotkanie zrobiło wrażenie na wszystkich.  Czekamy na kolejną wizytę pana Tomasza Kota 

a dla tych, którzy nie mogli wziąć udziału w spotkaniu opublikujemy naszą rozmowę z aktorem  

w następnym numerze. 

Oliwia Antoniak, VIa 

 

 

  



 

 

Alfons Mucha? Artysta wszechstronny! 

Alfons Mucha (1860-1939) – wybitny czeski ilustrator, malarz.  

Artysta od najmłodszych lat wykazywał bardzo silne 

zainteresowanie sztuką. Rysował często i chętnie. 

Nie przykładał się zbytnio do nauki, co w konsekwencji 

skończyło się wyrzuceniem ze szkoły. Zarówno to zdarzenie, 

brak wsparcia ze strony rodziny, jak i nieprzyjęcie go na 

Akademię Sztuk Pięknych w Pradze, nie zraziło go w dążeniu do 

celu, jakim była praca artystyczna. Dzięki pomocy finansowej 

swojego mecenasa, Alfons Mucha rozpoczął naukę w Akademii 

Sztuk Pięknych w Monachium. Ukończył ją w zawrotnym tem-

pie – już sama jego praca egzaminacyjna była tak rewelacyjna, 

że został przyjęty od razu na trzeci rok studiów! Jesienią roku 

1887, w wieku 27 lat, Alfons udał się do Paryża, gdzie  kontynu-

ował naukę na Académie Julian. Radził sobie tam dobrze 

i wygrywał akademickie konkursy. Od początku swojej kariery zawodowej parając się 

najróżniejszymi pracami około artystycznymi (od scenografii w teatrze wiedeńskim, poprzez 

pomocnika kamieniarza, dekoracje okolicznościowe do jubilera) dążył do rozwoju kariery 

artystycznej. Był świadom tego, że każda, nawet najdrobniejsza, praca przybliżała go do 

wymarzonego celu. 

W wieku 35 lat rozgłos przyniosły mu plakaty zamówione przez ówczesną topową czeską aktorkę. 

W swoim życiu nawiązał wiele przyjaźni z czołowymi artystami Europy m.in. z Paulem Gauguinem, 

pisarzem Augustem Strindbergiem i Augustem Rodinem. 

Styl Muchy kształtował się latami. Jego cechami charakterystycznymi są piękne, wystylizowane 

postacie kobiet, często otoczone kwiatami, arabeskami i różnymi symbolami. To rozpoznawalna 

miękka, płynna linia, ciepłe kolory, mistrzowskie połączenie motywów bizantyjskich 

ze współczesnymi. 

 

  



 

 

  



 

 

My Słowianie, czyli „Epopeja Słowiańska” Alfonsa Muchy 

Duma z przynależności do okręgu etniczno-kulturowego wschodniej części Europy po występie teamu 

Cleo, Donatana i pięknych pań podczas Eurowizji długo rozciągała się wzdłuż i wszerz Wisły. Warto 

uzmysłowić sobie, że Słowianie to bodajże najliczniejsza grupa etniczna w Europie. Słowianami 

nazywają się Polacy, Czesi, Słowacy, ale także Rusini, Białorusini, Ukraińcy, kończąc na ludach 

południowej Europy takich jak Serbowie, Macedończycy oraz Słoweńcy. Jesteśmy dumni z urody, 

ludowości czy specyficznej kultury. 

Niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się motyw naszych rodzimych bogów pogańskich (pomimo 

ponad tysiącletniej tradycji chrześcijańskiej). Obrzędowość oraz szeroko pojętą historię Słowian 

zobrazował czeski artysta Alfons Mucha (znany mi do tej pory jedynie z plakatów z kobietami w stylu 

belle epoque) w cyklu „Epopeja Słowiańska”.  Monumentalne płótna wystawione są obecnie w Pradze 

w Galerii Narodowej, gdzie miałam niewątpliwą przyjemność się z nimi zapoznać. 

Od razu po przekroczeniu sali muzealnej uwagę zwracają naprawdę duże formaty prac. Zdecydowanie 

nie są tą „małe”, słodkie prace z jakimi przywykłam utożsamiać tego artystę. Kolorystyka jednakże 

i powściągliwość w używaniu białego i czarnego pigmentu zdecydowanie są już typowe dla Muchy. 

Mnie osobiście raczej „denerwuje” takie niedopełnienie kolorystyczne i zamglenie obrazów, jednakże 

czysty przypadek sprawił, że mimo iż w sali muzealnej panował półmrok, towarzysz mej podróży 

przez sztukę założył okulary przeciwsłoneczne, które miały wbudowane korygujące szkła i tu stał się 

cud. Każdy obraz oglądany w przyciemnionych okularach ukazywał oczom odbiorcy nową nieznaną 

głębię. Pojawił się czytelny podział na plany z natężeniem ostrości. Postacie, które do tej pory 

umykały mojemu oku, zaczynały nabierać wyrazistości i charakteru. Dostrzegłam więc w pracach 

mnogość ciekawych, różnych i spersonalizowanych twarzy z bardzo żywą i sugestywną mimiką. 

Warto zauważyć, że każde z dzieł na pierwszym planie ma umiejscowioną przynajmniej jedną postać, 

która mierzy odbiorcę wzrokiem, co intryguje i daje wrażenie współuczestnictwa w wydarzeniach. 

A podobno nadmiar czerni jest w złym tonie… 

 

Magdalena Mendyk 

  

Alfons Mucha – Epopeja Słowiańska – Po Bitwie pod Grunwaldem 



 

 

  

Alfons Mucha – Słowiańska Epopeja -Apoteoza Słowiańskich Dziejów 

Alfons Mucha - Epopeja Słowiańska - Święto Światowida w Ruegen 



 

 

 

 

 

 

Kącik poetycki 
 

 

„Nim rozkwitną kwiaty” 

 

Nim rozkwitną kwiaty, 

Na nowo usłyszymy swoje myśli. 

To co straciliśmy, 

Na nowo odda nam los. 

 

Nim pierwsze krople wody spadną na ziemię, 

Zabiją nasze serca w jeden rytm. 

Czas stanie a my z nim, 

Połączy nas to samo, co rozdzieliło. 

 

Na nowo się spotkamy. 

Nigdy nie będzie za późno. 

 

Fabian Kwiatkowski, VIb 

 

 



 

 

Niewidzialna wystawa 

Klasy 3c, 3d oraz 4a uczestniczyły w Niewidzialnej Wystawie, która okazała się wyjątkową podróżą 

w niewidzialny świat. Podczas tej podróży uczniowie mogli sprawdzić, jak radzić sobie  

w codziennych sytuacjach bez pomocy wzroku – wyłącznie za pomocą zmysłu słuchu, węchu, 

równowagi.  

„Wystawa polegała na obejściu pomieszczeń, które imitowały różne miejsca, np. dom, ulicę, 

leśniczówkę, galerię sztuki. W każdym pomieszczeniu musieliśmy zapamiętać jak najwięcej 

przedmiotów, które mogliśmy rozpoznać tylko poprzez dotyk i zapach. Po wszystkim okazało się, 

że naszym przewodnikiem była osoba niewidoma. Dodatkowo mogliśmy obejść labirynt z zakrytymi 

oczami, posługując się laską dla niewidomych.” – relacjonowała pani Mariola Celińska, wychowawca 

klasy 4a. 

Niewidzialna Wystawa przybliża do siebie perspektywy doświadczania świata przez osoby widzące 

i niewidome, a poprzez pozytywne przeżycia naucza, jak możemy im pomóc oraz jak ich zrozumieć. 

Redakcja 

 

 

  



 

 

Czym jest design? 

Design (w literaturze występuje również forma dizajn) to termin wieloznaczny, który jeszcze kilka lat 

temu – jak podaje zespół Łódź Design Festiwal –  definiowany był w Polsce przede wszystkim jako 

sztuka użytkowa. Design kojarzony był z czymś drogim, elitarnym a nawet przesadnie 

ekstrawaganckim. Takie myślenie budowało dystans, nieufność i myślenie schematem „design = 

fanaberia”. Jednocześnie jako konsumenci pragnęliśmy otaczać się dobrze zaprojektowanymi 

przedmiotami, nie do końca wiedząc co to znaczy. Dziś traktujemy design jako narzędzie, które 

poprawia jakość naszego życia, naszego rozumienia jednostki i całych społeczności.   

Jaką rolę pełni projektant?  

Projektowanie to nie tylko funkcjonalność i estetyka, 

ale też inne czynniki. Projektant musi myśleć jak jego 

pomysł wpłynie na środowisko, jakie materiały powinien 

wykorzystać, by żyć z nim w zgodzie, jak stworzony przez 

niego obiekt będzie transportowany, i wreszcie jakie 

potrzeby mamy my – konsumenci. 

Projektanci mierzą się często z wielkimi wyzwaniami, 

które napotkają na swojej drodze. Obrazuje to ciekawy 

przykład. Pewna grupa projektowa zastanawiała się jak 

dowozić najpotrzebniejsze leki do Afryki, by nie ponosić 

kosztów transportu. Zadali sobie pytanie: „co dociera do 

każdego krańca świata?”. W wyniku burzy mózgów doszli 

do wniosku, że jest to Coca-Cola. Napój ten jest 

dosłownie wszędzie, dlatego postanowili wykorzystać 

jego drogi transportowe, aby dostarczać leki. Porozumieli 

się więc z firmą, a w międzyczasie zauważyli, 

że w skrzynkach wypełnionych butelkami coli pozostaje 

dużo wolnej przestrzeni. Zaprojektowali więc takie 

opakowania na leki, które idealnie wpasowują się w tę 

przestrzeń, nie wymagając dodatkowego miejsca.  

Tak powstał projekt Colalife, dzięki któremu Coca-Cola od lat transportuje do Afryki podstawowe 

leki.  

To nie przypadek 

Podczas 10. jubileuszowej edycji Łódź Design Festiwal, czyli największego festiwalu designu 

w Polsce, można było obejrzeć m.in. wystawę zatytułowaną No Randomness. Celem wystawy było 

zwrócenie uwagi na to, że piękno tkwi w detalach, ale wciąż czeka na odkrycie. Ekspozycja 

ukazywała, że to, co na pierwszy rzut oka niewidzialne i błahe, okazuje się niezwykle ważne, 

kluczowe. Poniżej mała próbka tego, czego można było dowiedzieć się podczas tegorocznego 

festiwalu. 

  



 

 

DŁUGIE JAJKO 

Równe plasterki 

Naturalnie w tym produkcie nie chodzi o coś apetycznego, 

lecz o to, jak on powstaje. Długie jajka są wynikiem procesu 

produkcyjnego, w ramach którego białka i żółtka są 

rozdzielane, a następnie gotowane w cylindrycznych formach 

i ponownie łączone. Takie jajka zastosowanie znajdują 

w przemyśle gastronomicznym, gdzie istnieje potrzeba 

dodawania plasterków o równych proporcjach białek i żółtek 

do sałatek, kanapek i innych dań. W ten sposób design 

proponuje proste rozwiązanie problemu ekonomicznego 

(ograniczenie strat) i estetycznego (idealnie równe plasterki) 

z niewielkim wpływem na jakość produktu. Ponieważ długie 

jajko wygląda stosunkowo nieapetycznie, pozostaje czymś 

niepokojącym, ale właściwie dlaczego? 

 

 

PANTONE 152 

Kolor pomarańczowy w Służbie Bezpieczeństwu 

Od zabawkowych pistoletów po ubiór więźniów 

z Guantanamo, taśmę bezpieczeństwa, pachołek 

drogowy, koło ratunkowe, strój astronautów 

NASA, czarne skrzynki w samolotach… 

Wszystkie te obiekty są w tym samym kolorze 

po to, by mogły być jak najbardziej widoczne. 

Używany w takich sytuacjach odcień koloru 

pomarańczowego całkowicie odstaje od 

naturalnego otoczenia. Jest zupełnym 

przeciwieństwem zieleni lasów, błękitu nieba 

i lazuru morza. To kolor, który rzadko, jeśli 

w ogóle spotykamy w przyrodzie. Jego kod 

zdefiniowano jako Pantone 152. Dziś jest 

używany na całym świecie. Ciekawym 

ćwiczeniem jest przechadzka po mieście ze 

świadomością, że to co jest pomarańczowe, ma 

być łatwo dostrzegalne.  

  



 

 

ERGONOMIA 

Makaron 

Ergonomia ma na celu wzrost wydajności i użytkowości, i jakaż byłaby jej lepsza ilustracja, niż 

makaron? W każdym typie pasty forma jest podporządkowana funkcji. Dany kształt może 

   w określony sposób gromadzić sos, 

gotować się przez określoną ilość 

czasu lub bardziej efektywnie 

rozprowadzać ciepło. Na przykład 

penne mają kształt rurek po to, by 

współgrać z mniej płynnymi 

sosami. Posiadają wyżłobienia, by 

umożliwić równomierne gotowanie 

na całej powierzchni oraz są ścięte 

pod kątem 45° by powiększyć 

światło rurki i ułatwić kawałkom 

mięsa dostanie się do środka. 

W świecie makaronów to, co 

mogłoby się wydawać kwestią 

estetyki, zawsze ma swoje 

wytłumaczenie w ergonomii. 

Właśnie dlatego każdy kształt 

pasuje do konkretnego rodzaju  

sosu. 

OKRĄG 

Pokrywa włazu kanalizacyjnego 

Znamy je pod różnymi postaciami: kwadratowe, prostokątne, 

trójkątne… Ale kształt pokrywy włazu kanalizacyjnego najmocniej 

zakotwiczony w naszej kolektywnej świadomości i najpowszechniej 

stosowany na całym świecie to okrąg. Może się wydawać, że jest to 

kwestia wagi. Jako bardzo ciężki obiekt, okrągła pokrywa włazu jest 

łatwiejsza do przetoczenia (i także do zasunięcia). W rzeczywistości, 

za tym niemal niedostrzegalnym szczegółem, stoi elementarny design, 

idealnie dopasowany do funkcji obiektu: pokrywa jest okrągła 

ponieważ jej kształt zawsze zapobiegnie jej zapadnięciu się do wnętrza 

włazu – na przykład prostokąt mógłby wpaść do środka ukośnie. 

 

Jolanta Ruszkiewicz 

  



 

 

Sprawozdanie z zawodów piłki ręcznej 

Dnia 3 października 2016 roku odbyły się zawody w piłkę ręczną. Nasza szkoła rywalizowała 

w pierwszej grupie z SP 206 i SP 52. Spotkania odbywały się w SP 206, przy ulicy Bartniczej  

w Warszawie. Dwa pierwsze miejsca były premiowane awansem do Mistrzostw Targówka. 

Na początku graliśmy z SP 52. Przez cały mecz mieli przewagę, a my graliśmy tylko z kontry. 

Przegraliśmy 0:5. Później SP 52 grała z SP 206. Nasi pogromcy wygrali 10:4 i cieszyli się z awansu. 

Musieliśmy przynajmniej zremisować z SP 206, żeby przejść dalej. Zaczęło się od naszych rzutów 

w słupek i poprzeczkę. Przeciwnicy odpowiedzieli poprzeczką. Następnie wreszcie wykorzystaliśmy 

słabe warunki fizyczne naszych rywali i Bartek Bohdziewicz zdobył bramkę. Później poszło już 

gładko i skończyło się na 4:1 dla nas. 

W Mistrzostwach Targówka wezmą udział cztery szkoły, a do Mistrzostw Warszawy awansuje jedna 

szkoła.  

Maciej Chojnacki, VIa    

  



 

 

 

Kącik ortograficzno-gramatyczny, nie tylko dla wytrwałych! 

Zachęcam was do naśladowania poczynań Małgorzaty, bohaterki poniższego wierszyka. Zacznijcie 

już teraz prowadzić swoje słowniczki ortograficzne. Wpisujcie w nie ortograficznie trudne dla was 

wyrazy związane z życiem szkolnym i pozaszkolnym. Koniecznie niech znajdą się tam wklejone 

obrazki, wasze rysunki, przysłowia lub tematycznie związane z danymi wyrazami, wymyślone przez 

was zdania, powiedzonka i różne inne cudeńka. Do koloru do wyboru, byle z sensem. Chwyćcie za 

pióra, długopisy, ołówki i kredki! Nie śpijcie, czas ucieka, a „przygoda mega dzika” z ortografią... 

zapewniam was, na was czeka!     

  

A teraz uwaga! 

Uzupełniamy  wyrazy z „rz” po spółgłoskach – zapamiętajcie spółgłoski, po których należy napisać 

„rz”. Nie dajcie się zwieść – w jednym wyrazie ukryło się  „sz” po spółgłosce, co oznacza, że jest to 

wyjątek od reguły. Nazwijcie ortograficzną regułę - „rz” po ……………………………...……………. 
 

 

 

W__eśniowo – w__osowa  dziewczyna 

już we w__eśniu naukę ortografii zaczyna. 

Na imię ma Małgorzata 

i z żalem żegna okruchy lata.  

We włosy wpięła leśne w__osy, 

  a nawet złociste  p__enicy kłosy. 

 

Już pożegnała bursztyny i plaże 

i zamieniła je na szkolne korytarze. 

Założyła słowniczek z trudnymi wyrazami 

i znów zaczęła myśleć słowno-ortograficznymi obrazami. 

 

Powyrywała perze w szkolnym ogródku, 

podlała rośliny, które zwiędły… z tęsknoty za nią, ze smutku. 

I chociaż w lecie p__eżyła  p__ygody mega dzikie, 

wcale nie tęskni za poznanym w kołob__eskim lesie dzikiem. 

 

Iwona Przeniczna 

                                  

  



 

 

 

Gramatyka prawie jak dla magika 

 

Towarzyszący czy towarzyski? (rzecz o głównych częściach zdania) 

 

Oj, pokłóciły się główne części zdania, 

kto jest ważniejszy i kto w zdaniu 

ma ważniejsze zadania do wykonania. 

 

Podmiot przypomniał, że orzeczenie 

musi dostosowywać się do różnych form rzeczowników 

i być  stale do usług na ich życzenie. 

 

Za to orzeczenie chcąc odgryźć się podmiotowi, 

powiedziało, że nad rozróżnieniem ktoś cały rok się głowi, 

czy to jest podmiot towarzyszący czy towarzyski, 

i że nie słyszał o takich podmiotach od kołyski. 

 

 

Podmiot był tym stwierdzeniem  bardzo zdumiony  

i rzekł, że orzeczenie jest bytem niedouczonym. 

Bo każdy uczeń  – od piątej klasy  – wie, że podmiot towarzyski nie może taki być, 

gdyż wtedy musiałby z pewnością wśród ludzi żyć. 

 

A teraz zastanówcie się i rozstrzygnijcie sami – czy rację miał podmiot czy orzeczenie w sporze 

o różne nazwy podmiotów. Przypomnijcie sobie jaki podmiot nazywamy towarzyszącym?  

 

 

Iwona Przeniczna 

 

 

 

               

   

  



 

 

 

Kącik logopedyczny  

Najczęściej występujące wady wymowy  

u dzieci w młodszym wieku szkolnym - część 1 

 

Do najczęściej spotykanych w szkole wad wymowy należy dyslalia  nieprawidłowość 

w wymawianiu jednej głoski, kilku głosek, a nawet wszystkich. W obrębie dyslalii wyróżniamy 

wszelkiego rodzaju seplenienia, rerania, nieprawidłową wymowę głosek k, g, bezdźwięczność i inne 

nieprawidłowości wymowy. 

Seplenienie inaczej sygmatyzm  to nieprawidłowa wymowa spółgłosek detalizowanych: 

ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż. Najczęściej spotykamy nieprawidłową realizację głosek sz, ż, cz, dż, 

które są wymawiane jak ś, ź, ć, dź lub s, z, c, dz. Jedną z kilku odmian seplenienia jest seplenienie 

międzyzębowe. Pojawia się ono wówczas, gdy dziecko zaczyna wymawiać głoski s, z, c, dz to znaczy 

ok. 3  4 roku życia. Dziecko wymawia te głoski z językiem wsuniętym między zęby. Wada ta nie 

ustępuje samoistnie. Ćwiczenia logopedyczne prowadzone w szkole na terapii logopedycznej usuwają 

tę oraz inne wady wymowy.    

Przyczyny wad wymowy: 

 upośledzony słuch, 

 nieprawidłowy zgryz, 

 nieprawidłowe wzorce mówienia,  

 niesprawność języka i warg, 

 niektóre stany chorobowe górnych dróg oddechowych. 

 

Ważną rolę w prawidłowym wymawianiu poszczególnych głosek odgrywa sprawność narządów 

artykulacyjnych: języka, warg, podniebienia. Wymowa każdej głoski wymaga innego układu 

narządów mowy i innej pracy mięśni. Narządy mowy trzeba tak ćwiczyć, jak pianiści ćwiczą 

sprawność palców. Czasami już sama gimnastyka artykulacyjna wystarczy do zlikwidowania wad 

wymowy. 

Wiersze Małgorzaty Strzałkowskiej utrwalają wymowę głosek detalizowanych ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, 

sz, ż, cz, dż 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joanna Kozłowska, logopeda 

  



 

 

Chemia w życiu codziennym 

Już niebawem w ramach programu Szkoła z Klasą 2.0 uczniowie przeprowadzą serię doświadczeń 

fizycznych i chemicznych dla dzieci. Przy tej okazji warto zastanowić się czym tak naprawdę jest 

chemia.  

Zwykle, używając tego wyrazu mamy na myśli środki czystości, ochrony roślin czy inne, na ogół 

nieprzyjazne naszemu zdrowiu, substancje. A przecież chemia to tak naprawdę cały nasz świat, 

łącznie z nami samymi. Wszystko co nas otacza, w tym my, składa się z drobin chemicznych, czyli 

atomów i cząsteczek. Aminokwasy i lipidy budujące nasz organizm są węglowodorami, czyli 

substancjami organicznymi, tak samo jak polietylen będący głównym składnikiem torebek foliowych.  

Nie sposób wyobrazić sobie życia bez dwóch substancji. Pierwszą z nich jest tlenek wodoru będący 

substancją w 70% budującą nasze ciało. Aby zachować zdrowie powinniśmy go spożywać co najmniej 

dwa litry dziennie, mowa tu oczywiście o wodzie. Następną z życiodajnych substancji chemicznych 

jest tlen, bez którego większość form życia na Ziemi nie mogłoby istnieć, chociaż nie zawsze tak było. 

We wczesnych etapach historii naszej planety, jej atmosfera składała się głównie z dwutlenku węgla, 

amoniaku i pary wodnej z domieszką azotu  i metanu. Dopiero pierwsze fotosyntetyzujące bakterie, 

czyli sinice, zamieniając dwutlenek węgla i wodę na tlen, doprowadziły do powstania znanej nam 

atmosfery, składającej się w 21% z tego pierwiastka. Dla pierwszych organizmów tlen był trucizną, 

dopiero z czasem zaczęły wykorzystywać go do wyzwalania energii w swoich komórkach. W ten 

sposób powstał proces oddychania, będący odwróceniem procesu fotosyntezy.  

 

 

 

  



 

 

Warto pamiętać również o odpowiednim składzie chemicznym naszej codziennej diety. Podstawą 

piramidy żywienia są produkty zawierające dużą ilość witamin, stosunkowo prostych związków 

organicznych, pełniących w naszym organizmie jedynie funkcję regulatora. Można powiedzieć, 

że to substancje odpowiadające za kontrolę prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. 

Witaminy znajdują przede wszystkim w świeżych warzywach i owocach. Następnym stopniem 

piramidy żywności są produkty zawierające skrobię, składa się ona z dwóch substancji – amylozy 

i amylopektyny. Obie substancje są cukrami (węglowodanami) złożonymi, składającymi się 

z połączonych ze sobą cząsteczek glukozy. W takiej sytuacji może dziwić, że skrobia, mimo, iż składa 

się z cukrów nie jest słodka, przecież sama glukoza ma bardzo słodki smak. Dzieje się tak dlatego, 

że na nasze kubki smakowe działają cukry proste, składające się z jednej maksymalnie dwóch, 

połączonych ze sobą cząsteczek glukozy lub fruktozy. Cukry są podstawowym surowcem 

energetycznym dla naszego organizmu. Następne w kolejności substancji chemicznych piramidy 

żywienia są białka (proteiny). Te składające się z aminokwasów cząsteczki możemy znaleźć przede 

wszystkim w nabiale oraz produktach mięsnych. W organizmie białka pełnią najrozmaitsze funkcje. 

Gdybyśmy mogli zajrzeć do wnętrza żywej komórki, wyglądałaby ona niczym mikrofabryka, w której 

wnętrzu pracuje mnóstwo nanomaszyn. Te maszyny to właśnie białka. Jedne z nich wyglądają niczym 

turbiny elektrowni i produkują energię dla organizmu, inne przez całe swoje życie ciągną za sobą 

pęcherzyki zawierające substancje potrzebne do funkcjonowania komórek, poruszają się one po 

specjalnych torach również zbudowanych z białek. Substancją, którą powinniśmy dostarczać do 

naszego organizmu w stosunkowo niewielkich ilościach są tłuszcze (lipidy). Stanowią one również 

składnik energetyczny dla naszego organizmu oraz uczestniczą w budowie błony komórkowej 

(zewnętrznej otoczki komórki).  

Wszystkie te przykłady, pokazują, że chemia jest wszędzie wokół nas oraz w nas. Nie trzeba się jej 

obawiać, za to warto ją lepiej poznać. 

Kacper Malinowski 

 

Koło przyrodnicze 

Uczniowie z klas 4b, 4d i 5c zainteresowani rozwijaniem swoich 

pasji i zainteresowań przyrodniczych uczęszczają na zajęcia koła 

przyrodniczego. Na początkowych zajęciach uczniowie założyli 

hodowle soli. Po upływie kilku dni "urosły" uczniom wspaniałe 

kryształy soli. 

 Aneta Letkiewicz 

 

 

 

  



 

 

Dookoła świata ze zwierzętami 

Dnia 2 listopada pani Anna Ząbek przeprowadziła w naszej szkole warsztaty przyrodnicze, podczas 

których pokazywała zwierzęta z różnych stron świata, omawiała ich warunki życia i sposoby 

żywienia. 

Zaczęliśmy od Ameryki Środkowej, skąd dotarł do nas Aksolotl Meksykański, czyli słodkowodny 

drapieżny płaz ogoniasty. Dowiedzieliśmy się, że uwielbia zimną wodę, dlatego kiedy na zewnątrz 

robi się gorąco powinniśmy wrzucać do akwarium kostki lodu. Kolejnym zwierzątkiem była 

sympatyczna świnka morska imieniem Himalaistka, pochodząca z Ameryki Południowej. Amerykę 

Północną reprezentował zaś czerowonolicy żółw imieniem Wolly. Prowadząca zwróciła uwagę na to, 

że kupując maleńkie żółwiki musimy zdawać sobie sprawę z tego, że urosną do dużych rozmiarów. 

Wielu ludzi wyrzuca dorosłe osobniki do wód i lasów. Nasz gość, choć pochodzi z innego kontynentu, 

został znaleziony pod Warszawą. 

Po chwili refleksji i komentarzach przenieśliśmy się na Madagaskar, który dumnie reprezentował 

kameleon Mozart. Jeżeli chcielibyście, aby z Wami zamieszkał musicie pamiętać o dużym terrarium, 

w którym – poza odpowiednią lampą grzewczą – ta nadrzewna jaszczurka będzie miała możliwość 

wspinania się. Radość sprawi jej też codzienny deszczyk w postaci wody rozpylonej spryskiwaczem. 

Niemałą sensację wzbudziła również Agama Brodata imieniem Fiona. Mowa tu o jaszczurce 

pochodzącej z Australii, która doskonale przystosowała się do życia na pustyni. Jej nazwa wzięła się 

od nadymania brody w sytuacji zagrożenia. 

Na koniec spotkania poznaliśmy jeszcze kraba tęczowego, patyczaki i jeża pigmejskiego. To była 

naprawdę fantastyczna podróż.      

          Redakcja 

 

  



 

 

 

VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 

 

 

Dnia 30 września 2016 roku w naszej szkole po raz pierwszy obchodzony był 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. 

 

Pani Magdalena Kalicka – koordynator akcji w naszej szkole – wraz z uczennicami klasy Vd 

przygotowały Wielką Loterię związaną z tabliczką mnożenia. Uczestnikami loterii zostali uczniowie 

klas III-VI, w sumie 387 uczniów. Uczennice klasy Vd opracowały około 450 losów zgodnych 

z wymaganiami edukacyjnymi dla poszczególnych klas oraz ozdobiły pudełka, które zostały 

wykorzystane w czasie trwania loterii. 

 

Od początku tygodnia nauczyciele matematyki i wychowawcy klas III przygotowywali uczniów do 

Wielkiej Loterii, powtarzali z nimi tabliczkę mnożenia, wykorzystując różne łamigłówki i gry 

matematyczne przesłane przez organizatora VI Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. 

 

W piątek 30 września 2016 roku od godz. 8.00 wystartowała Wielka Loteria. Uczennice klasy Vd 

odwiedziły każdą klasę. Chętni uczniowie wybrali los, który zawierał 5 przykładów. Po włączeniu 

stopera uczniowie mieli 4 minuty na rozwiązanie zadania. Po zakończeniu loterii pani Magdalena 

Kalicka i uczennice sprawdzały losy. W następnym tygodniu zwycięzcy otrzymali certyfikaty 

informujące o uzyskaniu tytułu EKSPERTA TABLICZKI MNOŻENIA oraz odznakę Jestem 

Ekspertem Tabliczki Mnożenia. Uczniowie wkleili certyfikat wraz z odznaką do zeszytu do 

matematyki. Eksperci Tabliczki Mnożenia dostali ocenę celującą z matematyki. 

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom i zapraszamy za rok. 

Magdalena Kalicka 

 

  



 

 

Akcja sadzenia dębów na Zaciszu 

W ramach obchodów setnej rocznicy przyłączenia Targówka do Warszawy na terenie naszej dzielnicy 

posadzono symbolicznie 100 kolumnowych dębów szypułkowych. 

Nasza szkoła również włączyła się do tej akcji. Dnia 27 września 2016 roku posadzono na terenie 

naszej placówki sześć takich drzewek. Przy ich sadzeniu asystował przedstawiciel społeczności 

uczniowskiej – Szymon Chmielecki, który pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Samorządu 

Uczniowskiego. Jego obecność symbolizowała przejęcie przez naszych uczniów opieki nad dębami. 

Mamy nadzieję, że kiedyś w przyszłości nasi absolwenci także będą interesować się tym jak rosną 

„ich rówieśnicy” – dęby.   

Barbara Noszczak 

 

 

  



 

 

Sprawozdanie z mistrzostw piłki ręcznej 

Dnia 17 października 2016 roku odbyły się Mistrzostwa Targówka w piłkę ręczną. W zawodach brały 

udział szkoły podstawowe nr 52, nr 298, nr 114 i nr 84. Do Mistrzostw Warszawy awansuje 

zwycięzca turnieju. 

W pierwszym półfinale grała nasza szkoła z SP 114. Nie potrafiliśmy stworzyć nawet jednej dobrej 

akcji i przegraliśmy 10:1. Jedną bramkę zdobył dla nas Michał Królik, uczeń klasy 6b. W drugim 

półfinale mierzyły się SP 298 i SP 52. Mecz był wyrównany, ale zakończył się wynikiem 4:2 dla SP 

52. Pojedynek o trzecie miejsce stoczyliśmy z SP 298. Mieliśmy przewagę i wygraliśmy 4:1. W finale 

SP 114 i SP 52 stworzyły świetne widowisko, które zakończyło się zwycięstwem SP 52 6:4. 

Po ceremonii wręczenia medali turniej się zakończył. 

           Maciej Chojnacki, VIa    

 

  



 

 

 

Słucham, czytam, rysuję 

Pani Magdalena Mendyk i pani Magdalena Skrycka zapraszają do obejrzenia wystawy „Słucham, 

czytam, rysuję”. Została ona zorganizowana w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca 

Bibliotek Szkolnych. Na wystawie zostały zaprezentowane prace uczniów wykonane pod wpływem 

lektury klasycznej literatury dziecięcej polskiej i światowej. 

Redakcja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pomoc dla Kubusia 

Nasza szkoła włączyła się w akcję zbierania funduszy przeznaczonych na leczenie 

15-miesięcznego Kuby Zarębskiego, u którego zdiagnozowano złośliwy nowotwór oka. Dzięki 

zaangażowaniu jego rodziców, chłopiec został zakwalifikowany do leczenia w specjalistycznej klinice 

w USA, którego koszt wynosi 1,5 mln zł. 

Bardzo serdecznie zachęcamy do wsparcia akcji w dniu 15 listopada podczas zebrania  

z Rodzicami. 

Redakcja 

 

 

GRATULUJEMY 

Miło nam poinformować, że dnia 14 października w Teatrze Rampa podczas uroczystości z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej, a następnie w Zamku Królewskim, pani Zofia Rostek, dyrektor naszej 

szkoły odebrała Nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy za pracę na rzecz warszawskiej oświaty.  

Nagrodę Burmistrza za całokształt pracy dydaktyczno- wychowawczej otrzymali nasi nauczyciele – 

panie: Maria Bartold, Agnieszka Gunerka, Ewelina Gutowska, Katarzyna Kacprowska, Marta 

Karczewska, Beata Niedźwiedź-Gostomska, Małgorzata Nowicka, Maja Olender, Izabela Pyśk, Anetta 

Seroczyńska, Małgorzata Wąsowicz, Małgorzata Wierbiłowicz. Prestiżową nagrodę Artifex Docendi 

(Mistrz nauczania) otrzymała Pani Agnieszka Drzewska. 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! 

Redakcja 
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