
 

  



Jesteśmy z Tobą, Ukraino! 
Chyba wszyscy wiemy, co ostatnio 

wydarzyło się w sąsiadującym z nami kraju – 

Ukrainie. 24 lutego została ona zaatakowana przez 

Rosję.  

Ukraińcy dzielnie walczą o swoją 

niepodległość i odpierają ataki ze strony Rosji. 

Nasi sąsiedzi znaleźli się w bardzo ciężkim 

położeniu. W wielu rodzinach podjęto decyzję, że 

ojcowie zostają w kraju i będą odpierać ataki 

wroga, a matki z dziećmi wyjadą z ojczyzny.  

W chwili obecnej do Polski przyjechało już ponad 

trzy milion osób z terenów, gdzie trwają walki. Ludzie ci zabrali kilka najpotrzebniejszych 

rzeczy i często  z malutkimi dziećmi przedostają się do naszego kraju. Tu nie słychać 

alarmów przeciwlotniczych. Tu nie słychać wybuchów bomb. Znaleźli spokój, ale potrzebują 

wsparcia.  

Polacy ruszyli z pomocą. W naszej szkole została przeprowadzona zbiórka darów dla 

uchodźców z Ukrainy w ramach akcji  „Targówek Solidarny z Ukrainą!”. Każdy z nas mógł 

pomóc, przynosząc pampersy, środki higieniczne, odzież, środki opatrunkowe, zabawki, leki 

czy też żywność długoterminową. 

Mama jednego z naszych kolegów, Pani Tatiana, jeździła na granicę z Ukrainą. 

Przewoziła osoby potrzebujące pomocy w bezpieczne miejsce, dostarczała im niezbędne 

artykuły. Wiele osób zaś przygarnęło uchodźców do swoich domów. 

W klasach mieliśmy z wychowawcami poważne rozmowy o sytuacji, w jakiej z dnia 

na dzień znaleźli się nasi ukraińscy koledzy i koleżanki. Nasza szkoła  przyjmuje również 

dzieci, które razem ze swoimi mamami uciekły z kraju objętego wojną. Potrzebują teraz 

naszego wsparcia oraz życzliwości. A zatem bądźmy dla siebie życzliwi, po prostu. To bardzo 

trudny czas dla nas wszystkich, ale damy radę. Jesteśmy z Wami. 

  

 

 
 

Marta Wądołowska, VII c 



Szkoła Podstawowa nr 84 tworzy przestrzeń szkolną bezpieczną i otwartą  

dla każdego ucznia. W związku z tym, że w SP 84 naukę pobiera 113 uczniów z Ukrainy,  

w tym wielu z nich to uchodźcy, w dniu 12 kwietnia 2022 roku zostało zorganizowane 

spotkanie integracyjne pod hasłem „Bądźmy razem i cieszmy się sobą”.  Jego inicjatorką była 

pani Zofia Rostek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie. Spotkanie było okazją  

do lepszego poznania się i wspólnego spędzenia czasu. Poprowadziła je pani Maria Knapik-

Stepanow mówiąca w języku ukraińskim. Gry i zabawy dla dzieci przygotowali  

i poprowadzili członkowie Samorządu Uczniowskiego oraz uczniowie SP 84 pracujący  

w wolontariacie. Największym zainteresowaniem cieszyła się wspólna zabawa chustą 

animacyjną Klanza,  taniec z wykorzystaniem animacji komputerowych oraz drewniane bierki 

i gra „Pamięć”.  

Podczas spotkania pani dyrektor poinformowała uczniów o zbiórce środków 

finansowych z przeznaczeniem na pomoc dzieciom z Ukrainy uczącym się w SP84. Zbiórkę 

przeprowadziła społeczność St. Louis, MO w USA. Jej inicjatorem był pan Michael Pomatto  

(Social Studies Department; Coordinator of Student Experience). Wpłat dokonali rodzice 

młodzieży z Crossroads College Preparatory, która gościła w SP84 10-krotnie podczas 

realizacji programu Learning by Sharing. Za fundusze przekazane na Wydzielony Rachunek 

Dochodów SP 84 zakupiono 8 tabletów, które będą wykorzystane jako środek dydaktyczny 

pomocny w nauce uczniom ukraińskim. Spotkanie przyniosło dzieciom z Ukrainy i naszym 

uczniom wiele radości i uśmiechu. 

Małgorzata Nowicka 

  

 

 

  



Z.G.R.S. czyli Życie 

 

Gdy niebo piękne i wszystko wokół 

Życie szczęśliwe, życie to spokój. 

Lecz czasem przyjdzie mgła nieroztropna, 

Wszystko popsuje, zazdrość rozleje, 

A wszystko nagle staje się ciężkie, 

Duże, nie do zrobienia kompletnie. 

Życie jest dziwne, niezrozumiałe, 

Życie to ciężkie, długie błaganie. 

O dach nad głową, o wieczne szczęście, 

O to co do zrobienia, co lekkie, 

O to co życie daje łaskawie. 

Tym co się żyje, tym co się patrzy, 

Tym co się czuje i tym co się kocha. 

Gdy do zrozumienia niemała kwota. 

Więc już pamiętaj człowieku mały, 

To co się ma, jest ci dziś dane. 

Niby nie będziesz miał góry złota, 

Ale masz życie, to duża kwota. 

 

 

Rozalia Szczęch, VII g 

  



 

 

 

 

Wiosna 

 

Rozsuń zasłony, wyjrzyj przez okno – 

Jeszcze chodniki na deszczu mokną, 

Lecz za dni parę ciepło obudzi 

Życie przyrody i radość ludzi. 

 

Spójrzmy wokoło, wyjdźmy przed furtkę – 

Jeszcze dziś nosisz zimową kurtkę, 

Jednak niedługo wszystko się zmieni, 

Gdy świat utonie w świeżej zieleni. 

 

Już idzie do nas wiosna, wiosenka – 

Z wiatrem we włosach, słońcem na rękach, 

W bez przystrojona, w rosę bogata – 

Zostanie z nami tutaj do lata. 

 

Ewa Zielińska, V e 

  



MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MATEMATYKI – 

14.03 

DZIEŃ LICZBY Pi 

 

 

 

 

Obchody Międzynarodowego Dnia Matematyki zwanego Dniem Liczby Pi, 

przypadającego co roku 14 marca, zostały zapoczątkowane już na początku roku szkolnego.  

Kącik Matematyczny to miejsce na Korytarzu Matematycznym przeznaczone  

dla Łamigłówek Matematycznych. Uczniowie co tydzień rozwiązują jedną łamigłówkę za 1, 2 

lub 3 punkty i wrzucają do specjalnego pudełka. Na każdym poziomie edukacyjnym wygrywa 

uczeń, który zdobędzie największą liczbę punktów. Konkurs trwa od września do czerwca. 

Obecnie w zmaganiach uczestniczy ponad 100 uczniów klas IV-VIII. 

 

 



 

Magdalena Kalicka – nauczyciel matematyki wraz z innymi nauczycielami matematyki, 

zaproponowali uczniom następujące wyzwania z okazji obchodów tego dnia:  

• układanie kostek Rubika na czas, 

• on-line „Wielki Test o Liczbie Pi”, 

• Królestwo Sprytu – konkurs szkolny. 

 

Uczniowie klas Ve i VIIIe wykonali dekorację korytarza matematycznego, dodatkowo 

uczniowie klasy V udekorowali swoją salę matematyczną. 

    



Składanie kostek ma ogromny wpływ na rozwój motoryki małej i  myślenia 

logicznego. Podczas układania kostki wyrabia się cierpliwość, wytrwałość, a także zdolność 

zapamiętywania poszczególnych ruchów, w celu uzyskania efektu końcowego. Układanie 

kostki jest świetnym sposobem na koncentrację oraz przewidywanie następnych ruchów. 

Jednym słowem, mały przedmiot ma wiele zalet. Uczniowie naszej szkoły, pod opieką pani 

Magdaleny Kalickiej, składali różne kostki sześcienne: 2 x 2, 3 x 3,  

4 x 4, kostka Pyraminx oraz kostka MIRROR. Zwycięscy otrzymali nagrody rzeczowe, 

dyplomy i oczywiście 6 z matematyki. 

 

 

Oto wyniki zawodów układania kostek na czas: 

Kostka 2 x 2 

1 miejsce – Maksymilian Olszewski 6b – czas: 33:41 s  

 



2 miejsce - Bartosz Nalborski 4e – czas: 34:88 s  

3 miejsce – Maciej Lewandowski 4f – czas: 40:27 s  

 

Kostka 3 x 3 

1miejsce – Kamil Bednarczyk 8c – czas: 44:32 s  

 

  



 

2 miejsce – Tymoteusz Marek 6c – czas: 51:37 s  

3 miejsce – Jan Janas 3e – czas: 1:01:28  

3 miejsce – Maciej Janas 6b – czas: 1:01:28  

 

4 miejsce – Mateusz Boimski 6c – czas: 1:01:57  

5 miejsce – Bartosz Nalborski 4e – czas: 1:04:64 

6 miejsce – Kacper Ferenc 7g – czas: 1:08:21  

7 miejsce – Hubert Kowalski 8a – czas: 1:18:69 

8 miejsce – Maciej Lewandowski 4f – czas: 1:28:79 

9 miejsce – Antoni Piątek 4e – czas: 1:35:39  

 

 

 

  



 

Kostka – Pyraminx 

1 miejsce - Bartosz Nalborski 4e – czas: 18:91 s 

 

 

2 miejsce – Tymoteusz Marek 6c – czas: 25:48 s 

3 miejsce – Hubert Kowalski 8a – czas: 32:24 s  

4 miejsce – Krzysztof Mastalerek 5a – czas: 1:07:46  

 



 

Kostka Mirror 

Tymoteusz Marek 6c – czas: 2:09:59 

 

 

Miło nam obserwować, jak zainteresowanie układaniem kostki trwa. Na korytarzach 

naszej szkoły często można zauważyć uczniów układających kostki.  

 

 

 

Pomysłodawcą i organizatorem konkursu online „Wielki Test o Liczbie Pi” była pani 

Magdalena Kalicka. Konkurs adresowany był dla uczniów klas IV – VIII.  



Uczestnicy konkursu mieli za zadanie rozwiązanie online test o liczbie Pi i ciekawostkach  

z nią związanych. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, dyplomy i oczywiście 6  

z matematyki. 

 

1 miejsce  - Bianka Rodowska – 4b – 95,5% - czas: 3:50  

2 miejsce – Karolina Giera – 7d – 90,9% - czas: 6:20  

3 miejsce  - Wiktor Kalicki – 6a – 77,3% - czas: 5:02 

 

  

Liczba Pi, liczba tajemnicza, nieskończona, abstrakcyjna dla uczniów szkoły 

podstawowej. Test to bardzo dobry sposób na rozbudzenie ciekawości wśród uczniów  

na temat najbardziej znanej liczby matematycznej. 

 

Królestwo SPRYTU – 10 wizyt – to konkurs przeznaczony dla uczniów klas IV–VIII. 

Uczniowie podczas spotkań z wyzwaniami rozwiązują łamigłówki matematyczne. 

 

 

  



Celem wyzwań matematycznych jest i było uświadomienie uczniom, że (hasło korytarza 

matematycznego): 

 

 

 

ZAPRASZAMY PRZEZ CAŁY ROK DO KĄCIKA MATEMATYCZNEGO!!! 

 

Magdalena Kalicka 

nauczyciel matematyki 

 



MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MATEMATYKI – 

14.03 

DZIEŃ LICZBY Pi 

TEST O LICZBIE Pi 

 

Uczniowie 14.03.2022 roku rozwiązywali online poniższy TEST o  Liczbie Pi.  

 

 

             

 



                                    

 

         

                                 



           

    

  



   

 

 

 



 

  

 

 

Magdalena Kalicka 

nauczyciel matematyki 

 

 

  



LICZBA  

 

 

W tym roku wziąłem udział w Szkolnym Teście o Liczbie Pi. Zafascynował mnie on, 

ponieważ na kilka pytań nie znałem odpowiedzi. Postanowiłem poszukać trochę w intrenecie  

i dzisiaj opowiem Wam o liczbie Pi oraz ciekawostkach z nią związanych. 

 

Liczba Pi ma swoje własne święto, które jak widzicie odbywa się 14 marca. Datę 

święta wybrano na 14 marca z powodu skojarzenia z pierwszymi cyframi rozszerzenia 

dziesiętnego liczby Pi, jako że data „14 marca” zapisywana jest w USA jako „3.14”.  

Pierwsze obchody tego dnia miały miejsce w 1988 roku w Muzeum Nauki 

Exploratorium w San Francisco z inicjatywy Larry'ego Shawa.  

                     
 

W dużej liczbie szkół w Polsce z okazji tego święta odbywają się różne konkurencje.  

W tym roku w naszej szkole konkurs zorganizowała Pani Magdalena Kalicka. A jak już 

doskonale wiecie, startowałem w nim i bardzo polecam.  

Pi (π) stanowi stosunek długości obwodu okręgu do długości jego średnicy. Jest 

również fascynującą liczbą, dlatego że przez wiele lat bardzo trudno było ją obliczyć. Wynika 

to z tego, iż jest liczbą niewymierną (nie można jej przedstawić jako iloraz dwóch liczb 

całkowitych). 

Wiedzieliście w ogóle, że liczba Pi (π) naprawdę pochodzi od greckiego słowa 

„perimetron” lub „periferia” (obwód, obrzeże)?  Liczba Pi jest wyryta na nagrobku Ludolpha 

van Ceulena, ponieważ w 1596 r. podał wartość liczby π z dokładnością do 20 miejsc  

po przecinku. Potem rozszerzył swój wynik do 35 miejsc, podając wartość liczby jako: 

3,14159265358979323846264338327950288... 

Dlatego liczba ta została wyryta na jego nagrobku po śmierci. Na cześć jego dokonań  

nazwano ją ludolfiną. Stosunek ten jest niezależny od wyboru koła, bowiem każde dwa koła 

są podobne. 



                      

Rekord świata w wymienianiu liczb po przecinku przypadł 60.-letniemu 

psychoterapeucie, Akirowi Haraguchiemu. Przez 16 godzin wymieniał kolejne miejsca po 

przecinku, bijąc swój własny rekord, który ustanowił w roku 1995. Wówczas zdołał wymienić 

83 431 cyfr po przecinku.  

 

A oto 25 różnych ciekawostek o liczbie Pi. Myślę, że Wam się spodobają: 

 

1. Liczba π z dokładnością do 204 miejsc po przecinku wynosi: 3, 141592 653589 793238 

462643 383279 502884 197169 399375 105820 974944 592307 816406 286208 998628 

034825 342117 067982 148086 513282 306647 093844 609550 582231 725359 408128 

481117 450284 102701 938521 105559 644622 948954 930381 964428. 

 
 

2. 14 marca to nieformalne święto liczby π. Dzień ten łączy się również z datą urodzenia 

Alberta Einsteina, dlatego też jest obchodzony w wielu szkołach i na uczelniach.  

W anglosaskich krajach istnieje nawet tradycja przygotowywania tego dnia „Pi pie”,  

czyli ciasta Pi. Przygotowywane są wtedy spotkania, na których prowadzi się dyskusje  

na temat tej magicznej liczby.  

Pierwszy raz „Dzień Liczby Pi” zorganizowano w roku 1988 w Muzeum Nauki 

Exploratorium w San Francisco. Inicjatorem wydarzenia był Larry Shaw. W roku 2009 Izba 

Reprezentantów w Stanach Zjednoczonych przegłosowała uchwałę, która już oficjalnie 

wprowadziło nowe święto, czyli „Dzień liczby Pi”. Obchody tego dnia mają na celu 

popularyzację matematyki jako naukowej dziedziny. Również w Polsce z roku na rok „Dzień 

liczby Pi” staje się coraz bardziej popularny. 

 

 



 

3. Symbol π został wprowadzony przez walijskiego matematyka Williama Jonesa w roku 

1706, w monografii „Synopsis palmariorum mathesos”. Symbol ten jest pierwszą literą 

greckiego słowa περίμετρον – perimetron, co oznacza obwód. Rozpowszechniony został 

przez Leonharda Eulera. Liczba ta znana jest również jako stała Archimedesa lub ludolfina – 

nazwana na cześć Ludolpha van Ceulena, który obliczył z dokładnością do 35 miejsc  

po przecinku przybliżone wartości liczby. 

 

4. Liczba π miała już swoje zastosowanie w starożytności, kiedy podczas zajęć praktycznych, 

takich jak rolnictwo czy budownictwo, ludzie zauważyli, że stosunek obwodu koła do jego 

średnicy jest stałą wartością. 

 

5. Liczba π jest liczbą niewymierną, co oznacza, że nie można jej przedstawić jako iloraz 

dwóch całkowitych liczb. 

 

6. Jest również liczbą przestępną, co znaczy, że nie istnieje wielomian o współczynnikach 

całkowitych, którego pierwiastkiem byłaby π. 

 

7. Kwadratura koła to nierozwiązane zagadnienie związane z liczbą π. Polega ona  

na wykreśleniu kwadratu o jednakowej powierzchni co koło. W roku 1897 Edward J. 

Goodwin – lekarz z Indiany, stwierdził, że tego dokonał, jednak ostatecznie okazało się,  

że w wykreślonych przez niego figurach liczba π wynosiła 3, 2. Przedsiębiorczy lekarz 

szybko zastrzegł swoją metodę, a później udostępnił do użytku stanowi Indiana. 

 

 
 

8. Liczba π jest wspomniana w Biblii w jednym ze swoich przybliżeń – 3:1 – dokładnie  

w I Księdze Królewskiej, Rozdziale 7, Wersecie 23. 

 

9. Archimedes – słynny starożytny matematyk, podjął próby oszacowania wartości liczby π. 

Poprzez tworzenie kolejnych wielokątów zbudowanych na okręgu i wpisanych w okrąg.  

Do wyniku, który był dla niego satysfakcjonujący, doszedł po wykreśleniu foremnego 

wielokąta o 96 bokach. 

 

 



 

10. W III wieku n. e. Liu Hui rozpoczął od wpisywania w okrąg wielokąta o 192 bokach,  

aż doszedł do wielokąta, który miał 3072 boki. To pozwoliło mu ustalić, że wartość Pi  

jest równa 3, 14159. 

 

11. Najdłuższy w Polsce tak zwany „żywy łańcuch rozwinięcia liczby Pi”, został pobity  

w Warszawie, dokładnie na bulwarach nad Wisłą. Utworzyło go 627osób, które trzymały  

w dłoniach karteczki z kolejnymi cyframi. Tym sposobem udało się utworzyć pomiędzy 

dwoma mostami „żywy łańcuch”. 

 

12. Rekord Guinnesa w zapamiętywaniu liczby cyfr po przecinku, składających się na liczbę 

π, pobił 60 – letni Japończyk, zapamiętując aż 100 000 liczb. Pokonał tym samym swój 

rekord z roku 1995, podczas którego zapamiętał 83 431 liczb po przecinku. Na ten wyczyn 

potrzebował on 16 godzin. Co dwie godziny mógł zrobić sobie przerwę na skorzystanie  

z toalety i spożycie kulek ryżowych. 

 
13. W przypadku komputerowych algorytmów uruchomionych na sprzęcie powszechnie 

dostępnym, największa uzyskana precyzja należy do Petera Trueba, który 11 listopada 2016 

roku uzyskał prawie 22, 5 biliona cyfr po przecinku. Obliczenia te zajęły 105 dni, a liczba 

zajęła około 120 TB miejsca. 

 

14. Danica McKellar – aktorka, prywatnie zaś doktor matematyki, zaśpiewała do melodii  

z „Dziadka do orzechów” Czajkowskiego, fragment liczby Pi. Wszystko po to,  

aby popularyzować matematykę wśród dziewczynek. 

 

15. Istnieje wiele technik na zapamiętanie kolejnych cyfr liczby Pi. W wielu językach 

powstają wierszyki, zdania czy piosenki. W języku polskim mamy następujący wiersz: 

„Kto w mózg i głowę natłoczyć by chciał cyfer moc, 
Ażeby liczenie ludolfiny trudnej spamiętać móc, 

To nam zastąpić musi słówka te litery suma, 
Tak one trwalej się do pamięci wszystkie wsuną.” 

 

Wiersz został skonstruowany w ten sposób, aby poszczególne słowa, oznaczały kolejne cyfry 

liczby Pi, a dokładnie” kto=3, w=1, mózg=4, itd. 

 



 
 

16. Liczba Pi miała także swój udział w książkach i filmach. W powieści Carla Sagana, 

fragment tej liczby, stanowi klucz do całkowitego zrozumienia sensu istnienia wszechświata, 

natomiast w filmie „Pi” Darrena Aronofskyego, rozszyfrowanie kodu umożliwi uzyskanie 

władzy nad światem. 

 

17. Liczba Pi znalazła także szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach fizyki, od mechaniki 

kwantowej po ruch harmoniczny. Zawarta jest także we wzorach ogólnej teorii względności. 

 

18. Obwód podstawy piramidy Cheopsa, podzielony przez jej podwójną wysokość, pozwala 

uzyskać liczbę Pi, czyli 3, 1415. 

 

19. W życiu codziennym liczba Pi przydaje się jako wartość, która ułatwia wiele obliczeń. 

Znajomość już dwóch cyfr po przecinku wystarczy: średni stosunek długości doliny rzeki  

do długości rzeki jest równy Pi. 

 

 
 

20. Liczba Pi, pojawia się także w rachunku prawdopodobieństwa. 

 

21. W XIX wieku, William Shanks obliczył ręcznie pierwsze 707 cyfr po przecinku, jednak 

pomylił się po 527. miejscu. 

 

22. W pierwszych 31 cyfrach po przecinku nie znajduje się zero. Pojawia się ono dopiero  

w 32. miejscu po przecinku. 

 

23. Liczba Pi należy do najbardziej rozpoznawalnych na świecie stałych matematycznych. 

24. Już w zamierzchłych czasach starożytni rachmistrze spostrzegli, że wszystkie koła mają 

ze sobą coś wspólnego, a mianowicie, ich obwód i średnica pozostawały wobec siebie  



w jednakowym stosunku, a liczba ta jest bliska 3. W Starym Testamencie obwód stanowił 

trzykrotność średnicy. 

 

25. Naukowcy, którzy poszukiwali kontaktu z pozaziemskimi cywilizacjami, wysłali podobno 

w kosmos, posługując się drogą radiową, informację przedstawiającą właśnie liczbę Pi, mając 

nadzieje na to, że inteligentne pozaziemskie istoty rozpoznają ten komunikat. 

 

Uważam, że liczba Pi (π) jest jedną z bardziej fascynujących liczb w matematyce. 

Przedstawiłem Wam ciekawostki, które znalazłem i myślę, że choć trochę namówiłem Was  

do zaciekawienia się i spędzenia większej ilości czasu  właśnie z liczbą Pi. 

 

Tutaj rozszerzenie liczby Pi.       
 

 
                          

 

Wiktor Kalicki, VI a 

 

  



Czy Telimena i Zosia stałyby się influencerkami?  

Jakie treści moglibyśmy ujrzeć na ich instagramaowych profilach?  

 Z takimi oto pytaniami musieli się zmierzyć nasi siódmoklasiści podczas poznawania 

„Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. I jak zwykle wykazali się ogromną kreatywnością.  

Ich zadaniem było stworzyć konta na Instagramie w imieniu bohaterek naszej narodowej 

epopei. Posłużyła nam do tego aplikacja Funsta, która pozwala generować „fejkowe” posty 

instagramowe.  

Oczywiście uczniowie musieli wczuć się w daną postać, zgłębić jej zainteresowania 

oraz poznać usposobienie. Przedstawiamy zatem posty Zosi Horeszkówny oraz Telimeny. 

 

  



 

 

 

 



Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka 

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka obchodzimy 10 grudnia i jest przede 

wszystkim świętem osób, które nie godzą się z tym, by ich podstawowe prawa i wolności 

były łamane i mają odwagę  o nie walczyć. Ideę tego święta przybliżyła nam audycja nagrana 

przez uczniów klasy 8b, która została wyemitowana przez szkolny radiowęzeł. Dzięki niej 

cała społeczność szkolna mogła się dowiedzieć, jak wielu ludzi z różnych części świata, 

wywodzących się z różnych kultur, wkładało i wkłada wysiłek w walkę o prawa swoje  

i innych ludzi. Ludzie ci narażają się na prześladowania, skazywani są na długoletnie wyroki 

więzienia, a nawet karę śmierci. 

Podczas przerw można było usłyszeć piosenki o wolności, które towarzyszyły m.in. 

demokratycznej opozycji z czasów PRL. Słowa tych utworów przypominały, jak ważna jest 

wolność, ale i poszanowanie dla drugiego człowieka. Obok słów Wolność kocham  

i rozumiem, zawsze należy mieć w pamięci również też, że nadszedł już czas, by nienawiść 

zniszczyć w sobie, a świat przetrwa dzięki ludziom dobrej woli. 

Ponadto uczniowie klas 8 w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie przygotowali 

wiele ciekawych prezentacji. Przedstawiali w nich sylwetki osób szczególnie 

zaangażowanych społecznie od Janusza Korczaka po Malalę Yousafzai z Pakistanu, która 

jako jedenastolatka zaczęła pisać pamiętnik o życiu dziewczynki uczęszczającej do szkoły  

i naraziła się przez to na prześladowania ze strony talibów. Wśród prezentacji nie zabrakło 

również takich, które dotyczą przyczyn uchodźstwa i pomocy uchodźcom oraz tolerancji 

wobec osób, które mają odmienne zwyczaje czy styl życia, niż większość społeczeństwa. 

W następnym dniu nauki szkolnej przedstawiciele samorządu rozdali wszystkim 

uczniom karteczki z kodami QR. Pod każdym kodem QR kryła się notka o jednym  

z laureatów Nagrody Sacharowa przyznawanej osobom z całego świata, które współcześnie 

wykazują się niezwykłą odwagą. Każdy z uczniów (po zeskanowaniu kodu swoim telefonem 

komórkowym w domu) mógł poznać inną postać i opowiedzieć o niej kolegom i koleżankom, 

co spotkało się z dużym zainteresowaniem. 

Karol Szulborski  

 



Z ŻYCIA ŚWIETLICY 

  Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie naszej szkoły mogą miło, 

przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po lekcjach oraz w oczekiwaniu na zajęcia 

dodatkowe. Wśród codziennych zabaw i zajęć tematycznych, realizowanych według 

miesięcznych planów pracy świetlicy, znajduje się wiele różnych form zajęciowych takich 

jak: gry i zabawy grupowe w świetlicy, zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia muzyczne, 

zajęcia stolikowe, zajęcia audiowizualne, konkursy, zagadki, łamigłówki, zajęcia sportowe  

i ruchowe na świeżym powietrzu. Aby dodatkowo uatrakcyjnić dzieciom czas spędzany  

w świetlicy, wychowawcy podejmują szereg różnych działań w formie akcji edukacyjnych, 

projektów i innowacji. 

 

 

 

 

Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka 

Dnia 19 listopada w naszej szkole odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Praw 

Dziecka przypadające 20 listopada. W ramach współpracy z UNICEF wspólnie  

z Samorządem Szkolnym zorganizowaliśmy z tej okazji dzień pod hasłem „GO BLUE” – 

czyli ubieramy się wszyscy na niebiesko w kolorach UNICEF. Akcja spotkała się z dużym 

zainteresowaniem i odzewem zarówno wśród uczniów jak też nauczycieli. W świetlicy 

szkolnej przeprowadzony został cykl zajęć o prawach dziecka, śpiewaliśmy również piosenki, 

rozmawialiśmy o sytuacji dzieci na świecie, szczególnie w krajach, gdzie znajdują się one  

w najtrudniejszej sytuacji. Dzieci bardzo chętnie angażowały się w zajęcia i dyskusje. 

Dzieliły się swoimi refleksjami, pomysłami i spostrzeżeniami. Na koniec zajęć wspólnie 

stworzyliśmy plakat „Moje prawa”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Innowacja „Świetliczaki z różnych stron świata” 

Świetlica szkolna stanowi miejsce, którego zadaniem jest wszechstronny rozwój 

osobowości dziecka. Dzieci w wieku szkolnym charakteryzuje naturalna ciekawość świata. 

Wydaje nam się, że warto rozwijać wrażliwość na odmienność wyglądu, kultury, poglądów 

czy sposobu życia innych ludzi. Ważne jest, aby te treści przewijały się w naszych zajęciach 

przez cały rok, dlatego też wprowadzona przez nas innowacja ma za zadanie zapoznanie 

uczniów z kulturą, zwyczajami i tradycjami wybranych państw oraz budzenie szacunku  

do odmienności drugiego człowieka. W ramach zajęć dzieci mają okazję poznać, jak 

wyglądają i ubierają się ich rówieśnicy z różnych stron świata, w jakich mieszkają domach, 

jakimi językami się posługują, co lubią jeść, w co się bawią i jakie mają hobby, jakie są ich 

zwyczaje, oraz z jakimi trudnościami spotykają się na co dzień. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Ogólnopolski „Europa i ja” 

 
Nasza świetlica przystąpiła w tym roku szkolnym do Ogólnopolskiego Projektu 

Edukacyjnego „Europa i ja” organizowanego przez Szkołę Podstawową w Bochotnicy.  

Celem projektu jest przybliżenie dzieciom wiedzy na temat wybranego kraju znajdującego się  

w Europie. My zdecydowaliśmy się na Belgię. Mamy do zrealizowania osiem zadań, dzięki 

którym uczniowie poznają położenie Belgii, symbole narodowe, język, kulturę, ciekawe 

miejsca i zabytki, tańce narodowe oraz baśnie, potrawy, muzykę i zabawy dziecięce 

charakterystyczne dla tego kraju.  

 

 



Innowacja „Wyspy Leonarda” 

 
Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka oraz rozwijania 

jego twórczości są zabawy badawcze i eksperymenty, gry logiczne i zabawy matematyczne.  

Zajęcia te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Rozwijając umiejętność 

logicznego myślenia, myślenia przyczynowo - skutkowego, porównywania i uogólniania, 

przyczyniają się do rozszerzenia horyzontów myślowych dziecka i rozwijają jego twórczość. 

Podczas realizacji zajęć w ramach wprowadzonej przez nas innowacji będzie miało 

miejsce m.in.: wykonywanie doświadczeń i eksperymentów fizyczno-chemicznych, 

obserwacje i empiryczne poznawanie świata roślin i zwierząt, prowadzenie hodowli, nauka 

kodowania przy pomocy maty edukacyjnej i ozobotów, projekcja filmów tematycznych, 

zajęcia z tablicą multimedialną z wykorzystaniem stron internetowych takich jak,  

np.: superkid, yummy, matzoo, zyraffa, udostępnienie materiałów do samodzielnego 

wykonywania wytworów m.in. różnorodnych konstrukcji, własnych gier planszowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Projekt Ogólnopolski „Być jak Ignacy” 

Nasza świetlica bierze udział w VI edycji Programu  Edukacyjnego “Być jak Ignacy” 

organizowanego przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. W ramach projektu 

utworzyliśmy Koło Naukowe „Dzieciaki Bystrzaki” z uczniów klas I-III . Celem programu 

jest popularyzacja polskiej nauki oraz pielęgnowanie pamięci o wybitnych  naukowcach. 

Doskonałym przykładem jest postać  patrona akcji,  Ignacego Łukasiewicza - wielkiego, 

polskiego wynalazcy, pioniera przemysłu naftowego nie tylko w Polsce. Wychowawcy 

świetlicy zgłoszeni  do programu otrzymali scenariusze zajęć dla wybranej grupy wiekowej, 

które realizujemy na bieżąco z uczniami wykonując zadania konkursowe. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



Solidarni z Ukrainą 

 
W świetle ostatnich wydarzeń, jakie mają miejsce na Ukrainie, nikt nie pozostaje 

obojętny na los tysięcy poszkodowanych ludzi. W związku z tą trudną sytuacja, z jaką 

przyszło się nam wszystkim mierzyć, również i my nie mogliśmy pozostać bierni, dlatego  

w naszej świetlicy szkolnej także miały miejsce różne inicjatywy i działania.  

              Nasi uczniowie wykazywali ogromne zainteresowanie i chęć pomocy, dlatego  

od początku prowadziliśmy z nimi rozmowy, które miały na celu pomóc im zrozumieć  

tę trudną sytuację. Bardzo pomocny był film edukacyjny dla dzieci przygotowany przez  

fundację Dajemy Dzieciom Siłę „Porozmawiajmy o wojnie na Ukrainie”. Dzieciom  

została przybliżona również historia, zwyczaje i tradycje panujące na Ukrainie. 

               Formy wsparcia i solidarności naszych dzieci z dotkniętą wojną Ukrainą były bardzo 

różnorodne. Nasi uczniowie wspaniale zaopiekowali się nowymi uczniami poprzez wzajemną 

integrację, zabawy, pomoc w odnalezieniu się w nowej szkolnej rzeczywistości.  

Powstało również wiele prac plastycznych, gazetki ścienne, plakaty wyrażające nasze 

wsparcie dla dzieci z Ukrainy. 

 
 

Joanna Urbaniak 

Monika Bilińska 

Iwona Dudzińska 

Małgorzata Wierbiłowicz 

Marta Suchenek 



Tymczasem w bibliotece... 

Zajęcia czytelnicze promujące książki zakupione w ramach NPRCZ 2.0  

w roku szkolnym 2021/2022 

Nasza szkoła po raz kolejny otrzymała dofinansowanie na zakup nowości 

czytelniczych dla naszych uczniów. Wsparcie finansowe zostało przekazane szkole w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Książki w liczbie 160 dla oddziału 

przedszkolnego oraz 530 dla uczniów dla klas I – VIII zostały zakupione po szeroko 

zakrojonej akcji konsultacyjnej uwzględniającej sugestie zarówno uczniów, jak i rodziców, co 

do tego, jakie książki i dlaczego warto włączyć do księgozbioru.  

Nauczyciele bibliotekarze przystąpili  

do realizacji zajęć czytelniczych promujących 

zakupione pozycje książkowe. Poniżej 

tematyka zajęć oraz niektóre z tytułów 

zakupionych książek, w oparciu o które 

przeprowadzone zostały zajęcia z uczniami: 

„Niesamowite przygody 10 skarpetek” – 

zajęcia czytelnicze promujące serię książek  

o przygodach skarpetek autorstwa J. Bednarek. 

„Czarny piątek, cyberponiedziałek i inne 

pułapki reklamy – zajęcia czytelnicze  

w oparciu o opowiadanie „Trzy obrotne świnki” z książki „Siedmiu wspaniałych” Roksany 

Jędrzejewskiej – Wróbel. 

„Silent book” zajęcia czytelnicze z książkami obrazkowymi. 

„Młodzi przyrodnicy” – zajęcia czytelnicze w oparciu o serię książek o faunie i florze.  

„Nie czyń drugiemu ……… czyli wierszyki z morałem” – zajęcia czytelnicze w oparciu  

o książkę Małgorzaty Strzałkowskiej „Rady nie od parady  - czyli wierszyki z morałem”  

oraz kolejne książki z serii. 

„Czytam sobie” i „Czytam bez mamy” – zajęcia czytelnicze w oparciu o książki z obu serii 

przeprowadzone w klasach pierwszych. 

„Biuro detektywistyczne nr 2” – zajęcia czytelnicze promujące serię książek 

detektywistycznych dla dzieci autorstwa Jorna Liera Horsta i Hansa Jorgena Sandnesa.  

„Seria ECO” dla dzieci – zajęcia czytelnicze w oparciu o serię książek propagujących 

postawy proekologiczne.  

„Magiczny domek na drzewie” – zajęcia czytelnicze w oparciu o serię książek historycznych 

dla dzieci.  

„Mali wielcy” – zajęcia czytelnicze poprowadzone w oparciu o serię książek biograficznych 

dedykowanych najmłodszym czytelnikom. Przybliżenie sylwetek m. in. Marii Skłodowskiej – 

Curie, Stephena Hawkinga, Coco Chanel czy Fridy Kahlo. 



 

Czytelnicy chętnie uczestniczą w zajęciach, są aktywni i zainteresowani tematyką 

poruszaną w prezentowanych książkach oraz podczas zajęć. Nie dziwi to z uwagi na fakt,  

że sami w dużej mierze uczestniczyli w procesie decyzyjnym dotyczącym zakupu książek. 

Jest to dla nich niepowtarzalna szansa na podzielenie się z rówieśnikami swoimi 

zainteresowaniami czytelniczymi, tematyką oraz ulubionymi pisarzami czy postaciami 

literackimi na większym forum.  

Agnieszka Pawłowska 

 

 

 

 

 

 

  



Konkurs czytelniczy „Autorzy naszych lektur” 

Na przełomie marca i kwietnia w bibliotece 

szkolnej przeprowadzony został konkurs 

pt. „Autorzy naszych lektur”. Celem konkursu było 

zdiagnozowane poziomu znajomości nazwisk pisarzy 

oraz ich dzieł. Była to dobra okazja do odświeżenia 

wiedzy na temat zmieniającego się kanonu lektur,  

a także szansa na sprawdzenie się w umiejętności 

wyszukiwania potrzebnych informacji, tak ważnej  

w dzisiejszej rzeczywistości. Dzieci bardzo chętnie 

„szperały” na półkach, wymieniały się 

spostrzeżeniami na temat przydatnych technik 

wyszukiwania i selekcji informacji, wykazały się też wiedzą zdobytą w poprzednich latach 

nauki oraz zapoznały się z tytułami książek, które będą czytały w klasach programowo 

wyższych. Ci, którzy wykonali zadanie bezbłędnie otrzymali narody książkowe, które sami 

wybrali sobie spośród zaproponowanych publikacji. Nagrody na konkurs zostały zakupione w 

ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.  

Agnieszka Pawłowska 

 

 

 

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła przystąpiła do projektu „Komunikacja 

językowa bez barier – rozwijanie umiejętności językowych i metodycznych nauczycieli 

szkoły podstawowej” Erasmus + 

W ramach tej inicjatywy 30 nauczycieli uda się na szkoleniowy wyjazd na Maltę  

w celu zdobycia wiedzy na temat szeroko pojętej komunikacji językowej oraz narzędzi 

metodycznych do zastosowania w codziennym funkcjonowaniu w klasie. W celu 

przygotowania się do aktywnego i pełnego udziału w kursie 26 nauczycieli zasiadło  

w ławkach szkolnych, by podszlifować i odświeżyć swoją znajomość języka. A odbywa się to 

przy pomocy i wsparciu pana dr Sławomira Maskiewicza – doktora nauk humanistycznych  

w dziedzinie literaturoznawstwa (literatura brytyjska XX wieku), wykładowcy Szkoły 

Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego, który od kilku miesięcy prowadzi specjalny 

kurs języka angielskiego dedykowany uczestnikom projektu. 

Agnieszka Pawłowska 

 

  



Witamy w gronie czytelników! 

W kwietniu dzieci z oddziału przedszkolnego 0a zostały uroczyście przyjęte w poczet 

czytelników naszej szkoły. Odbyły się dwa spotkania z dziećmi zorganizowane przez 

nauczycieli bibliotekarzy. 5 kwietnia 2022r.  p. Małgorzata Nowicka przekazała dary  

od Instytutu Książki w ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek”, której celem jest 

propagowanie czytelnictwa wśród odbiorców w różnym wieku. Jednym z elementów  

tej kampanii jest podjęcie działań właśnie na rzecz najmłodszych uczniów. Dzieci otrzymały 

Wyprawkę Czytelniczą, w skład której weszły dwie publikacje:  

„Pierwsze abecadło”, czyli antologia tekstów autorstwa m. in. Małgorzaty 

Musierowicz, A. Onichimowskiej czy J. Twardowskiego oraz „Książką połączeni, czyli 

uczymy się czytać razem”. Jest to broszura zawierająca cenne wskazówki oraz pomysły  

na zabawy z dziećmi podczas czytania „Pierwszego abecadła”. Do zestawu dołączono 

również plakat z kreatywnym alfabetem. Pani Małgosia poprowadziła zajęcia czytelnicze  

na temat alfabetu.  

Drugą część zajęć wprowadzających najmłodszych w świat książek poprowadziła pani 

Agnieszka Pawłowska 8 kwietnia 2022 r. Dzieci oddziału 0a wzięły udział w warsztatach 

czytelniczych, podczas których prezentowały wykonane przez siebie zakładki do książek oraz 

wysłuchały opowiadania z książki pt. „Hihopter” autorstwa Małgorzaty Musierowicz. 

Nauczycielka przeprowadziła z dziećmi rozmowę na temat przyjaźni, koleżeństwa  

i wrażliwości na potrzeby innych. Podsumowaniem zajęć było wręczenie przedszkolakom 

książek zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Każde 

dziecko odebrało swój egzemplarz „Hihoptera” Małgorzaty Musierowicz.  

 

 

Nowo przyjętym w poczet czytelnikom gratulujemy i życzy wspaniałej przygody z książką – 

niech trwa całe życie!  

Agnieszka Pawłowska 

  



ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU 

2 KWIETNIA 2022 

 Co roku 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Dzień 

ustanowiony został przez przedstawicieli państw członkowskich Organizacji Narodów 

Zjednoczonych 21 stycznia 2008 roku. Jego głównym przesłaniem jest podnoszenie 

świadomości społeczeństwa o problemach osób zmagających się z tym schorzeniem. 

Symbolem solidarności z „autystami” jest kolor niebieski. 

Autyzm to zaburzenie rozwoju charakteryzujące się trudnością w rozpoznawaniu  

i okazywaniu emocji, wycofaniem z kontaktów społecznych, stereotypowością zachowań oraz 

trudnością z integracją wrażeń zmysłowych. 

W kwietniu w naszej szkole odbyły się warsztaty dla klas trzecich dotyczące trudności 

w przetwarzaniu wrażeń zmysłowych. Podczas  zajęć dzieci miały szansę zmierzyć się  

z problemami, z którymi na co dzień borykają się ich autystyczni rówieśnicy. Dzięki 

przeprowadzonym eksperymentom  uczniom mogli zobaczyć i poczuć, w jaki sposób osoby 

autystyczne odbierają świat, doświadczyć rozproszenia uwagi, zaburzeń zmysłu dotyku  

lub wzroku.  

Udział w warsztatach nie tylko dał trzecioklasistom szansę pogłębienia wiedzy  

na temat autyzmu, lecz przede wszystkim uwrażliwił ich na potrzeby osób zmagających się  

z tym zaburzeniem. 

 

Opracowanie: 

Adrianna Maziarek 

Magda Wygnańska-Gajcy 

 

 

  



„Ja w społeczeństwie. Jak mogę zmienić świat?” 

W tym roku szkolnym klasa 5a  realizuje projekt pt. „Ja w społeczeństwie. Jak mogę 

zmienić świat?” Fundacji Uniwersytet Dzieci. W ramach realizacji tej aktywności uczniowie 

mieli za zadanie wymyślić dodatkowe zadanie, jakie chcieliby zrealizować w ramach 

rozbudowy kompetencji społecznych. 

Dzieci postanowiły przeprowadzić zbiórkę niezbędnych rzeczy potrzebnych  

w schronisku dla bezdomnych zwierząt na Paluchu w Warszawie. Same znalazły schronisko, 

dowiedziały się, co będzie potrzebne i skontaktowały się z pracownikami schroniska.  

Zbiórka  była prowadzona w szkole przez tydzień. Następnie uczniowie zorganizowali 

transport i zawieźli wraz z Rodzicem zebrane rzeczy do schroniska. 

 

Aneta Letkiewicz  
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