
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Koło Młodych Odkrywców – czyli coś dla ciekawych świata  

W roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęło swoje działanie koło 

rozwijające zainteresowania przyrodnicze uczniów - Koło 

Młodych Odkrywców (KMO). Spotkania odbywają się  

co dwa tygodnie w sali przyrodniczo - biologicznej. 

Jak dotąd, członkowie klubu - uczniowie klasy 5d badali 

smog w miniaturze. Obserwowali zachowanie dymu 

w niskich i wysokich temperaturach. Uczniowie poznali 

przyczyny zalegania zanieczyszczeń gazowych w powietrzu  

w zależności od temperatury otoczenia. Poznali przyczyny 

występowania w powietrzu zjawiska inwersji termicznej. 

Podczas zajęć zajmowano się również badaniem stężenia 

jonów wodorowych - pH różnych substancji np. mydła, 

proszku do prania, soku z cytryny, pomarańczy i grejpfruta. 

Kapusta czerwona jako wskaźnik zawiera cząsteczkę 

pigmentu zwaną flawiną (antocyjanina). Bardzo kwaśne 

roztwory zamienią antocyjany w czerwono - różowy kolor. 

Zasadowe roztwory przyjmują barwę od niebieskiej poprzez 

zieloną aż do żółtej. Dlatego można określić pH roztworu  

na podstawie koloru, który zmienia pigmenty antocyjanów  

w sok z czerwonej kapusty.  

Uczniowie obserwowali również reakcję łączenia się sody oczyszczonej i octu - tzw. wulkan. 

W wyniku reakcji chemicznej między sodą oczyszczoną (wodorowęglanem sodu), a octem 

(kwasem octowym) powstaje gazowy dwutlenek węgla, który tworzy bąbelki w płynie do mycia 

naczyń.  

Dla lepszego efektu dodano barwnika czerwonego, by zafarbować lawę wydobywającą się  

z wulkanu. 

 

Aneta Letkiewicz  



 

"Sztuka nie jest dekoracją, a wyzwaniem, konfrontacją, ostrzeżeniem” 

Wystawa Magdaleny Abakanowicz 

 

 

Na pewno zwróciliście uwagę, że rzadko uczymy się na lekcjach o kobietach artystkach.  

To nie znaczy, że w dziejach sztuki ich nie było. Wynika to zwyczajnie z problemów dostępu 

do edukacji dla kobiet w poprzednich stuleciach. Jednak mamy wybitne artystki zapisane  

na kartach historii – również u nas w Polsce. 

Od 1 grudnia możemy oglądać na Zamku Królewskim w Warszawie wystawę prac 

Magdaleny Abakanowicz (1930-2017) – jednej z najbardziej uznanych polskich artystek 

drugiej połowy XX w. Ekspozycja została urządzona w przestrzeni Biblioteki Królewskiej - 

jedynego pomieszczenia Zamku, które ocalało z pożogi II wojny światowej. Znajdziemy tam 

typowe dla artystki figury wykonane z jutowego płótna - postaci siedzące, stojące, czasem 

kroczące lub tańczące, z głowami lub bez. Wśród krytyków sztuki funkcjonują one pod nazwą 

"abakanów". Sama wystawa ma podtytuł "konfrontacje", co również kieruje myśli odbiorcy  

w stronę niepewności i konfliktów, z którymi mamy dziś do czynienia na świecie.  

Warto dodać, że te surowe obiekty, wyeksponowane tylko przy użyciu światła, robią duże 

wrażenie w osiemnastowiecznych wnętrzach. Wystawę będzie można obejrzeć do 19 lutego 

2023 roku.     

       Magdalena Gaszyńska 

 

 

 

  



 

 

                               

                               

    XII Światowy Dzień  

                                   Tabliczki Mnożenia  

 

 

 

 

7 października 2022 roku obchodziliśmy w Naszej Szkole kolejny Światowy Dzień Tabliczki 

Mnożenia, w tym roku to już XII edycja na świecie, a V w Naszej Szkole. Obchody tego dnia 

rozpoczęły się tygodniowymi przygotowaniami. Uczniowie klasy VIe wraz z wychowawcą, 

Panią Magdaleną Kalicką – nauczycielem matematyki, udekorowali hol matematyczny 

motywami związanymi z tabliczką mnożenia. Uczniowie wycięli kilkaset losów  

z przykładami. 

 

 

 

W ten ważny dzień uczniowie klasy VIe odwiedzili wszystkie klasy od IV do VIII  

i przeprowadzili Wielką Loterię związaną z tabliczką mnożenia. Uczniowie bardzo chętnie 

rozwiązywali dwa losy, zawierające po 5 przykładów, o różnym stopniu trudności,  

w określonym czasie.  

   



 

 

 

Nagroda to tytuł Mistrza Tabliczki Mnożenia oraz cząstkowa ocena celująca  

lub bardzo dobra z matematyki.  

Udział w loterii wzięło około 600 uczniów. Zabawa poprzez naukę zaowocowała 

wieloma Ekspertami Tabliczki Mnożenia. 

Zapraszamy za rok!!! 

Pamiętajcie o ciągłym trenowaniu znajomości tabliczki mnożenia!!! 

 

Magdalena Kalicka 

wraz z uczniami klasy VIe 

 

    

 



 

       

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Z ŻYCIA ŚWIETLICY 

 

Cierpliwe szycie – dobry krok w udane życie 

W naszej świetlicy stawiamy na zdobywanie umiejętności praktycznych. Wiemy,  

że w codziennym życiu są one niezwykle ważne. Dlatego co czwartek w budynku szkoły przy 

ul. Radzymińskiej 232 sięgamy po igły, nici i nożyczki oraz różne materiały i uczymy się 

projektowania, robienia wykrojów i szycia. Uczestnicy zajęć od września poznają różne 

ściegi, uczą się przyszywać sprawnie guziki, obszywać i przeszywać tkaniny na różne 

sposoby. Poznają także tajniki powstawania materiałów i historię najsłynniejszych 

projektantów z całego świata, a także polskich. Gościliśmy w naszych progach także 

zaprzyjaźnioną panią krawcową, która opowiedziała nam na czym polega jej praca. Zajęcia 

wymagają skupienia, uwagi i dużej cierpliwości dla popełnianych błędów. Czasami prujemy  

i szyjemy ponownie, nawet po kilka razy. Nikt się jednak tym nie zraża, ponieważ efekt 

końcowy zawsze daje ogromną satysfakcję. W ten sposób uszyliśmy już serduszka na igły, 

kolorowe liście, jesienny obraz, flagi i renifery. Widać jakie postępy zrobili uczniowie 

regularnie przychodzący na zajęcia i to daje nam dużą satysfakcję. Uczniowie pracują  

pod okiem pełnych entuzjazmu do tych działań pań: Natalii Buszek i Kamili Klepackiej. 

Kamila Klepacka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Szachy są dla każdego, jeśli tylko chce… 

Każdy środowy poranek w świetlicy  

przy ul. Radzymińskiej 232 rozpoczynamy 

rozgrzewką dla umysłu, czyli nauką gry  

w szachy. Uczestniczą w tym zarówno ci, którzy 

już poznali podstawy tej gry, jak również 

całkowici nowicjusze. Poznaliśmy i ciągle 

utrwalamy ruchy poszczególnych bierek. Powoli 

przechodzimy także do części bardziej 

praktycznej i zaczynamy rozgrywanie partii 

zaznajamiając się z wszelkimi tajnikami z tym 

związanymi.  

Ta wspaniała gra wciąga kolejnych uczniów 

i uczennice. Skupia uwagę, ćwiczy myślenie 

strategiczne i spostrzegawczość, wycisza 

i rozwija. Naszym celem jest nauczenie tej gry 

jak największej liczby uczniów, aby oni dalej 

uczyli kolegów i aby szachy towarzyszyły im na 

co dzień. Wbrew pozorom gra nie jest trudna  

i każdy może się jej nauczyć - jedni będą w nią 

grali od czasu do czasu, dla przyjemności, inni 

zaś mogą próbować swoich sił na turniejach. 

Umiejętność gry zostanie jednak na całe życie  

i niezwykle wzbogaci każdego. Motyw szachów 

pojawia się w filmach, w książkach.  

Są powiedzonka nawiązujące do tej gry, warto 

więc znać chociaż jej podstawy. 

Kamila Klepacka 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Kodowanie na dywanie 

Kodowanie na dywanie to aktywności z wykorzystaniem maty do kodowania, kolorowych 

kubków i innych łatwo dostępnych materiałów. Są to takie aktywności, na które czekają 

dzieci i wykonują je z radością, nie wiedząc nawet, że to nauka a nie tylko zabawa. Poprzez 

kodowanie dzieci rozwijają logiczne myślenie i umiejętność pracy zespołowej oraz uczą się 

zadaniowego podejścia do stawianych problemów. Dlatego też w naszej świetlicy 

postanowiliśmy wprowadzić cykl zajęć z kodowania. Naszą przygodę z kodowaniem 

zaczęliśmy od zajęć z wykorzystaniem kubeczków. Zabawa była znakomita, a dzieci 

zachwycone i bardzo zaangażowane w zajęcia. Zajęcia będziemy urozmaicać wprowadzając 

do nich nowe elementy. 

Joanna Urbaniak 

 

 

 

 

Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka 

Wzorem lat ubiegłych, również i w tym w naszej szkole 21 listopada obchodziliśmy 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka przypadający 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  

i nauczycieli. Na szkolnych korytarzach królował kolor niebieski, a w szkolnym radiowęźle 

rozbrzmiały dziecięce piosenki, dodatkowo podkreślając klimat tego dnia. W świetlicy 

szkolnej przeprowadzony został cykl zajęć o prawach dziecka, śpiewano piosenki  

i rozmawiano o sytuacji dzieci na świecie, a w szczególności o dzieciach pochodzących z tych 

krajów, gdzie dostęp do nauki jest szczególnie utrudniony. Dzieci bardzo chętnie angażowały 

się w zajęcia i dyskusje. Dzieliły się swoimi refleksjami, pomysłami i spostrzeżeniami.  

Joanna Urbaniak 

 



 

Kreatywne warsztaty artystyczne w świetlicy 

24 listopada 2022r. w świetlicy szkolnej przy ul. Radzymińskiej 227 odbyły się warsztaty  

pod hasłem „Kreatywne warsztaty artystyczne” dedykowane nauczycielom przedszkoli, klas 

I-III i świetlic szkolnych Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.. Tematem przewodnim była 

zima i święta. Wychowawcy świetlicy naszej szkoły przygotowali kilka stanowisk z bardzo 

ciekawymi technikami jak; kalkografia, warzywa 3D na desce, grafika, malowanie bibułą 

oraz makrama.  Mimo późnej pory i zimowej aury na spotkanie przybyło  kilkanaście osób 

szukających inspiracji do pracy. Kreatywnej zabawie towarzyszyły rozmowy i miła 

atmosfera. Wszyscy orzekliśmy, iż była to świetna zabawa i tego typu warsztaty muszą być 

organizowane częściej:) 

  Natalia Buszek 

 

 

            

 

 

          

 

  



 

Makaronowe pędzle 

Pędzle z makaronu spaghetti, wywieszone na tablicy wraz z pracami plastycznymi, wzbudziły 

niemałe zainteresowanie. Przechodzący obok świetlicy uczniowie zatrzymywali się, 

podziwiali i zastanawiali, jak zostały zrobione. Niektórzy z nich dotykali, próbując sprawdzić 

czy pędzle są prawdziwe i czy faktycznie da się nimi malować. Dlatego wychodząc 

naprzeciw dziecięcej ciekawości przedstawiamy tutorial, jak krok po kroku wykonać swój 

własny pędzel z makaronu. 

Do wykonania pędzla potrzebujesz: 

- kilkanaście nitek makaronu spaghetti,  

- długą słomkę do picia, 

- 2 gumki recepturki, 

- nożyczki 

- wysoka szklanka 

- gorąca woda 

Krok 1. Przygotuj wszystkie potrzebne rzeczy z listy powyżej. 

 

 

 

 

 

 

Krok 2. Słomkę przetnij w połowie, na dwie części. 

 

 

 

 

 

Krok 3. Do wnętrza słomki wsuń tak dużo nitek makaronu, na ile pozwala jej średnica – nitki 

muszą być ułożone ścisło, tak by nie przesuwały się wewnątrz słomki. 

 

 

 



 

Krok 4. Słomkę zabezpiecz na obu końcach gumkami, co dodatkowo zapobiegnie wysuwaniu 

się makaronu. 

 

 

 

 

 

 

 

Krok 5. Pędzel umieść w szklance napełnionej do połowy gorącą wodą i pozostaw go  

do namoczenia przez około 15 - 20 minut. 

       

 

 

 

 

 

Krok 6. Kontroluj stopień zmiękczenia makaronu. Pędzel będzie gotowy do użycia gdy nieco 

zbieleje i stanie się miękki. 

  

 

 

 

 

 

 

Pędzel z makaronu może okazać się inspirującym narzędziem do pogłębiania swoich 

umiejętności plastycznych i przyczynkiem do tworzenia zupełnie nowych, fascynujących 

prac.   

                  Martyna Marchwicka 

 

 



 

 

ŚWIETLICA POLECA 

 

Przed nami długie jesienne i zimowe wieczory – czas gdy poszukujemy ciekawych 

aktywności. Kiedy na zewnątrz wieje, a pod nogami chlupie błoto pośniegowe, trudno 

zmotywować się do wyjścia na spacer. Przyjemne odprężenie możemy odnaleźć wtedy  

w grach stolikowych. Pierwszą z naszych propozycji jest gra „Cztery w rzędzie”. 

Jest to gra logiczna, podobna nieco do gry w kółko i krzyżyk. W rozgrywce biorą udział 

2 osoby, które naprzemiennie wrzucają swoje kolorowe dyski do odpowiednich otworów 

w rzędzie tak, by utworzyć rząd składający się z czterech elementów, zważając przy tym,  

by przeciwnik nie zrobił tego przed nami. 

Cała gra zajmuje kilka minut, jednak jest na tyle wciągająca, że zwykle nie kończy się na 

jednej rundzie. Gra dostępna jest w księgarniach internetowych i sklepach stacjonarnych  

za niewielkie pieniądze, co może się okazać dodatkowym atutem dla młodych adeptów gier 

stolikowych.  

                   Martyna Marchwicka 

 

 

 

  



 

Międzynarodowy Dzień Kropki 

 

Co roku w naszej szkole obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kropki, który ma przypomnieć 

nam - dorosłym oraz dzieciom, że każdy jest wyjątkowy. Ten dzień to święto kreatywności, 

odwagi i zabawy, a wszystko zaczęło się od jednej, małej kropki... 

Uczniowie klas młodszych słuchali w tym dniu opowiadania pt. Kropka autorstwa Petera 

Reynoldsa. To historia małej dziewczynki Vashti, która dzięki swojej wspaniałej nauczycielce 

plastyki uwierzyła w swoje możliwości. Dzieci po wysłuchaniu historii Vashti zastanawiały 

się nad tym, co takiego sprawia, że podejmujemy wyzwania oraz jak odkryć swój prawdziwy 

talent. Okazało się, że bycie odważnym wcale nie jest takie proste, a i talenty nie zawsze są 

oczywiste. Każdy próbował odnaleźć coś, w czym jest dobry i podzielić się tym z innymi. 

Tego dnia na uczniów czekało także wiele innych aktywności z motywem przewodnim 

kropki. Dzieci wykonały własne kropkowe obrazy oraz rozwiązały kropkowe krzyżówki. 

Małgorzata Nowicka 

Agnieszka Pawłowska 

 

 

 

 

 

 

Pasowanie na czytelnika 

W październiku 2022 roku w bibliotekach znajdujących się w budynku  

przy ul. Radzymińskiej 232 oraz w filii przy ul. Topazowej 26 odbyło się pasowanie  

na czytelnika uczniów klas pierwszych. Celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych  

do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz systematycznego rozwijania 

umiejętności czytania. Uczniowie dowiedzieli się, jak należy dbać o książki, czego nie wolno 

robić, czytając książkę, poznali regulamin wypożyczania obowiązujący w naszej szkole. 

Największą radość sprawił dzieciom moment, w którym mogły wypożyczyć pierwszą 

książkę. 

Małgorzata Nowicka 

Agnieszka Pawłowska 

 

  



 

 

 


