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Dwa tygodnie temu stała się rzecz tragiczna i dla mnie całkowicie 
niezrozumiała. Myślę, że jest także niezrozumiała dla większości ludzi w 
Polsce i na świecie.

Rosja napadła na Ukrainę. Zaatakowała niewinnych ludzi o godzinie                      
4 nad ranem. Dowiedziałem się o tym wszystkim od kolegi w szkole, przed 
lekcjami. Z chłopakami z klasy zaczęliśmy o tym rozmawiad, rozmyślad o tym, co 
może się zdarzyd i przyznam szczerze, że bardzo się baliśmy. Kiedy cała klasa 
spotkała się przed lekcjami, już każdy mówił o wojnie w Ukrainie.  

Nie mieści mi się w głowie, że cały kraj przez jednego człowieka - Wladimira 
Putina legł w gruzach. W gruzach legły także wszystkie marzenia dzieci, jak          
i dorosłych. Zabrano im szanse na normalne życie w wolnym kraju.  

Po pierwszym szoku zaczęliśmy się zastanawiad z rodzicami jak można pomóc 
tym biednym ludziom w sytuacji, w której się znaleźli.  

Mój tata z kolegami wpadł na pomysł zbiórki pieniędzy. Zebraną kwotę 
przeznaczył na zakup najpotrzebniejszych rzeczy, w tym ubrao i żywności dla 
Ukraioców. Zawiozłem z tatą i siostrą to wszystko do miejsca zbiórki.  

Mam nadzieje, że to co spotkało naród ukraioski, nas nigdy nie spotka. Chcę żyd 
w wolnym kraju i żeby był pokój na świecie.  

Szymon Trzcioski kl.4D                                                                           
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Podczas wojny  Rosji z Ukrainą coraz więcej uchodźców przenosi się do Polski. 

Bardzo dużo Polaków pomaga Ukraiocom np. przyjmują ich do domu, 

przekazują pieniądze, jedzenie, ubrania i inne rzeczy potrzebne                           

do normalnego funkcjonowania. Dzieci z Ukrainy dołączają do polskich szkół,             

a dorośli do najróżniejszych prac. Pod kościołem Św. Hieronima Ukraiocy 

sprzedają swoje ukraioskie jedzenie, aby zarobid na życie. W świetlicy w Izabeli 

mieszkają uchodźcy z Ukrainy, dużo ludzi przynosi im różne potrzebne rzeczy. 

Łóżka są tam piętrowe i dośd małe, jest jeden wielki stół, kuchnia, toaleta i inne 

rzeczy.  

Jak osoby w wieku szkolnym mogą pomoc uchodźcom? 

Mogą przekazad za małe lub nieużywane ubrania, podarowad dzieciom zabawki 

i po prostu byd pozytywnie nastawionym. 

  Helena Kołodziejczyk 4D  

To pytanie nie dawało mi spokoju od ponad sześciu miesięcy.  

Im bliżej przeprowadzki, tym bardziej miałam mieszane uczucia: czasem smutek 

z powodu pożegnania z przyjaciółmi, strach przed nowym miejscem, a zarazem 

ciekawośd i nadzieja na nowe znajomości.  

Pierwszego dnia w nowej szkole, dziewczyna z naszej klasy podeszła do mnie      

i przedstawiła się. Na pierwszej lekcji już miałam z kim usiąśd w ławce. Klasa 

przyjęła mnie bardzo miło i ciepło, pokazali mi gdzie jest szatnia, biblioteka, 

łazienka, sala komputerowa, itd.  

Nawiązując więc do tematu myślę, że najlepszym sposobem na odnalezienie się 

w nowym miejscu jest: bycie śmiałym, rozpoczęcie rozmowy  i wiara w siebie,   

a pozytywne myślenie to połowa sukcesu.  
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Szczególnie teraz  sąsiedzi z Ukrainy potrzebują naszych, wielkich serc. Jeszcze 

trudniej niż było mnie, jest osobom, które nie znają języka polskiego. Dlatego 

pomagajmy im, jak tylko możemy, bo rzeczy, które dla nas są zwykłe                    

i codzienne, dla nich mogą byd trudne, a pomocna dłoo  może dad im wiele 

radości.   

Basia Markowicz kl.4D 

Zgodnie z tradycją Pierwszy Dzieo Wiosny w naszej szkole to nie był zwykły 

dzieo nauki. Rozpoczęła go krótka lekcja języka ukraioskiego w poszczególnych 

klasach oraz wiosenny quiz online. Kilka dni wcześniej zostały umieszczone w 

różnych miejscach w szkole, kolorowe informacje dotyczące  tematu wiosny, 

uważne ich przeczytanie pomogło w rozwiązaniu quizu i zdobyciu punktów dla 

klasy.                

Następnie w czasie zajęd z wychowawcą 

uczniowie mieli możliwośd: przygotowania 

wiosennej dekoracji w klasie, napisania 

artykułów do gazetki szkolnej, wykonania 

plakatów nt. ochrony środowiska, 

budzącej się wiosny, obiegu wody                    

w przyrodzie, zastosowania matematyki, 

chemii lub fizyki w codziennym życiu.               

W tym czasie rotacyjnie dla 

poszczególnych klas na hali sportowej 

odbywał się przygotowany przez 

nauczycieli wychowania fizycznego krótki 

kurs  nauki taoca. 

Klasy 1-3 przygotowały film z wiosenną 

piosenką  oraz prace plastyczne                          

z wybranym  symbolem wiosny,  które są teraz wspaniałą dekoracją. Radośd             

z rozpoczynającej się pory roku uczniowie mieli podkreślid kolorowym strojem.  
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Tradycyjnie do działao w czasie tego dnia włączył się Szkolny Klub 

Wolontariusza. Na wybranej lekcji wychowawcy omówili z uczniami temat akcji 

PAH: „SOS Ukraina – akcja dla szkół”. Specjalnie przygotowane materiały na 

lekcję: karty pracy oraz linki do filmów, przybliżyły uczniom, jak wygląda 

zaangażowanie Polskiej Akcji Humanitarnej w pomoc Ukrainie, a także wskazały 

kilka ważnych kwestii, na które warto zwrócid uwagę podczas pomagania.              

W przestrzeni rekreacyjnej odbyła się również przygotowana przez uczniów LO 

nr 163 loteria na rzecz poszkodowanych w Ukrainie. Oprócz fantów można było 

również kupid naklejki solidarnościowe, a stoiska były  czynne przez cały dzieo. 

Począwszy od piątej godziny  lekcyjnej rotacyjnie dla poszczególnych klas 

odbyły się  na auli występy wokalne w ramach Festiwalu Piosenki 

Obcojęzycznej oraz laureatów szkolnego konkursu „Mam Talent”. 

Po ich zakooczeniu odbył się plebiscyt na ulubieoca publiczności oraz najlepszą 

pracę plastyczną inspirowaną muzyką, których wystawa została zorganizowana 

w przestrzeni rekreacyjnej. To był naprawdę niezwykły dzieo.  

 Anna Grzymkowska, fot. „Pani Wiosna” praca Klary Chromioskiej kl.2A 

 

 
Z okazji Mikołajek klasa 3c wybrała się na wycieczkę do Ośrodka Edukacji 
Technicznej "Pinokio" do podwarszawskiego Słomczyna. Na miejscu dzieci 
dowiedziały się wielu ciekawostek, związanych z drewnem i jego obróbką. 

Uczniowie zobaczyli współczesne 
narzędzia i urządzenia, potrzebne do 
wyrobu drewnianych przedmiotów                  
i mebli. Nie mogło zabraknąd 
przedstawienia starych technik 

stolarskich, bez których nie byłoby 
nowoczesnych metod. Wszystko to 
zostało opowiedziane i przedstawione 
w oparci  o podstawowe informacje, 
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dotyczące drzew, lasu i ekologii. Cała wycieczka obfitowała w zabawy, gry, 
quizy, piosenki i rymowanki. Dzieci bawiły się znakomicie! Idealnym 
zwieoczeniem wyjazdu było ognisko z pieczeniem kiełbasek. Wszyscy wspaniale 
wspominają ten dzieo i chętnie wróciliby do Pinokia.  
 
Wychowawczyni   klasy 3C Marta Piotrowska 
 

Karnawał to miła, pełna wrażeo, 
kolorów, dźwięków  tradycja. Bal 
karnawałowy jest atrakcją bardzo 
lubianą i długo wyczekiwaną przez 
uczniów. Tak też było w naszej szkole, 
kolorowo i bajkowo w pięknie 
udekorowanych salach pojawiły się 
kolorowe postaci. Dzieci przebrane 
były za bohaterów znanych bajek, 
można było zobaczyd:  wróżki, 
królewny, księżniczki, piratów, 
policjantów, żołnierzy, 
superbohaterów i wiele innych 
barwnych postaci, których nie sposób 
zliczyd i wymienid. Rodzice 
zorganizowali dla każdej klasy poczęstunek, dzięki któremu dzieci mogły nabrad 
sił do dalszej zabawy. Podczas zabawy były taoce, quizy oraz konkursy, więc 
każdy miał okazję się wykazad. Zabawa była wspaniała, o czym świadczyły 
uśmiechnięte buzie i rumiane policzki. 

Następny bal już za rok! 

 

 

Wychowawczyni  kl.1A  

Małgorzata Haligowska  
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Wycieczki do Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku są już 
tradycją naszej szkoły. W każdym roku większośd klas uczestniczy w lekcjach 
muzealnych, albo  tematycznych zajęciach organizowanych przez edukatorów 
muzeum.  Każda wizyta uczniów jest połączona ze zwiedzaniem stałej wystawy. 
25 lutego 2022r. klasa 2A  wybrała się do Milusina, żeby lepiej poznad patrona 
szkoły. Niektórzy  byli w tym miejscu po raz pierwszy. Już sam budynek zrobił na 
nich wrażenie – jest duży i nowoczesny. Na wystawie stałej dzieciom 
najbardziej podobały się mundury wojskowe i oczywiście broo zamieszczona w 
gablotach. Dowiedziały się wiele o rodzinie Marszałka oraz nim samym, kiedy 
był małym chłopcem. Na koniec w czasie zajęd w grupach projektowały swoje 
własne muzea. Były różne – przyrodnicze, rzeczy różnych i  obowiązkowo 
muzeum broni. Był to bardzo dobrze spędzony czas,a dzieci z pewnością 
chętnie tam jeszcze powrócą. 
 

Wychowawczyni kl.2A   
Beata Olewska 
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Wielkimi krokami zbliża się wiosna. Coraz cieplejsze dni zachęcają nas do 

wyjścia z domu. W okolicach naszej szkoły mamy piękne lasy, po których 

możemy spacerowad i podziwiad budząca się do życia przyrodę. Lasy te 

skrywają wiele zabytków historycznych.  

 Nie wszyscy wiedzą o leśnych bunkrach              

w naszej dzielnicy. Jeden z naszych 

bunkrów pochodzi z czasów I wojny 

światowej i jest odnowiony. Znajduje się 

przy nim tablica informacyjna. Bunkry 

wyposażone były w karabiny maszynowe, 

jeden z nich miał kopułę pancerną. 

Pozostałe bunkry zostały zbudowane przez 

Niemców po zdobyciu Warszawy do obrony miasta przed Związkiem 

Radzieckim (dzisiejszą Rosją). Po zakooczeniu walk większośd z fortyfikacji 

została wysadzona przez Rosjan. Dziś te schrony możemy oglądad spacerując 

lub jeżdżąc na rowerze po lesie. Jedne są bardziej zniszczone, inne mniej, ale 

oprócz przyrody są atrakcją w naszym lesie.  

 

Zachęcam do spacerów po naszym 

lesie połączonych z oglądaniem 

budzącej się do życia przyrody 

oraz zwiedzania schronów.  

Zadbajmy, żeby las i bunkry               

nie były śmietnikiem.  

      

  Zdjęcia: źródło internet 

                                                                                                Adam Kania kl. IV D 
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W starożytności postacie zwierząt często były bohaterami mitów, 
opowiastek, legend oraz innych utworów literackich. Uwieczniano ich 
wizerunki w formie rzeźb, mozaik i malowideł. Z zachowanych do naszych 
czasów tekstów   i zabytków można wiele się dowiedzied na temat znaczenia 
zwierząt i jak były one traktowane.  

Zwierzęta towarzyszyły człowiekowi od zarania dziejów. Udomowienie dzikich 
stworzeo sprzyjało porzuceniu 
koczowniczego trybu życia                                     
i wybudowaniu stałych osad. Kozy, 
owce, świnie i bydło rogate dostarczały 
ludziom pożywienia: mleka i mięsa oraz 
skór. Dostępne obficie w morzach ryby 
zapewniały pożywienie nawet 
najuboższym. Praca zwierząt była 
niezwykle pomocna przy uprawie roli. 
Silne woły zaprzęgano do pługów, 
którymi orano ziemię. Biedniejsi ludzie, których nie było stad na bydło, 
wykorzystywali osły, które transportowały też ciężkie towary. Starożytni 
szacunkiem darzyli ciężką pracę zwierząt na roli.(…) 

Ziemie w starożytnej Grecji były w większości skaliste, nieurodzajne, latem 
spalone słoocem. Warunki klimatyczne i glebowe nie sprzyjały wzrostowi traw, 
dlatego konie należały do rzadkości. Mogli sobie na nie pozwolid jedynie 
najbogatsi mieszkaocy Hellady. W czasie wojen starożytnych zazwyczaj 
większośd wojska stanowiła piechota, a koni dosiadali dowódcy. Wojownicy 
bardzo dbali o bojowe rumaki i darzyli je ogromnym szacunkiem. Poległym w 
boju koniom urządzano pogrzeby i wystawiano nagrobki z epitafiami 
opisującymi ich zasługi.(…)  

Dzika zwierzyna przez tysiąclecia była źródłem pożywienia, a polowanie na nią 
stanowiło pożądaną umiejętnośd. Z nieocenioną pomocą w polowaniach 
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przychodziły myśliwym psy goocze. Grecy doceniali ich zwinnośd, lojalnośd, 
sprawnośd fizyczną i węch.(…)  

Niestety, w okresie dobrobytu imperium rzymskiego zwierzęta nie zawsze 
wykorzystywano w rozumny sposób. Starożytni Rzymianie lubowali się bowiem 
w oglądaniu przedstawieo w cyrkach i amfiteatrach, gdzie cierpiący ludzie                       
i stworzenia dostarczały im rozrywki. „Igrzyska cyrkowe” (ludi circenses)  
obejmowały wyścigi kwadryg, tzn. wozów zaprzężonych w cztery konie. 
„Igrzyska gladiatorów” (ludi gladiatori) odbywały się w amfiteatrze i ich 
program obejmował zapasy, walki gladiatorów i walki z dzikimi zwierzętami. 
(…)Aby zwierzęta na arenie były agresywne i skłonne do ataku wcześniej je 
głodzono oraz w okrutny sposób tresowano. Krwawe walki z udziałem zwierząt  

oswajały widzów z przemocą, a brutalne 
bojowe sceny dostarczały im prymitywnej 
rozrywki. Odbywało się to kosztem innych 
ludzi i koni, które często ulegały bolesnym 
wypadkom oraz z okrutną krzywdą 
upolowanych w Afryce dzikich zwierząt, 
głodzonych i tresowanych, by skonad na 
arenie w męczarniach.  

Starożytnym Grekom obce były tego typu 
krwawe rozrywki, a  i wielu Rzymianom były 

one wstrętne  z uwagi na cierpienie zwierząt. Z wielu utworów literackich epoki 
wybrzmiewa zachwyt nad pięknem przyrody i wdzięcznośd dla żywych stworzeo 
umilających człowiekowi życie swą obecnością i śpiewem.  

Do naszych czasów zachowało się wiele utworów literackich poświęconych 
przyjaźni między zwierzęciem a człowiekiem. Teksty te wskazują, że 
starożytnych cechowała duża wrażliwośd i przywiązanie do domowych 
przyjaciół, a po ich śmierci ludzie przeżywali głęboką żałobę. Należy tu wskazad 
zwłaszcza na epigramy poświęcone zmarłym pupilom pisane dla ich 
właścicieli(…)  

Zwierzęta przywiązywały się do ludzi, którzy odwzajemniali przyjaźo. Argos – 
pies Odyseusza, czekał 20 lat na powrót swego pana. Gdy Odys wrócił, wierne 
stworzenie zdechło z ulgi i radości. Znana też była historia o Androklosie i lwie. 
Bohater, znalazłszy się w jaskini lwa, wyjął ciero z jego bolącej łapy i opatrzył 
ropiejącą ranę, a potem mieszkał z nim przez trzy lata. Gdy schwytano 
Androklosa i jako zbiegłego niewolnika skazano na walkę z dzikimi zwierzętami, 
lew na arenie Cyrku Wielkiego w Rzymie rozpoznał starego przyjaciela, łasił się                  
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i delikatnie go lizał językiem. Wydarzenie to wywołało  zachwyt ludu. “Dlatego 
też na prośbę całej widowni wyzwolono i uniewinniono Androklosa, a także na 
wniosek ludu podarowano mu lwa.” (Gelliusz Androklos i lew, Nowele 
antyczne) . Świadczy to o wielkim szacunku, a wręcz podziwie, jakim starożytni 
Grecy darzyli przywiązanie i uczucia łączące ludzi i zwierzęta.  

W starożytności zwierzęta stanowiły ważny element życia zarówno 
codziennego, jak i duchowego. Były łącznikami ludzi ze światem bogów. To za 
pośrednictwem żywych stworzeo bogowie przekazywali ludziom swoją wolę. 
Wieszczymi były przede wszystkim ptaki drapieżne. Orzeł wieścił wolę Zeusa, 
jastrząb, kruk niosły ludziom wróżbę od Apollina, czapla, wrona, sowa, mewa – 
od Ateny, dzięcioł - od Aresa, przy czym ukazanie się któregoś z wymienionych 
ptaków brano zazwyczaj za wróżbę pomyślną.(…)  

Ludzie starali się zrozumied otaczający ich świat, zjawiska pogodowe, siły 
przyrody. Połączenie określonych gatunków zwierząt z kojarzącymi się z nimi 
bogami pomagało w uporządkowaniu 
rzeczywistości oraz w odczytywaniu 
wróżb, a także w przedstawianiu 
poszczególnych bogów w formie rzeźb. 
“Liczne zwierzęta poświęcano 
poszczególnym bogom albo przydawano je 
im jako atrybuty. Takimi świętymi 
zwierzętami były m.in. dla Afrodyty - 
gołąb, dla Artemidy - łania, dla Asklepiosa 
- wąż, dla Ateny - wąż i sowa, dla Hery – paw, dla Junony - gęś, dla Zeusa - orzeł; 
o wyborze zwierzęcia rozstrzygało pewne podobieostwo cech przypisywanych 
zwierzęciu do cech bóstwa.’’ (W. Kopalioski, Słownik mitów i tradycji kultury - 
hasło ‘zwierzęta’).  

Rola zwierząt w życiu ludzi była niezwykle istotna. Od zarania dziejów 
dostarczały one człowiekowi pożywienia i odzieży, strzegły jego domostw, 
pomagały wygrywad wojny, odznaczały się wiernością i głębokim 
przywiązaniem. Zapewne z tych względów zwierzętom nadano w mitach 
szczególnie doniosłą w dziejach ludzkości rolę - żywicieli, opiekunów bogów, 
historycznych założycieli miast, czy też pomocników lub wrogów herosów. Koza 
Almatea karmiła swoim mlekiem maleokiego Zeusa, a on bardzo kochał 
karmicielkę. Gdy złamał się jej róg, Zeus pobłogosławił go i stworzył w ten 
sposób róg obfitości, który napełniał się tym, czego zapragnął jego posiadacz. 
Po śmierci zwierzęcia z jej skóry bóg zrobił najwytrzymalszą tarczę - Egidę. 
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Wrzuconymi do zimnego Tybru na rozkaz złego króla Amulisza niemowlętami - 
Romulusem i Remusem - zaopiekowała się wilczyca. 

W starożytnej Grecji i Rzymie w życiu codziennym traktowano zwierzęta 
głównie jako użyteczne narzędzia do pracy na roli, w walce, w transporcie, przy 
ochronie domu oraz jako źródło zaopatrzenia ludzi w pożywienie i skóry. 
Zwierzęta stanowiły też przedmiot ofiar składanych bogom. Ginąc w 
męczarniach dostarczały prymitywnej rozrywki widzom w cyrkach                                   
i amfiteatrach. Wyjąwszy domowych pupili i budzące podziw przypadki 
przyjaźni.  

Współcześnie ludzie są bardziej humanitarni, co jest związane                                        
z rozpowszechnieniem się wiary chrześcijaoskiej oraz idei ochrony praw ludzi                  
i zwierząt. Zmieniło się podejście do cierpienia zwierząt. Obowiązują prawne 
regulacje ochrony zwierząt, nieznane w starożytności. Bicie zwierzęcia, 
znęcanie się nad nim jest traktowane jako przestępstwo. Rzadkie gatunki objęte 
są prawną ochroną. Większą uwagę przykłada się do zapewnienia żywym 
stworzeniom dobrych warunków życia. Nawet występy tresowanych zwierząt w 
cyrku przestały już się cieszyd popularnością. Dużym wyzwaniem jest 
gospodarczy chów w wielkich zakładach przemysłowych, gdzie zwierzęta są 
hodowane w złych warunkach. Świadomi tego młodzi ludzie ograniczają 
konsumpcję mięsa, a niektórzy wręcz całkowicie rezygnują z jego jedzenia.  

Małgorzata Rytel – Andrianik kl.7B  

Fragmenty pracy przygotowanej na XVII Konkurs  Kultury Klasycznej  pod 
patronatem WKO  

Śmiały się koty z kota, że taki grubaśny, pulchny, powolny... 

Że myszek nie łowi, niecnota i z głodu umrze samotny. 

A on futerko miał lśniące i brzuszek z każdym dniem większy, 

Bo sprytem swym od nich był prędszy. 

I kiedy koty tak ciągle swe racje miałczały, 
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Myszki się z kotka brzuchem witały. 

Nie wszystko dla oczu widoczne byd musi, 

A ten kto co pracuje, na nagrodę zasługuje. 

Pola Krupa kl.6A               

Gołąb i chomik byli kolegami 

Lubili się spotykad i zajmowad grami. 

Jednak gdy zobaczył ich kot żarłoczny, 

Szybko pofrunął na drzewo gołąb skoczny. 

Chomik tego nie umiał, 

Pomocy od gołębia wołał. 

Ale gołąb był już na czubku drzewa, 

Tak wysoko, że widziała by go mewa. 

Chomik więc za pniem się schował  

i głodnego kota przeczekał. 

A gdy drapieżnik już zniknął, 

Gołąb do kumpla sfrunął i krzyknął: 

„Mało brakowało – a już by Cię zjadał!” 

„Wiem”- odparł chomik - „Pieo przyjacielem się okazał”. 

 

       Kacper Gruca kl.6a 

Była sobie mrówka mała, 

która chciała byd w każdym calu doskonała. 

Dużo czytała, pięknie pisała  
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oraz wszystkim swoich dobrych rad udzielała. 

Poznała kiedyś pięknego motyla 

i ciągle już później o nim marzyła. 

Jaki on piękny i kolorowy, 

taki wspaniały  jak kwiat chabrowy. 

Chciała zostad jego przyjaciółką drogą, 

lecz motyl wzgardził jej urodą. 

Nie chciał się z nią zaprzyjaźnid wcale, 

bo on był piękny, a ona wcale. 

                                     Pułapkę na motyla 
pająk  przygotował, 

                                       bo motyl go trochę  już denerwował.  

Gdy mrówka płacz motyla usłyszała to  

                                        go od razu z sieci pająka uratowała. 

                                         Motyl przepraszał za błędy swoje, 

                             a mrówka na to: nie warto patrzed na wygląd kolego, 

                                       tylko na serce i dobrod bliźniego! 

                   Ksawery Komuda kl.6A 

LEGO to światowy producent klocków, który istniał już przed wojną, ale nie 

produkował wtedy plastikowych klocków.  

Wiele lat temu żył pewien uzdolniony i pracowity stolarz Ole Kirk Christansen. 

Założył on warsztat, w którym produkowano zabawki. Na początku 

produkowano je z drewna, aż do czasu, kiedy udało się  stworzyd  z plastiku 

kolorowe klocki do składania.  
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Poznałem klocki LEGO 4 lata temu i bardzo przypadły mi do gustu , również  

mojemu koledze Madkowi. Dziś potrafimy budowad olbrzymie konstrukcje, 

wspaniałe pojazdy i budynki. Moim zdaniem budowanie z klocków LEGO to 

najlepszy pomysł na spędzenie czasu wolnego w każdym miejscu.  

Bardzo lubię LEGO, bo pobudza kreatywnośd i wyobraźnię, pozwala za pomocą 

paru klocków zbudowad coś fantastycznego, coś, co może się nawet przydad! 

Słyszałem, że niektórzy konstruktorzy potrafili stworzyd automat z przekąskami 

używając do tego mechanizmów LEGO! To 

wspaniałe usłyszed o czymś takim, ale jeszcze 

bardziej ekscytujące jest zbudowanie czegoś 

samemu, co naprawdę robi wrażenie. Jako 

ciekawostkę dodam, że dostałem 5 z techniki za 

projekt, do którego użyłem tylko LEGO!!! Istnieje 

nawet program: LEGO MASTERS do którego 

zgłaszają się najlepsi konstruktorzy w Polsce! 

 Każdy lubi tworzyd coś innego np.: Maciek kocha 

budowad pojazdy, a ja makiety i światy. Jeśli ktoś woli budowad coś 

przygotowanego, proszę bardzo! LEGO produkuje masę zestawów, czyli 

przygotowanych w pudełkach klocków, z których tworzy się konstrukcję  

według instrukcji. Jest LEGO dla dziewczynek i dla chłopców, i ma się rozumied 

mnóstwo serii z waszych ulubionych bajek i filmów takich jak: Star Wars, Disney 

Princess, Marvel czy DC!!! Jako ostatnią rzecz dodam, że istnieje strona LEGO 

IDEAS’ w której po wysłaniu zbudowanej konstrukcji i osiągnięciu mnóstwa 

polubieni, LEGO zapakuje twój zestaw, stworzy dla niego pudełko, instrukcję                

i odda do sprzedaży w unikatowej serii LEGO IDEAS’. Kochamy z Madkiem 

LEGO, uwielbiamy z nich budowad i nie wyobrażam sobie życia bez niego!  

Nataniel Cybula kl. 5B   

Chciałbym wam dzisiaj opowiedzied o gokartach. 

Jazda gokartem odbywa się na specjalnie przygotowanych torach kartingowych. 

Jazda gokartem trwa około 10 minut. 
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Gokart przeznaczony do 

amatorskiej jazdy nie ma 

wspomagania kierownicy ani 

biegów. Ubranie do jazdy 

powinno byd wygodne i nie 

krępujące ruchów, obuwie 

sportowe. Na głowie każdy 

uczestnik musi mied dobrze 

dobrany kask. Gokarty 

przeznaczone do jazdy rekreacyjnej osiągają prędkośd do 60 km na godzinę, a 

gokarty wyczynowe rozpędzają się nawet do 250 kilometrów na godzinę, zależy 

od zębatki. Dzięki gokartom nawet dzieci                          i młodzież mogą poczud 

się jak prawdziwy kierowca. Robertowi Kubicy zawdzięczamy popularnośd tego 

sportu w Polsce. Gokarty to pełna emocji zabawa i niesamowita przygoda. 

Karol Karłowicz kl.4D 

Jak zaplanowad majówkę? 

W majówkę każdy chce gdzieś pojechad. 

Więc jak zaplanowad majówkę? 

1. Wybierz cel podróży 

 

2. Środek transportu np. auto, samolot. 

 

3. Hotel, zakup biletów na atrakcje, restauracje znajdziesz w google maps! 
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Wojtek Słowikowski kl.2B

W tym roku szkolnym w świetlicy, jak 
nigdy dotychczas wszystkie grupy grają 
w szachy. Klasy 1 i 2 objęte są 2- letnim 
programem "Edukacja przez szachy w 
szkole" – klasy pierwsze mają zajęcia                     
z M. Bielecką, P. Grzeszykiem i U.Czajką, 
klasy drugie z H. Rafalską-Mrówką. Są to 
zajęcia traktujące szerzej tematykę 
szachową, jako elementy historii, logicznego myślenia, rozwijania zdolności 
matematycznych. Jest to królewska gra, więc dzieci przemieniają się w książęta 
i księżniczki, uczą się uczciwej rywalizacji, współpracy podczas dwiczeo. 
Wykorzystują plenerowy zestaw do grupowej gry i nauki strategii. Uczestnicy 
zajęd  z klas trzecich już warsztatowo grają w szachy pod okiem P. Grzeszyka. 

Podsumowując - szachy to powszechnie rozwijana umiejętnośd, uczą się i grają 
wszystkie dzieci, a uprawnienia do prowadzenia zajęd ma już 4 nauczycieli. 
Mam nadzieję, że w przyszłości nasi uczniowie będą swobodnie                                    
i z przyjemnością grad w rodzinach, na wakacjach, a może nawet w turniejach 
szachowych! 

Małgorzata Bielecka kierownik świetlicy szkolnej 
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Czas pieczenia – 5 min. 180 C/105 min. 120 C 

Beza: 

- 8 białek 

- 350g cukru 

- 2 łyżeczki soku z cytryny 

- 1 płaska łyżeczka mąki ziemniaczanej 

Krem: 

- Śmietanka łaciata 30% 500ml lub 

Piątnica 36 % 

- 7 łyżek cukru pudru 

- 500g ser mascarpone 

- ½ czekolady gorzkiej 

- kakao lub owoce do posypania 

Wykonanie: 

Białka ubijamy stopniowo, dokładając wszystkie składniki. Piana musi byd 

sztywna. Na papierze do pieczenia rysujemy 2 koła o średnicy 25cm. 

Wykładamy na papier pianę. Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 C na 

5minut, później zmniejszamy temp. do 120 stopni C i pieczemy 1h 45min.                 

Po tym czasie wyłączamy piekarnik i uchylamy drzwiczki piekarnika                              

do wystudzenia blatu bezowego. Śmietankę ubijamy z cukrem pudrem na 

sztywno. Stopniowo dodajemy mascarpone. Krem dzielimy na ¾ i ¼ części, 

którą wykorzystamy na wierzch bezy. 

Czekoladę rozpuszczamy  w kąpieli wodnej. Po całkowitym ostudzeniu 

dodajemy 3/4 masy serowej stopniowo i delikatnie mieszamy, by składniki 

dobrze się połączyły. Chwilę przed podaniem smarujemy grubo pierwszy blat 

bezowy kremem czekoladowym, przykrywamy drugim blatem, na który 

wykładamy częśd odłożonego kremu. Na wierzchu posypujemy kakao                        

lub ozdabiamy owocami sezonowymi.  

Smacznego!                                                                                Ania Kowalczyk kl.4D 
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B E N D E R M I T Ł O K 

D O Z O W N I K L U N A 

A D R Z W I E G R Z Y B 

N A O W C A D Ł U M R Y 

I G Z D I N Ź L A M A R 

L Ą D Ł P N Ą C Z E M A 

E B Y K A M I E O W Z K 

I K M O G N I S K O Y S 

M A K S L L O T L A R O 

A Z A C R E E P E R P I 

K O Ł K Z S N E D R A W 

S K O R A L O W I E C N 
 

AKSOLOTL   MUŁ   WARDEN  

CREPER   NID   WIOSKA  
DOZOWNIK   OGNISKO  MIEDŹ   
DRZWI              OWCA   LAMA  
ENDERMIT   PNĄCZE  TŁOK   
GĄBKA              PRYZMARYN   UL   
GRZYB              ROZDYMKA  KOZA   
KAMIEO   RYBA     
KORALOWIEC             SKAMIELINA                SZKŁO  
  
 Hasło  : Nie zobaczysz go wiosną….                    
  Opracował: Maciek Wiśniewski kl.4D 
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Nasze hobby to sport. Swoje 
umiejętności doskonalimy pod okiem 
pani Uli Czajki, naszej nauczycielki  
wychowania fizycznego. Na zajęciach 
gramy w siatkówkę lub inne sporty, 
koszykówkę albo uni-hokeja. Oprócz 
tego, dużo czasu poświęcamy na 
opracowanie swojego własnego układu 
taneczno-gimnastycznego. Jeździmy 
razem na zawody sportowe i wspieramy 
siebie nawzajem. 

 
Jednak ulubioną dyscypliną naszej grupy 
dziewcząt na zajęciach wychowania 
fizycznego jest siatkówka. Wielu z nas 
podoba się ten rodzaj sportu, a granie                
w zespole sprawia  przyjemnośd. Lubimy 
również biegad w sztafecie, byłyśmy                   
w tym roku na zawodach 
międzyszkolnych, na których zajęłyśmy 
pierwsze miejsce. Jesteśmy z tego bardzo 
dumne. 

 

  
Maja Sadomska 5B  
Pola Madko 5B 

 

 

Przed feriami miałyśmy okazję wziąd 

udział w niecodziennej lekcji 

wychowania fizycznego  z Panią Urszulą 
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Czajką. Wybrałyśmy się na lodowisko w Wesołej, aby nauczyd się 

podstawowych technik jazdy na łyżwach. 

Utrzymywanie równowagi, piruety, jaskółka, jazda slalomem - to jedne z wielu 

umiejętności, które miałyśmy okazję trenowad. Teraz potrafimy bezpiecznie 

poruszad się po lodowisku. Nigdy nie zapomnimy tej wspaniałej lekcji wf. 

  Ola Giżyoska 4 a 

Michalina Olczak 4 A 

Na pewno widzieliście, jak wygląda nasze boisko do koszykówki – odrapane, 

siatki pozrywane – okropnośd. Postanowiłem coś z tym zrobid. W budżecie 

obywatelskim Warszawy na rok 2023 złożyłem projekt „Renowacja boiska do 

koszykówki”. Chciałem, żeby były zamontowane nowe kosze z regulacją 

wysokości i żeby boisko zostało ogrodzone siatką. Potrzebowałem podpisów   

20 osób, więc moja mama poprosiła rodziców koleżanek i kolegów, żeby poparli 

mój projekt. Wszyscy zrobili to natychmiast i mój projekt poszedł do urzędu.  

I wiecie co? Nic z tego! Okazało się, że na terenie szkoły będzie budowana 

kulturoteka i boiska w tym miejscu w ogóle nie będzie. Fajnie, że będzie                

kulturoteka, ale czeka nas pewnie parę lat oglądania placu budowy w miejscu, 

w którym graliśmy w koszykówkę.  

Krzysztof Kopania kl.4D 
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W naszej szkole na przełomie 

maja i czerwca 2022 roku będzie 

przeprowadzony egzamin 

praktyczny i teoretyczny na kartę 

rowerową. Do udziału w nim 

zapraszamy wszystkich uczniów, którzy są już w starszych klasach 

(6,7,8) i jeszcze nie posiadają takiej karty. Chęd udziału w egzaminie 

należy zgłaszad do Pani Wioletty Kurowskiej na adres: 

w.kurowska@sp385.edu.pl. 

Do egzaminu teoretycznego i praktycznego warto  dobrze się  

przygotowad, dlatego zachęcam do odwiedzenia strony: 

https://www.brd.edu.pl/brd1/testy/testy.html 

Przed egzaminem należy dostarczyd arkusz zaliczeo: 

http://www.nasza.szkola.pl/assets/karta_zaliczen.pdf 

 oraz zdjęcie legitymacyjne.  

Do zobaczenia na egzaminie😊 

Praca Borys Mielcarz kl.2B 

 

 

 

 

 

 

mailto:w.kurowska@sp385.edu.pl
https://www.brd.edu.pl/brd1/testy/testy.html
http://www.nasza.szkola.pl/assets/karta_zaliczen.pdf
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Pierwszy semestr tego roku szkolnego mamy już za 

nami. Jest to idealny czas na krótkie podsumowanie 

działao samorządu.  

Jedną z najbardziej interesujących inicjatyw była 

akcja ,,Ciekawostka z wąsem”. Po całej szkole zostały 

rozwieszone ciekawostki na temat naszego patrona- 

Józefa Piłsudskiego. 

Przed świętami Bożego Narodzenia chcieliśmy 

poczud świąteczny nastrój w naszej szkole, w 

związku  z tym samorząd 

przygotował dekoracje, które zostały powieszone        

w przestrzeni rekreacyjnej. Dodatkowo został 

zorganizowany konkurs ,,Odlotowy Mikołaj”. 

Zajmowały się nim oba samorządy uczniowskie. 

Uczniowie klas 4-8 współpracowali                                     

z przedstawicielami klas trzecich. Konkurs był 

kierowany dla uczniów klas 1-3. Zostały 

przygotowane wspaniałe prace, które umieściliśmy 

w przestrzeni rekreacyjnej. 

Samorząd uczniowski razem ze wszystkimi klasami 

naszej szkoły przygotował wspólnie życzenia 

świąteczne. Każda klasa zaśpiewała fragment kolędy ,,Chwała na wysokości”. 

Film z życzeniami był odtwarzany na 

godzinach wychowawczych. Mamy 

nadzieję, że wprowadziło to wszystkich w 

cudowny, świąteczny klimat. 

Liczymy na to, że drugi semestr będzie tak 

samo owocny jak pierwszy. Planujemy 

jeszcze wiele ciekawych akcji, ale 

jesteśmy też otwarci na wasze pomysły.  

Kornelia Sadłowska kl.8A 


