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A tyle już za nami… 

Podsumowań nadszedł czas 

Drodzy czytelnicy „Kleksa” 
 Pierwsze półrocze minęło nam bardzo szybko, w mgnieniu oka. Wiele się w tym czasie wydarzyło. 
Bawiliśmy się na różnych imprezach szkolnych i klasowych. Uczniowie cieszyli się z zajęć pozalekcyj-
nych, na które dzielnie i systematycznie uczęszczali. Wyjeżdżaliśmy na wycieczki do teatrów, do kin,       
do fabryki bombek, braliśmy udział w przeróżnych konkursach organizowanych w szkole, a także zawo-
dach sportowych. O tym wszystkim przeczytacie w „Kleksie”. Zapraszamy do lektury. 

Redakcja  
Jak się uczymy? 

 Nadszedł koniec pierwszego półrocza, podsumowujemy nasze szkolne sukcesy, chwalimy się bar-
dzo dobrymi i dobrymi ocenami, solennie postanawiamy poprawić w drugim półroczu wszelkie niedocią-
gnięcia. Robimy szkolny rachunek sumienia i jesteśmy pewni, że na koniec roku będzie lepiej. Tymczasem 
gratulujemy klasom, które osiągnęły najwyższe wyniki w nauce: wśród klas czwartych po laur zwycięstwa 
sięgnęła klasa 4C ze średnią 4,78, na czele klas piątych stanęła 5B– średnia 4,66, najlepiej edukacyjnie wy-
padła klasa 6C– średnia 4,53, a wśród najstarszych siódmoklasistów najlepiej uczy się klasa 7A–  której 
średnia wynosi 4,51. GRATULUJEMY.  
Wniosek z wyników jasny: należy naśladować czwartoklasistów, którzy są po prostu NAJLEPSI!!! 

 W tym półroczu szkolnym bardzo wielu uczniów brało udział w konkursach, zarówno naszych 
szkolnych, jak i tych o szerszym zasięgu-dzielnicowych, warszawskich, a nawet ogólnopolskich. Gratuluje-
my serdecznie wszystkim laureatom, a także uczniom wyróżnionym, osiągającym dobre i bardzo dobre 
wyniki. W konkursie kuratoryjnym z matematyki do II rejonowego etapu zakwalifikowali się Karol Rusz-
kowski, Marta Ziętek, Miłosz Brym oraz Cecylia Jastrzębska. To duży sukces!! W Multiteście z języka 
angielskiego laureatką została Zofia Bulsiewicz (8 miejsce w kraju!!). Wyróżnienie otrzymali także Ad-
rianna Charążka, Milena Kruszyńska i Filip Wróblewski. Braliśmy udział w Multiteście z historii i też 
mamy się kim pochwalić - 11. miejsce w kraju zajął Bernard Rogoń, a15.-Kacper Mościcki. Odbyły się 
również alfiki: matematyczny i humanistyczny, na wyniki z języka polskiego nadal czekamy, a z matema-
tyki gratulujemy Lenie Kwiatkowskiej, Edgarowi Jastrzębskiemu, Karolowi Ruszkowskiemu, Janowi 
Ostrowskiemu i Miłoszowi Brymowi, którzy osiągnęli bardzo dobry wynik oraz Marcie Ziętek za wynik 
dobry! Niezwykle miło nam poinformować, że dyplom laureata w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przyrodni-
czej "Olimpus" dla klas IV - VI w sesji jesiennej otrzymał Adam Włosek.  Nasi uczniowie są również 
uzdolnieni artystycznie, w konkursie plastycznym „Złota polska jesień” na podium stanęły Julia Kulińska 
oraz Oliwia Sapryk, a w konkursie fotograficznym „Oblicza jesieni” laureatkami zostały: Maja Antosie-
wicz i Antonina Jaroszuk! Nie wolno nam nie pisać o sukcesach sportowych naszej szkoły. Mamy bardzo 
silne drużyny dziewcząt i chłopców, które niemalże zawsze zdobywają mistrzostwo, walczą o pierwsze 
miejsca i osiągają spektakularne sukcesy. Nasze drużyny zdobyły między innymi I miejsce w Mistrzo-
stwach Dzielnicy w unihokeju dziewcząt i chłopców. Dużym zainteresowaniem cieszą się również konkur-
sy o tematyce religijnej. W Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej I miejsce zajęła Zo-
sia Brym, która reprezentowała naszą szkołę w Katolickim Zespole Edukacyjnym im. ks. Piotra Skargi, a 
następnie odebrała dyplom i nagrodę oraz dyplom dla szkoły w Galerii Porczyńskich. Do II etapu Między-
narodowego Ekumenicznego Konkursu Biblijnego zakwalifikowali się: Małgorzata Staśkiewicz, Magda-
lena Turska, Małgorzata Wakulińska, Emilia Patynowska, Patryk Kowal i Miłosz Brym. Gratulacje! 
W konkursie plastycznym „Tajemnice różańcowe” w kategorii klas 4. pierwsze miejsce zajęła Martyna 
Kozłowska, a klas 5.-7. Sandra Grodzka. W szkolnym konkursie literackim „Świąteczna przygoda kar-
pia” laureatkami zostały Inga Mielnik i Zofia Krupińska. Gratulacje! 

Konkursy pozaszkolne, szkolne i zawody sportowe 

 Dnia 9 stycznia w hali sportowej SP189 odbyły się Mistrzostwa Dzielnicy w mini koszykówce 
chłopców. Po wyrównanej walce nasza drużyna zajęła pierwsze miejsce i awansowała do Warszawskiej 
Olimpiady Młodzieży, która odbędzie się na początku lutego. Gratulujemy i życzymy powodzenia w dal-
szym etapie rozgrywek! 

*** 

  6 grudnia w sali lekcyjnej nr 59 uczniowie klasy IB zastali niespodziewanego gościa. Otóż zmęczo-
ny całonocnym dostarczaniem podarunków dla grzecznych dzieci Mikołaj, uciął sobie drzemkę przy klaso-
wej choince i dopiero gwar dzieci, które przyszły o 8.00, zbudził go ze smacznego snu. Wszyscy byli moc-
no zaskoczeni, sam Święty kompletnie nie potrafił się wytłumaczyć ze swojego zapomnienia, ale wręczył 
dzieciom słodki upominek i zgodził się na pamiątkową sesję zdjęciową z każdym dzieckiem. Ale na tym 
nie skończyły się niespodzianki mikołajkowego dnia...Jak już odprowadziliśmy Mikołaja i wyglądaliśmy 
przez okno, aby ujrzeć jego sanie startujące z dachu naszej szkoły, całkiem przypadkiem pod choinką zna-
leźliśmy strasznie długi list, w którym Mikołaj napisał ciekawą historię związaną z każdym uczniem naszej 
klasy. Oj dowiedzieliśmy się, że Mikołaj naprawdę wie o nas bardzo dużo i widzi wszystko to co powi-
nien... i ponieważ chciał nam podziękować za gościnę, zaprosił nas do swojej krainy, więc od razu po lek-
cjach wyruszyliśmy na wycieczkę. To dopiero był dzień pełen wrażeń..."  

     *** 

 W dniu 7 grudnia w naszej szkole w klasach 1-3 odbyły się ekolekcje z Ekobohaterem. Uczniowie 
mieli okazję uczestniczyć w grze, dzięki której mogli wykazać się wiedzą dotyczącą segregacji śmieci, re-
cyklingu, wykorzystania odpadów do produkcji energii, a także sposobów ograniczania powstawania odpa-
dów. Za udział w konkursie plastycznym pod nazwą „Moja Ekorodzina” wyróżnienia otrzymały trzy 
uczennice z klasy 2B. Ekolekcje podobały się wszystkim uczniom.  

*** 

 24 listopada klasę 1B odwiedziła pani Marta Bernadkiewicz-mama Michalinki, która poprowadziła 
dla nas bardzo ciekawą lekcję związaną z zawodem, jaki wykonuje. Pani Marta jest specjalistą 
ds.marketingu w sieci kawiarni. Opowiadała nam o swojej pracy i najciekawszych obowiązkach, wzbudziła 
w naszych uczniach chęć zgłębienia tajników promocji i chwytów marketingowych jakie są stosowane, 
abyśmy kupowali takie produkty, jakie promujące je firmy chcą nam sprzedać. Zwieńczeniem zajęć było 
zadanie grupowe, podczas którego uczniowie mieli za zadanie przygotować plakat promocyjny pluszowe-
go misia, bo ten był także bohaterem piątkowego dnia. Wszystkie grupy świetnie poradziły sobie z wyzwa-
niem i przedstawiły nam pięknie opracowany plan misiowej promocji, a nasza specjalistka oceniła, że gdy-
by zobaczyła taki plakat z pewnością kupiłaby wszystkie zareklamowane misie. 

*** 

 13 grudnia członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu udali się do Rembertowskiej Akademii                 
Seniora. Dzieci wręczyły klubowiczom aniołki własnoręcznie zrobione i zaśpiewały wspólnie kolędy. Do-
stały w podziękowaniu piękne prezenty. Dobro zawsze wraca;-)  



 
   

PRZYPOMINAMY, ŻE 29 STYCZNIA, W PONIEDZIAŁEK PO FERIACH ZIMOWYCH,                  
ODBĘDĄ SIĘ SKRÓCONE LEKCJE WEDŁUG PLANU B!!! 

*** 
 28 listopada  klasę 4B odwiedził Konrad 'KONY' Czarkowski wraz ze swoimi lalkami i muppetami. 
Poznaliśmy ich historię oraz skąd się wzięły, dowiedzieliśmy się również, czym zajmuje się lalkarz oraz jak 
powstają i gdzie możemy obejrzeć projekty stworzone przez pana Konrada. A co najważniejsze sami stwo-
rzyliśmy własne Muppety. Na sam koniec warsztatów odbyło się krótkie przedstawienie z naszymi Muppe-
tami w roli głównej.  

*** 

 28 listopada w Szkole Podstawowej nr189 odbył się międzyszkolny konkurs kaligraficzny dla klas 2. 
Naszą szkołę reprezentowali: Krystyna Mróz, Julia Stadnik, Rafał Rosikoń i Jakub Zadorożny. W konkuren-
cji startowało 6 szkół z dzielnicy. Uczestnicy musieli estetycznie i kaligraficznie przepisać tekst, odwzoro-
wać wyznaczone litery, ozdobić i zaprojektować literkę. Zadania były na bardzo wysokim poziomie. Nasi 
przedstawiciele wywalczyli I miejsce. BRAWO, BRAWO,BRAWO! 

*** 

 W listopadzie klasy 2A i 2B były w Domu Kultury Wygoda na spotkaniu z pisarzem Grzegorzem 
Kasdepke. Uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób autor pracuje nad książkami, skąd czerpie inspiracje                     
i kto jest pierwowzorem bohaterów jego książek. Dzięki krzyżowemu ogniu pytań poznali również markę 
jego samochodu, ulubioną postać z Gwiezdnych Wojen i czy słucha koreańskiego pop-u. Łowcy autografów 
mogli zdobyć podpis z dedykacją, a młodociani adepci pióra skonsultować swoje próby literackie.  

*** 

 24 listopada świętowaliśmy w Naszej Szkole Dzień Pluszowego Misia. Mały Samorząd Uczniowski 

odwiedził klasy 0-3 (i nie tylko ;) - z najpopularniejszym misiowym bohaterem-Kubusiem Puchatkiem. 
Cała szkoła stała się Misiową Krainą, wszyscy spacerowaliśmy ze swoimi pluszakami, a na tablicach i ścia-
nach zagościły różnobarwne misiaczki. Pani Dyrektor pochwaliła nam się maskotką, która mieszka w Jej 
gabinecie, a ponieważ misie uwielbiają miodek, misiowe asystentki -p. Basia, p. Marzenka i p. Emilka, ob-
częstowały wszystkich słodkim smakołykiem ze słoiczka.  

*** 

 W tym roku szkolnym klasy 3A i 3B biorą udział w projekcie edukacyjnym WYWOŁAJ DUCHa! 
organizowanym przez Fundację Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii. To cykl pięciu zajęć wykłado-
wo – warsztatowych, które odbywają się raz w miesiącu, od października do lutego. Cykl, w którym bierze-
my udział nosi tytuł „Podróżując przez wieki”. W październiku Pan Karol opowiedział nam o Grekach na 
szlakach wielkich kolonizacji. Natomiast 16 listopada odbyły się zajęcia o średniowiecznych pielgrzymach 
w drodze do Santiago de Compostella. Wykładowca prezentuje wiele ciekawych rekwizytów, dzięki czemu 
wprowadza uczniów w świat historii społeczeństwa, gospodarki i techniki.  

Zapraszamy na szkolnego facebooka, tam przeczytacie o tym, co dzieje się w naszej szkole, Nasza gazetka 
niestety nie pomieści więcej informacji.  

 

 
 22 grudnia odbył się koncert wigilijny przygotowany przez panią Alinę Idzikowską. Udział wzięli: 
chór, soliści, teatr, bębniarze, flecistki i skrzypaczki. Ich występ bardzo nas poruszył. Scenki teatralne, któ-
re przeplatały się z piosenkami i kolędami, przedstawiały historię rodziny. Scenki pokazały nam, że miłość 
w rodzinie jest najważniejsza i że czas Świąt Bożego Narodzenia to czas bycia razem, a nie kłótni i waśni. 
W scenkach brali udział uczniowie z różnych klas. Poruszył nas rewelacyjny występ chóru, bębniarzy i ze-
społu gitarowego. Brawurowo odśpiewano i zagrano kolędy, które wprowadziły nas w radosny nastrój.           
Na koniec pani dyrektor życzyła nam wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. 
W taki sposób rozpoczęliśmy ferie świąteczne. 

     
  W I półroczu głównym założeniem zespołu ds. Integracji było integrowanie uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym. Staraliśmy się pokazać, że każdy             
z nas jest wartościowym człowiekiem, ma swoje pasje i marzenia.  
  Uczniowie klas integracyjnych uczestniczyli w imprezach, akcjach i projektach, np.: Śniadanie daje moc”, 
Szlachetna Paczka, „Światowy Dzień Pluszowego Misia”. Klasa 3C przygotowała apel z okazji 99 roczni-
cy odzyskania przez Polskę niepodległości, a klasa 2C apel : „WITAMINKI dla chłopczyka i dziewczyn-
ki”. Były wyjazdy do kina, teatru, na warsztaty.  
  15 września został zorganizowany Międzynarodowy Dzień Kropki- święto wytrwałości i talentów drze-
miących w każdym, nawet najmniejszym człowieku. W ramach kropkowych aktywności w naszej szkole 
działo się dużo: łączyliśmy kropki, tworzyliśmy kropkowe arcydzieła, a z zakrętek Panią Kropkę. Wszyst-
ko po to, żeby odkryć swój własny, wyjątkowy talent i uwierzyć w siebie.  
  W dniach od 5 do 7 grudnia .zorganizowaliśmy Tydzień  Osób Niepełnosprawnych pod hasłem 
„Człowiek bez barier”, mający na celu pokazanie, jak ważny jest szacunek i tolerancja dla inności. Ucznio-
wie mieli możliwość obejrzenia i wypróbowania specjalistycznego sprzętu dla osób niepełnosprawnych 
ruchowo, wczuć się w ich emocje i trudy życia codziennego. W klasach odbyło się czytanie przez nauczy-
cieli i uczniów książek „Kosmita” „Maria i ja”, były warsztaty języka migowego, sensoryczne poznawanie 
świata (ścieżka sensoryczna, tor przeszkód, stymulacja węchowa, gnozja dotykowa). Klasa 4c wyjechała 
na warsztaty terapii zajęciowej do stowarzyszenia Otwarte Drzwi. Odbył się mini konkurs plastyczny 
„Wózek to nie przeszkoda”. 
  Uczniowie klas integracyjnych brali udział w konkursach, nawiązała się współpraca klas starszych i 
młodszych metodą tutoringu.  
   Odbywały się wigilie klasowe, na które dzieci wspólnie z nauczycielami przygotowali Jasełka oraz pre-
zenty dla najbliższych. Były także świąteczne warsztaty dla rodziców.  
  Już kolejny rok prowadzona była akcja „Poczytaj mi kolego”- uczeń z orzeczeniem czyta młodszym kole-
gom, zabierając ich w podróż przez wspaniały świat, który otwierają przed nimi karty książek. 
  Nauczyciele zespołu wspierali rodziców w realizacji elementów rewalidacji w domu ucznia poprzez przy-
gotowanie kart pracy dodatkowej, ćwiczenia usprawniające nabyte wiadomości, wskazówki dla rodziców.    
    
Bardzo dziękujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom, którzy włączyli się w realizację zadań zespołu. 
         Nauczyciele Zespołu ds. Integracji  
 

 Wierzymy, że podczas ferii zawita do nas prawdziwa zima- mroźna i śnieżna,  
dlatego kilka dobrych rad wartych zapamiętania: 

 1. Nie ślizgamy się na zamarzniętych rzekach, jeziorach i stawach! 
 2. Bezpiecznie bawimy się na śniegu! 

 3. Nie lepimy zbyt twardych śnieżnych kul! 
 4. Ostrożnie zjeżdżamy z górek na sankach. 

 5. Ubieramy się stosownie do pogody – wkładamy ciepłe kurtki, czapki, szaliki,               
rękawice! 

 

Kącik integracyjny– każdy uczeń jest człowiekiem sukcesu, musimy tylko pomóc mu go osiągnąć. 

Bezpieczne ferie zimowe!! 


