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Narodowe Święto
Niepodległości
w trzech odsłonach
w naszej szkole
#GoBlue
Słodko i zdrowo

Listopad jak zawsze obfitował w wydarzenia. Zaczęliśmy od uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepod-
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Tydzień Pozytywnego Myślenia na
Targówku
Aktywne przerwy
sensoryczne
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Wieczór filmowy
Listopadowy wieczór zadumy
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ległości. W tym roku aż na trzy różne sposoby mogliśmy przypomnieć sobie historię naszej Ojczyzny: wszyscy z uwagą
oglądali wystawę na patio i uczestniczyli w apelu, zaś uczniowie klas 5-8 wysłuchali prelekcji p. Rybaka o dążeniu Polaków do niepodległości.
Tradycyjnie już wzięliśmy udział w akcji #GoBlue, wysłuchaliśmy wspaniałego koncertu, przygotowaliśmy zdrowe
potrawy, którymi dzieliliśmy się z innymi i zakończyliśmy miesiąc wspaniałą dyskoteką andrzejkową!
Jeżeli interesuje Was co jeszcze działo się w naszej
szkole w minionym miesiącu, przeczytajcie ten numer
z uwagą!

utwór z repertuaru Czerwonych Gitar "Biały
Krzyż". Towarzyszył im chór szkolny. Wystąpili
dla nas również uczniowie zerówki oraz klasy
1b.

8 listopada 2019 roku, odbył się uroczysty apel z okazji 101 rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Uroczystość rozpoczęła się od przywitania zaproszonych gości: Dyrekcji szkoły oraz
Pana Michała Rybaka, pracownika Muzeum
Niepodległości, varsavianisty, który wygłosił
prelekcję dotyczącą historii naszego kraju.
Mamy nadzieję, że Pan Michał będzie częstym
gościem w progach naszej szkoły. Wszyscy
byliśmy pod wrażeniem jego wiedzy oraz sposobu jej przekazywania i wysłuchaliśmy jego
wykładu z niezwykłą uwagą.

Następnie odśpiewaliśmy hymn pań-

Na zakończenie uroczystości głos za-

stwowy. Uroczystość przygotowała i prowa-

brała Pani Dorota Chojnacka - Nowak, która

dziła Pani Natalia Smolińska, a uczniowie

przypomniała, że rok 2019 poświęcony jest

klasy 5c przygotowali część artystyczną wyda-

twórczości

rzenia. Pani Natalia Smolińska i Pani Joanna

szkolny zaśpiewał dla nas kilka pieśni tego wy-

Sendek przepięknie i poruszająco zaśpiewały

bitnego kompozytora.
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Stanisława

Moniuszki.

Chór

W artykule wykorzystano zdjęcia wykonane przez
p. W. Niewińskiego.

W listopadzie w Muzeum Niepodległości trwały Dni Niepodległości, w ramach których przygotowano wiele różnorodnych wydarzeń realizowanych również poza tą instytucją.
W związku z tym, na szkolnym prezentowana
była wystawa planszowa "Znaki państwa polskiego" autorstwa Bohdana Wróblewskiego.
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Bo co może , co może mały człowiek, tak, jak
ja albo ty?
Może pani, a może pan pomoże? My zrobimy
coś z tym!
Tak kiedyś śpiewał zespół „Gawęda”,
a 30 lat temu dorośli postanowili, że dzieciom,
które same nie potrafią się obronić, walczyć
o swoje prawa, należy pomóc.
Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych uchwaliło Konwencję
o prawach dziecka, którą Polska ratyfikowała
w roku 1991.
W tym roku przypadła trzydziesta rocznica uchwalenia Konwencji, którą w naszej
szkole obchodziliśmy pod hasłem #GO BLUE.
Wszyscy, którzy chcieli wesprzeć akcję przyszli tego dnia do szkoły ubrani niebiesko.
I tak było nam niebiesko…

W czwartek 21 listopada odbył się
w szkole dzień zdrowego jedzenia. W tym wydarzeniu wzięli udział wszyscy uczniowie i nauczyciele naszej szkoły.
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Na początku każda klasa musiała przygotować swoje stoisko ze zdrową żywnością.

Kiedy wszystko było gotowe, rozpoczęła się zabawa. Uczniowie klas starszych
odwiedzali stoiska klas 0-4, natomiast uczniowie młodsi szukali pysznych smakołyków na
stanowiskach klas 5-8. Na pierwszym piętrze
stanowiska miały dzieci młodsze, natomiast na
drugim piętrze

klasy 5-8. Uczniowie, aby

otrzymać coś do jedzenia, musieli rozwiązać
zagadkę. Najczęściej zagadki dotyczyły tematyki zdrowego jedzenia lub bajek, ale pojawiały
się również różnego rodzaju wyzwania.
Wszystkie zdrowe słodycze były przepyszne, a uczniowie, którzy przygotowali stoiska zasługują na ogromną pochwałę!

Pojawiały

się

słodkie

smakołyki,

zdrowe owoce, warzywa czy nawet koktajle.
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29 listopada odbyła się dyskoteka andrzejkowa organizowana przez Radę Rodziców. Zabawa dla każdego poziomu trwała 1.5
godziny.
Na początku głos zabrała pani dyrektor
Aneta Lipska, która życzyła dzieciom udanej imprezy. Następnie pani Kamila – instruktorka
tańca, która prowadziła dyskotekę – wraz ze
swoimi pomocnicami malowała twarze chętnym
dzieciom. Farbki na twarzy pod wpływem światła UV świeciły. Pierwszy i ostatni taniec zostały
zatańczone wspólnie z trenerką, która pokazywała kroki taneczne. Osoby, które poradziły sobie najlepiej w tańcu otrzymały świecące
w ciemności okulary. Kolejno rozpoczęły się
wróżby oraz inne zabawy.
Nadszedł czas wyboru króla i królowej
balu! Spośród sześciu dziewczynek i sześciu
chłopców zaproszonych na scenę dwójka z nich
została nagrodzona koronami. Wróżbom towarzyszyły liczne okrzyki śmiechu i radości. Były
one przeróżne – jedna mówiła o tym, że osoba
zostanie słynnym laureatem Nobla, natomiast
kolejna o wysokiej wygranej w grze.
Dzieci chętnie tańczyły oraz uczestniczyły w zabawach przygotowanych przez panią
Kamilę i Radę Rodziców.
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Każdy z nas jest indywidualną istotą
zmysłową, która przez całą dobę przetwarza
napływające do niej bodźce. Integracja owych
Od 18.11.2019 r. do 24.11.2019 r. cała
dzielnica była wyjątkowo życzliwa. 
W tych dniach obchodziliśmy Tydzień

sygnałów ma wpływ na nasze postrzeganie
świata,

kształtuje

naszą

rzeczywistość

i wpływa na nasze zachowania. Problem za-

Pozytywnego Myśle-

burzeń związanych z integracją sensoryczną

nia na Targówku, w

dotyka nas wszystkich, w mniejszym bądź

który pięknie wpisał

większym stopniu.

się,

zaplanowany

Nauczyciele o specjalnym przygotowa-

wcześniej przez Sa-

niu pedagogicznym przygotowali w naszej

morząd

Uczniowski

szkole dni integracji sensorycznej. Na długich

Szkolny Dzień Życzli-

przerwach zachęcali do wspólnego ćwiczenia,

wości. 21.11.2019 r.

które pozwoliło na odczucie na “własnej skó-

przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego

rze” oddziaływania różnych bodźców. Dzieci

wręczali wszystkim, którzy wchodząc do

chętnie brały udział w ćwiczeniach. Poniżej fo-

szkoły pamiętali o „dzień dobry”, mały symbol

torelacja z tego wydarzenia.

bycia kulturalnym i życzliwym:
Przez cały tydzień staraliśmy się być
dla siebie nieco milsi niż zwykle, spoglądać na
siebie łaskawszym okiem, a przede wszystkim
dużo więcej uśmiechać się do siebie.
A może tydzień życzliwości przekształci
się w miesiąc życzliwości, rok życzliwości
i w ogóle:
BĄDŹMY DLA SIEBIE ŻYCZLIWI KAŻDEGO
DNIA – TO NAM LEPSZĄ ENERGIĘ DA!
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13 listopada odbyło się w naszej szkole
dyktando dla społeczności szkolnej. Uczniowie, rodzice i nauczyciele rywalizowali ze sobą
na poszczególnych poziomach: uczniowie
klas 4-5, uczniowie klas 6-8, rodzice i nauczyciele. W tym roku motywem przewodnim językowych zmagań była postać Stanisława Moniuszki, a to z okazji trwającego Roku Moniuszkowskiego. Tematem dyktanda dla najmłodszych uczniów była opowieść „O Stasiu,
który został supergwiazdą”, natomiast uczniowie starsi, rodzice i nauczyciele pisali tekst pt.:
„Hej zagrajcie siarczyście! Opowieść o Stanisławie Moniuszce”.
Z niecierpliwością czekamy na wyniki,
które ukażą się w następnym numerze naszej
gazetki!
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Spełniając obietnice wyborcze (jak to
piękne brzmi, prawda?), Zarząd Samorządu
Uczniowskiego zaprosił uczniów klas starszych na pierwszy Wieczór Filmowy.
Na premierę przedsięwzięcia wybrano
film pt. „Shrek”.
Było dużo śmiechu, zabawy i radości.
Było bardzo „kinowo” – pop-corn, napoje i wygodne pufy. Wszyscy, którzy przyszli spędzili
naprawdę miło czas. Powtórka już wkrótce.
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Koncert, koncert jesienny na dwa
świerszcze i wiatr w kominie…
Tak śpiewała Magda Umer. A u nas?
A u nas był koncert nad koncertami.
Śpiewali Nauczyciele i uczniowie. Solo, w duetach i zespołowo. Było pięknie. Wzruszająco
i z łezką w oku.
Tę niepowtarzalną chwilę zadumy zawdzięczamy pani Magdalenie Lewandowskiej,
której entuzjazm sprawił, iż tyle osób zechciało
zaśpiewać i podzielić się z lokalną społecznością, swoim talentem i wrażliwością. A oto nasza fotorelacja z tego wyjątkowego wydarzenia.
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