
klas 1-3 i oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 350

GAZETKA SZKOLNAGAZETKA SZKOLNA

1

 Wywiad z kierowniczką świetlicy 
Panią Ewą Majcher

 Opowieści Emilki z 2c

 Tydzień promocji zdrowia

 Doradztwo zawodowe w klasach 1-3

 Polecane wycieczki

 Wiosna, wiosna ach to ty…

 Ozoboty c.d.

 Pierwsza pomoc

 Coś miłego

 Wyniki konkursów

 Zrób to sam

W
 n

u
m

e
rz

e

20192



2

WYWIAD
z kierowniczką świetlicy 
Panią Ewą Majcher

Rys. Adam 3c

Wywiad przeprowadzili uczniowie klas 1-3

Uczniowie: Dzień dobry, Pani kierownik.

Pani kierownik: Dzień dobry dzieci, 

miło was widzieć.

Uczennica: Czy trudna jest praca kierownika 

świetlicy? Oliwia 3d

Pani kierownik: Praca na świetlicy daje mi dużo 

możliwości, rozwiązuję wiele problemów dotyczących dzieci. Organizuję pracę 

wychowawców, przygotowuję zakupy, sprawdzam prowadzone zajęcia. Bardzo 

lubię współpracować z ludźmi, daje mi to ogromną satysfakcję. Na świetlicy nie 

lubię niszczenia zabawek.

Uczeń: Jakie zajęcia prowadzone są na świetlicy? Adaś 1a

Pani kierownik: Na świetlicy prowadzone są zajęcia; czytelnicze, plastyczne, 

ruchowe, komputerowe, mega misja, audiowizualne. Prowadzone są też spotkania 

z pisarzami, bajarzami oraz wszelkiego rodzaju konkursy np. „Mój ulubiony Pupil”.

Uczeń: Czy lubi Pani swoją pracę? Mateusz 3a

Pani kierownik: Tak bardzo, każdy dzień jest inny. Praca kierownika daję mi 

dużą satysfakcję.

Uczeń: Czy na świetlicy będą i czy mogą być klocki Lego? Maciej 1b

Pani kierownik: Na świetlicy jest bardzo dużo różnych klocków o różnych 

formatach, natomiast klocki lego są małe i drogie, więc nie planuję zakupu.

Uczennica: Czym Pani się interesuje? Karolina 3d

Pani kierownik: Interesuję się zwierzętami, po przeczytaniu kilku książek autorki 

Doroty Sumińskiej przekonałam się do „pająków”. Znam nazwy pająków: np. 

Nasosznik trzęś są to pająki drapieżne, mają bardzo cienkie nóżki. Kątniki 

są to pająki domowe i są bardzo wielkie. Pająki żyjące w Polsce nie są groźne, 

nie mają jadu. 

Opiszę Wam teraz moje drogie dzieci taką sytuację: 
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Sytuacja miała miejsce w naszej szkole. Spacerując korytarzem idę po woli i nagle zatrzymuje się! 
Patrzę i oczom nie dowierzam, jeszcze raz patrzę zdejmuję okulary, a to  Kątnik wielki – dla mnie 
to była duża niespodzianka. Szok! Stanął i spojrzał na mnie – ja szybko pobiegłam po kartkę, 
a on pomalutku na nią się  wdrapał i szybciutko wyniosłam go na podwórko. To była dla mnie miła 
niespodzianka. Osobiście w domu nie używam detergentów, ze względu na to, że jest to szkodliwe 
dla takich malutkich właśnie zwierząt. Dość często używam cytryny, a przy okazji odstrasza ona 
owady. Bardzo polecam wszystkim dzieciom, książkę „Jak jeż Jerzy został tatą” autorstwa Doroty 
Sumińskiej. Ta książka przekonała mnie do tego, że w życiu wszystkie zwierzęta są nam potrzebne. 

Uczeń: Czy lubi Pani malować? Aleks 2e

Pani kierownik: Ja nie potrafię malować, nie jestem zachwycona swoimi 
malowidłami. Wnukom maluje, np. drzewo i las, i to oczywiście mogę namalować.

Uczennica: Czy lubi Pani czytać? Julia 1b

Pani kierownik: Jak byłam dzieckiem to moja mama dawała mi karę i ta kara 
polegała na tym że przez tydzień nie mogłam przeczytać żadnej książki. 
A ja bardzo lubię czytać książki. Bardzo lubię książkę „Pamiętnik grzecznego psa” 
– bardzo śmieszna książka. Czytam również kryminały oraz wszystkie książki 
pani Doroty Sumińskiej o zwierzętach.

Uczennica: Czy uprawia Pani jakiś sport? Maja 2e

Pani kierownik: Moim jedynym sportem w czasie wolnym jest pielęgnacja 
mojego ogródka. Bardzo lubię spacery. 

Uczennica: Czy Pani ma dzieci? Karolinka 1a

Pani kierownik: Tak już są dorosłe. Córka ma na imię Małgosia, a syn Piotr. 
Mam też już wnuki Kacperka i Wiktorię.

Uczennica: Jakie ma Pani marzenie? Gabrysia 3d

Pani kierownik: Moim najskrytszym marzeniem jest własny dom i jeszcze 
jeden kotek. W przyszłości jak już będę na emeryturze chciałabym pracować 
jako wolontariusz w schronisku. 

Uczennica: Jak się nazywają Pani psy? Maja 3a

Pani kierownik: Pierwszy piesek to „Snikers” 
– jest psem ze schroniska. Drugi piesek to 
„Milka” – łaciaty. Natomiast trzeci to „Drops” 
– jest jamnikiem.

Uczeń: Czy lubi Pani lato i z nim związane 
wakacje? Olek 2e 

Pani kierownik: Oj tak, bardzo!

Uczeń: Czy wyjeżdża Pani na wakacje? Olek 2e

Pani kierownik: Najbardziej lubię wyjeżdżać nad 
polskie morze, lubię baseny i wodę. Wyjeżdżam 
też za granicę np. do Turcji, Egiptu. Największą 
moją aktywnością latem jest basen, lubię pływać 
mogę spędzać w wodzie czasami do 6 godzin. 

Uczniowie: Dziękujemy za udzielenie wywiadu. 
Do widzenia

Pani kierownik: Do widzenia, życzę miłej 
zabawy na świetlicy. Rys. Alan 3c
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Dziękujemy serdecznie Emilce z klasy 2c za tak wspaniałą opowieść, 

czekamy na ciąg dalszy...
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KWIECIEŃ
W dniach 1-5 kwietnia 2019 r. w naszej szkole obchodziliśmy TYDZIEŃ PROMOCJI 
ZDROWIA. W związku z tymi obchodami wszyscy uczniowie klas 0-III mieli do 
wykonania różne zadania:

 Oglądanie filmu edukacyjnego zawierającego 
odpowiednie zasady zdrowego stylu życia

 Wykonanie zdrowej potrawy, m.in. kanapek, 
sałatek, owocowych szaszłyków

 Wykonanie pracy plastycznej 
przedstawiającej owoce lub warzywa

 Udział w lekcji o cukrach

 Udział w zabawach ruchowych, 
zajęciach zumba kids

W czwartek uczniowie klas: 2e, 2f oraz 3c 
przygotowali występ artystyczny z okazji 
podsumowania . Tygodnia Promocji Zdrowia
Podczas apelu nie zabrakło śpiewu, wierszyków 
związanych z tematyką zdrowotną, scenek 
teatralnych zachęcających do prawidłowego 
stylu  życia  oraz  tańca.

Na koniec każda klasa otrzymała dyplom oraz 
nagrody za udział w Tygodniu Promocji 
Zdrowia.

Mamy nadzieję, że obchody tego święta zachęcą wszystkich 
do dbania o zdrowy styl życia!

Organizatorzy: Urszula Adamczuk, Katarzyna Grotek, Luiza Świątek

W ramach trwającego tygodnia zdrowia każda klasa wspólnie przygotowała zdrowe 
śniadanie, szaszłyki z owoców, sałatki warzywne. Połączyliśmy w ten sposób działanie 
na rzecz budowania dobrych relacji i promocję zdrowia.
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miesiącem zdrowia

klasa 0b

klasa 3d

Klasa 3c wykonała pyszne gofry z owocami

klasa 3c
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To zajęcia z doradztwa zawodowego, 

które odbywają się na świetlicy szkolnej 

w naszej szkole. Raz w miesiącu Pani 

Renata Lesiak zaprasza gościa, 

który opowiada o swojej pracy. 

Celem zajęć jest wstępne zapoznanie 

uczniów z różnorodnością zawodów 

na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej 

i proaktywnej postawy wobec pracy 

i edukacji oraz stwarzanie sytuacji 

edukacyjnych sprzyjających poznawaniu 

i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji.

Do tej pory poznaliśmy zawody takie jak:

Doradztwo zawodowe w klasach 1-3 
(świetlica szkolna)

Kim zostanę 
jak dorosnę?

 bibliotekarz, o którym opowiedziała 
nam pani Anna Gonciarz,

 trener piłki nożnej, którego specyfikę 
przybliżył nam pan Kamil Marczak, 

 psycholog pedagog i , o których 
opowiedziały, ale i nauczyły odróżniać 
pani Aniela Presko i Małgorzata 
Chwiejczak.
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Wycieczka do Muzeum Papiernictwa
Dnia 25 marca uczniowie klas 2e oraz 3e wybrali się na wycieczkę do Muzeum 

Papiernictwa, które znajduje się w Konstacinie-Jeziorna. 

Przewodnik wycieczki przedstawił historię papieru. Uczniowie dowiedzieli się 

skąd wywodzi się papier, na jakich materiałach pisano przed wynalezieniem 

papieru oraz poznali współczesne technologie produkcji papieru. Dodatkowo 

uczestniczyli w zajęciach praktycznych, czyli własnoręcznie czerpali papier.

Wychowawcy klas: 
Danuta Kowalska 
i Katarzyna Grotek

Każdy uczestnik otrzymał własnoręcznie wyczerpane arkusze papieru, które są 

atrakcyjną pamiątką z wycieczki.

Czerpanie papieru zwykle 

to najciekawsza część 

zajęć. Papier czerpali 

z masy celulozowej 

lub makulaturowej. 

W trakcie warsztatów 

dowiedzieli się, co 

oznaczają takie pojęcia 

jak: celuloza, makulatura, 

sito, masa papiernicza, 

filigran, znak wodny

oraz skąd pozyskujemy w Polsce oba surowce do produkcji papieru (celulozę, 

makulaturę). Podczas zajęć każdy z uczestników czerpał po dwa arkusze papieru: 

jeden z zatopionymi płatkami kwiatów, drugi ze znakiem wodnym.



Wycieczka do CASTORAMY
4 kwietnia klasa 1d była na zajęciach 

technicznych w Castoramie. 

Wykonaliśmy skrzynki na narzędzia.

Praca sprawiła nam wiele radości, 

chociaż wcale nie była łatwa. 

Musieliśmy się bardzo skupić 

na wykonaniu z perfekcją naszej 

skrzynki, aby nie była krzywa. 

Pamiętaliśmy również 

o bezpieczeństwie – zabawa 

z młotkiem i gwoździami 

wcale nie jest prosta...
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Dziękujemy serdecznie mamom: 

Magdalenie Skarzyńskiej, 

Agnieszce Staszewskiej, 

Joannie Gładosz-Żola, 

za pomoc na wycieczce.
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Wycieczka do MUZEUM POLIN
4 kwietnia 2019 roku klasa 1a uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych 

„W Polsce króla Maciusia. 100-lecie odzyskania niepodległości”. Uczniowie 

razem z dziesięcioletnim królem Maciusiem przeżyli niezapomniana przygodę, 

podczas której starali się dowiedzieć co zrobić, żeby wszystkim było łatwiej? 

Czy łatwo jest rządzić? Jak urządzić państwo, żeby ludzie byli w nim szczęśliwi?

Zajęcia pobudzały wyobraźnie, były pełne zadań i gier, a także wymagały 

współpracy pomiędzy dziećmi. Cała klasa aktywnie pracowała i angażowała się 

w polecenia. Zdecydowanie zachęcamy inne klasy oraz uczniów z rodzicami 

do odwiedzenia Muzeum Polin i zobaczenia tej wystawy.
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Wiosna, wiosna ach to ty…
Na przełomie marca i kwietnia świętowaliśmy w naszej szkole długo wyczekiwane 

nadejście wiosny. Chociaż w pogodzie trudno było doszukać się pierwszych oznak 

wiosny, to dobry humor towarzyszył nam wszystkim w tym dniu. Uczniowie 

zaprezentowali swoje talenty i stroje występując w „Pokazie mody”, a także 

przedstawili swoje talenty autorskie, które przygotowali pod nadzorem nauczycieli 

i projektantki mody „COCOChanel”. W pokazie mody wzięły udział klasy 1a, 1d, 2 

i 3. Całe przedstawienie było oparte na propagowaniu ochrony środowiska 

i zdrowego odżywiania.
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WIOSNA
Przyszła do nas pani wiosna

cała w sukni z kwiatów.

Uśmiechnięta i radosna

wśród lecących ptaków.

Powróciły z nią bociany

z dalekiej Afryki.

Żaby w stawie się zbudziły

misie i jeżyki.

W krzewach słychać śpiew skowronka

słonko mocniej grzeje.

Na listeczku śpi biedronka

wiatr leciutko wieje.

Witaj wiosno! Piękna pani.

Cieszy nas twój powrót.

Zieleń liści, świerszczy granie,

kwiatów pełen ogród.

Grażyna Świerczyńska

W świetlicy również powitaliśmy Wiosnę, 

którą dzieci sportretowały pod okiem Pani Uli 

i Pani Małgosi. 

Razem z Panią Zosią i Panią Eweliną 

dziewczynki zrobiły piękne wiosenne 

wianki, a z Panią Anią hiacynty z krepiny.
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Dzien kobiet 
w naszej szkole

8 marca Mały Samorząd Uczniowski 
wraz z kl. 3e złożył życzenia 
wszystkich paniom i koleżankom 
z klas 0-3. 

Dziewczynki zatańczyły układ 
do utworu Alicji Majewskiej 
pt. „Być kobietą”. 

Opracowała Danuta Kowalska
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W klasie 3e odbyły się lekcje kodowania  z wykorzystaniem ozobotów. Uczniowie 
utrwalali poznane reguły ortograficzne i wykorzystali kodowanie na lekcji muzyki – 
instrumenty perkusyjne. Cieszymy się, że mały robot zabiera nas w niesamowitą 
przygodę rysowania i logicznego myślenia, jak również uczy świetnej pracy 
w  zespole. 

Opracowała Danuta Kowalska

Listy do Ani
Klasa 1d wykonała kartki dla naszej 

koleżanki Anny Podłowskiej. 
Życzymy jej szybkiego 
powrotu do zdrowia. 

Aneczko tęsknimy za tobą 
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W marcu 2019 r. w klasie 0b odbyły się zajęcia 

z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Zajęcia zostały poprowadzone przez wykwalifi-

kowaną ratowniczkę medyczną z Fundacji 

Ratownictwo Motocyklowe Polska. Dzieci 

mogły poczuć się jak mali ratownicy. Podczas 

prezentacji multimedialnej poznały zagadnienia 

związane z bezpieczeństwem oraz procedury 

zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia. 

Po części teoretycznej nadszedł czas na 

praktykę. Uczniowie poznali numery telefonów 

ratunkowych oraz dowiedzieli się, w jaki sposób 

rozmawiać przez telefon z dyspozytorką (trzeba 

się przedstawić, powiedzieć ile ma się lat, 

powiedzieć gdzie się znajduje, co się stało 

i dlaczego potrzebuje pomocy). Wiele emocji 

wzbudził pokaz czynności z zakresu 

resuscytacji wykonany na fantomie. 

Dzieci pod czujnym okiem pani ratownik 

mogły samodzielnie wykazać się praktyczną 

znajomością udzielania pierwszej pomocy. 

Ćwiczyły układanie poszkodowanego w pozycji 

bezpiecznej oraz resuscytację na fantomach, 

uczyły się jak należy sprawdzać przytomność 

osoby poszkodowanej. Utrwalały numery 

alarmowe, jak również kolejność podejmowania 

działań podczas udzielania pomocy. Spotkanie 

miało na celu kształtowanie pozytywnych 

i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie 

dzieci z podstawowymi czynnościami 

ratowniczymi w przypadku nieobecności 

osób dorosłych. Była to doskonała lekcja 

– połączenie zabawy z przekazywaniem 

jakże istotnej wiedzy, która może przynieść 

nieoceniony efekt – ratowanie życia.

Pierwsza pomoc przedmedyczna 
w oddziale przedszkolnym
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Dzieciaki, przedszkolaki. Pamiętajcie o bezpiecznej zabawie!!! 
Pokoloruj obrazki
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Czytanie książki „Sznurkowe historie” przez uczniów klas 4

Klasa 1d dziękuje uczniom klas 4 i Pani Marcie Tokarskiej za przygotowanie 
akcji czytania w naszej klasie. Byliśmy bardzo zaciekawieni historią sznurka. 

Podziwiamy uczniów za odwagę i zaangażowanie.

Ciekawe lekcje klasy 3e

Lekcja o Układzie Słonecznym. Przygotowana przez Basię, Helenę M., Helenę K., 
Laurę i Zuzię z klasy 3e. Prezentacja o Krakowie.
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WYNIKI KONKURSÓW
1 marca odbył sie konkurs matematyczny dla kl. 3. Do etapu dzielnicowego przeszli: 
Oliwia Żola, Ignacy Prokopiak, Jan Bernacki, Marcel Kieszek, Mateusz Lisowski. 
6 kwietnia mocno trzymamy kciuki za Mateusza i Marcela na etapie miejskim. Brawo 
nasi matematycy.

Mamy zaszczyt ogłosić, że laureatem  w etapie miejskim Małej Olimpiady II miejsca
Matematycznej został uczeń naszej szkoły Mateusz Lisowski! Przekazujemy 
gratulacje od całego zespołu nauczania wczesnoszkolnego dla Mateusza oraz 
życzenia dalszych sukcesów w klasach 4-8.

22 marca odbył się w naszej szkole dzielnicowy etap konkursu ortograficznego dla 
klas 2. Dzieciaki brały udział w 6 wesołych konkurencjach ortograficznych. Nasza 
szkoła zajęła .2 miejsce

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że uczeń klasy 3c Michał Czopik 
zakwalifikował się do miejskiego etapu konkursu ortograficznego „Z ortografią za 
pan brat”. Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w etapie miejskim
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WYNIKI KONKURSÓW
W naszej szkole odbył się też Ogólnopolski Konkurs Alfik Humanistyczny, 
w którym wzięło udział 39 uczniów z klas 1-3. Uczestnikom, którzy uzyskali 
najwyższe noty w rankingu ogólnopolskim i wojewódzkim zostały przyznane 
Dyplomy Laureatów. Nagrodą główną jest udział w Wakacyjnym Obozie Talentów.
Uczniowie, którzy zdobyli ponad 80% punktów otrzymują Dyplom Uznania za 
zdobycie bardzo dobrego wyniku. Uczniowie, którzy zdobyli co najmniej 75% 
punktów otrzymują Dyplom Uznania za zdobycie dobrego wyniku. Pozostali 
uczniowie otrzymują Dyplom Uczestnika Konkursu. Oto nagrodzeni uczniowie:

KLASY 2 
Jagoda Bernat – Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie 
Aleksandra Więcek – Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie 
Krystyna Wąsowska – Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie 
Agata Majewska – Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie 

KLASY 3 
Oliwia Żola – Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie 
Hanna Lisiecka – Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie 
Mikołaj Kusio – Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie
Helena Kuchta – Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie
Maja Moryc – Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie
Małgorzata Maszenda – Dyplom za uzyskanie dobrego wyniku w konkursie 
Kalina Olejnik – Dyplom za uzyskanie dobrego wyniku w konkursie

Gratulujemy uczniom uzyskanych 
wyników i dziękujemy wszystkim 
za udział w konkursie. 

Zespół Alfika Humanistycznego.
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WYNIKI KONKURSÓW
Konkurs Ładnego Czytania, w którym zaprezentowali się uczniowie klas 
pierwszych.

I miejsce 
    Michał Kazimierczak, kl. 1c
  Mateusz Łęczycki, kl. 1b
  Weronika Dąbkowska, kl. 1c

II miejsce 
  Karolina Paczek, kl. 1b 
  Wiktoria Skiba, kl. 1d 
  Antoni Wenzel, kl. 1d

III miejsce 
  Wiktor Kmita, kl. 1e
  Tymoteusz Stefanek, kl. 1e
  Wiktoria Szurgott, kl. 1a
  Adam Socha, kl. 1a 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, gratulujemy 
uzyskanych wyników i zachęcamy do dalszego rozwijania umiejętności 
czytelniczych! :)

Mały Samorząd Uczniowski

Zachęcamy do udziału w konkursach, każdy uczeń 
może wziąć w nim udział wystarczy tylko chcieć.
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Redakcja Młodego Irzyka
Bożena Walkowicz i Joanna Słowińska

Dziękujemy za pomoc w wydaniu naszej gazetki: 

Annie i Piotrowi Szurgott – Rodzicom z klasy 1a 

Firmie Logistics Xdocking System Sp. z o.o. Sp.K.

GAZETKA SZKOLNA

wraz z nauczycielami i uczniami klas 1-3, 

świetlicy i oddziału przedszkolnego

Prezent na Dzień Mamy
Do wykonania osłonki na kwiatek 
potrzebujemy:
• drewniane lub bambusowe 
 spinacze (ok.16 sztuk);
• puszka po tuńczyku;
• do ozdabiania spinaczy 
 (do wyboru): taśmy dekoracyjne, 
 naklejki, flamastry, guziki, brokat;
• mały kwiatek w doniczce. 
Do dzieła!!! Mama na pewno 
będzie zachwycona :)

ZRÓB TO SAMZRÓB TO SAM
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