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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 Muzeum Narodowego, do manufaktury czekolady, fabryki bombek. Braliśmy udział w przeróżnych 
konkursach organizowanych w szkole i zawodach sportowych. O tym wszystkim przeczytacie                                
w „Kleksie”. Zapraszamy do lektury. 

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 4,82, ale zaraz o włos za nią uplasowała się 4g ze średnią 4,80, na czele klas 
piątych stanęła 5c– średnia 4,61, ale depcze jej pięty 5i– 4,60, w klasach szóstych 6a i 6b idą łeb w łeb– 
obie klasy wypracowały średnią 4,64, wśród klas siódmych palmę pierwszeństwa dzierży 7b– średnia 4,34, 
a najstarsi z 8a mogą się pochwalić najwyższą średnią– 4,65. GRATULUJEMY.   

 W tym półroczu szkolnym wielu uczniów brało udział w konkursach, zarówno naszych wewnętrz-
nych, szkolnych, jak i tych o szerszym zasięgu-dzielnicowych, warszawskich, a nawet ogólnopolskich. 
Gratulujemy serdecznie wszystkim laureatom, a także uczniom wyróżnionym, osiągającym dobre i bardzo 
dobre wyniki. Odbyły się Alfiki: matematyczny i humanistyczny. W Alfiku matematycznym wynik bardzo 
dobry osiągnęli: Krzysztof Jaroszyński, Kamil Chełmicki, Jakub Murawski, zaś zdobywcami wyniku 
dobrego są: Miłosz Trzeciak, Lena Kwiatkowska, Dominik Rutkowski oraz Edgar Jastrzębski. Okaza-
ło się, że nasi uczniowie to prawdziwi humaniści. W Alfiku humanistycznych wynikiem bardzo dobrym 
mogą się pochwalić: Aleksandra Wiatrzyk, Jakub Zadrożny, Paweł Pietrasiewicz, Julia Szenk, Noemi 
Michalska, Amelia Pazio, Zofia Bulsiewicz, Dominik Sawczuk, Wiktoria Świercz, Jakub Kosyl, Inga 
Mielnik, Jan Ostrowski, Antoni Rudziński, Martyna Truszkiewicz, Julia Przetacka, Marta Ziętek, 
Marta Łuczak, Weronika Biernacka, Małgorzata Staśkiewicz, Emilka Patynowska.  
Zaś wynik dobry osiągnęli: Natalia Rzotkiewicz, Jakub Bielawski. Amelia Lenkiewicz, Jan Chmielew-
ski, Weronika Siuda, Julia Majdan, Oskar Dawidczyk. BRAWO! 
W ogólnopolskim Multiteście z języka angielskiego najlepsze wyniki osiągnęli: 
-na poziomie klas czwartych– Noemi Michalska, na poziomie klas piątych– Zofia Bulsiewicz, na pozio-
mie klas szóstych– Ida Jasińska, na poziomie klas siódmych– Julia Majdan, a wśród ósmoklasistów– 
Filip Wróblewski– GRATULACJE! 
Nasi uczniowie są również uzdolnieni artystycznie, w konkursie plastycznym „Najpiękniejsza kartka świą-
teczna” na podium stanęły Zosia Antosiewicz i Maria Antosiewicz, II miejsce zajęły– Martyna Połaska  
i Aleksandra Ryś, III miejsce należy do Bartosza Nikielskiego. W konkursie Pieśni i Piosenki Patriotycz-
nej w kategorii klas 4-5 I miejsce zajęły– Julia Szenk i Zofia Bulsiewicz, II miejsce– Martyna Kozłow-
ska, a III miejsce– Laura Półtorak. Wśród klas starszych 6-8 I miejsce należy do Julii Kominek oraz du-
etu Natalia i Gabriela Jaczewskie, II miejsce zajął Bernard Rogoń, a III– Karolina Kozłowska. Gratu-
lacje! 
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 spektaku-
larne sukcesy. 

Konkursy pozaszkolne, szkolne i zawody sportowe 

  PROJEKTY EDUKACYJNE realizowane w roku szkolnym 2018/2019 
Lista tematów:  

1. Warszawa 100 lat temu i wcześniej - opiekun: Iwona Szymaniak 

2. Obrazy dawnej Warszawy na przykładzie dzieł Canaletto, a współczesne zdjęcia tych samych miejsc - 
opiekun: Anna Rżysko 

3. Fizyka w matematyce - opiekun: Elżbieta Łukasik 

4. Blog polonistyczny – ciekawostki o języku polskim - opiekun: Ewelina Kalman 

5. Moja szkolna pomoc dydaktyczna - opiekunowie: Małgorzata Dobrowolska, Elżbieta Łukasik, Anna Nie-
mirka, Brygida Lewandowska 

6. Młoda dusza wciąż się rusza - opiekunowie: Andrzej Chomiuk, Sławomir Lipiński 

7. Bądź bezpieczny w Internecie (klasy 4-5) - opiekunowie: Magdalena Pachocka, Marcin Walczak 

8. Gry planszowe w 3D - opiekunowie: Magdalena Pachocka, Marcin Walczak  

9. Koło teatralne English Drama Club - opiekunowie: Paulina Kierzkowska, Magdalena Doromoniec 

 Projekty edukacyjne 2018/2019 - szczegóły:  projekty_edukacyjne_2018_2019.pdf 
 

*** 
Marzycielska Poczta 

 W dniach 13-19 grudnia uczniowie naszej szkoły włączyli się w akcję Marzycielska Poczta. Akcja ta 
polega na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych dzieci. Podopieczni Marzycielskiej 
Poczty to dzieci z całej Polski, zmuszone do ciągłej rehabilitacji i częstych pobytów w szpitalach. Choroba 
bardzo często ogranicza ich kontakt z rówieśnikami, którego szczególnie potrzebują. W ciągu tych kilku dni 
udało się napisać 85 listów i 31 kartek ze słowami niosącymi wsparcie i dającymi radość. Na szczególne 
uznanie za zaangażowanie w akcję pisania listów zasługują uczniowie klas: 4e, 5a, 5h i 5j piszący pod kie-
runkiem p. Danuty Jutkiewicz.  

*** 
 

HUMOR ZIMOWY: 

Sekretarka mówi do zapracowanego biznesmana:  
- Panie prezesie, zima przyszła!  

- Nie mam teraz czasu, powiedz jej, żeby przyszła jutro! A najlepiej niech wcześniej zadzwoni, 
to umówisz ją na konkretną godzinę.  

- Kto to jest prawdziwy narciarz?  
- Człowiek, którego stać na luksus połamania nóg, w bardzo znanej miejscowości górskiej, przy 

pomocy bajecznie drogiego sprzętu.  
Wysoko w powietrzu spotykają się dwa płatki śniegu. Pierwszy pyta:  

– Gdzie lecisz?  
– Lecę w Tatry, na skocznię narciarską.  

– A ja na autostradę, zrobię jakiś karambol samochodowy!  
 
 

 



 
 W ramach realizacji tematyki „Moja mała Ojczyzna” w sobotę 13.10.2018 koło historyczne             
pod kierunkiem p. Mirosławy Szpakowskiej Płusa oraz chętni uczniowie z klasy III c z wychowawcą                
i z rodzicami wybrali się na wspólny spacer poświęcony poznawaniu ważnych historycznie miejsc w na-
szej dzielnicy. Razem ze starszymi kolegami odnaleźliśmy ślady po największej bitwie Powstania Listo-
padowego która rozegrała się na terenie Olszynki Grochowskiej (dzisiaj jest to część Rembertowa). Nie 
zabrakło konkursów i czasu na zabawę. Cudowna aura umiliła nam ten niezwykły historyczny spacer.             
Bardzo dziękujemy Rodzicom za udział w naszej małej wyprawie.   

*** 

 Dnia 29.10.2018 odbył się  I szkolny Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora SP217 pod hasłem 
„Gramy dla Niepodległej” dla uczniów klas IV-VIII. Zawody były rozgrywane systemem szwajcarskim                   
na dystansie 6 rund z tempem 15 minut na zawodnika. Obowiązywały aktualne przepisy FIDE i kodeks 
szachowy PZSzach. O kolejności miejsc decydowała suma zdobytych punktów i  liczba zwycięstw.                
Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja sędziowska i sędziowie. Dziękujemy  uczniom  
którzy dzielnie walczyli w turnieju, a rodzicom za wsparcie i słodki poczęstunek. I miejsce i Puchar Dyrek-
tora SP217 oraz złoty medal wywalczył Mikołaj Ścibek, II miejsce i srebrny medal wywalczył Patryk Ści-
bek, a III miejsce i brązowy medal zdobył Gabriel Padzik. BRAWO! 

*** 

 Nasza szkoła dołączyła do grona ponad 20 tysięcy przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych 
biorących udział w akcji „Rekord dla Niepodległej” ogłoszonej wspólnie przez Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Celem „Rekordu dla Niepodle-
głej” było wspólne zaśpiewanie 4-zwrotkowego hymnu narodowego przez uczniów i nauczycieli przed-
szkoli, szkół w kraju i za granicą w piątek, 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11. Świętowaliśmy razem 
100-lecie odzyskania niepodległości ! 

*** 

 Już po raz IX spotkaliśmy się na corocznym ŚWIĘCIE BEZ BARIER, w tym roku z okazji 100  
lecia odzyskania Niepodległości pod hasłem „Razem dla Niepodległej”. Założeniem ŚWIĘTA jest wspólna 
zabawa sportowo-rekreacyjna klas integracyjnych, przygotowywana przez najstarszą klasę integracyjną                   
w szkole przy wsparciu nauczycieli. Uczniowie w losowo stworzonych grupach (po dwóch uczestników              
z klasy) pod kierunkiem kolegi/koleżanki z najstarszej klasy zaliczają różnorodne konkurencje. Nie jest to 
łatwe. Trzeba wygrać z samym sobą, pokonać swoje słabości… Integracja, wspólna praca, zabawa to suk-
ces naszych dzieci. Tu każdy jest wygrany!!! 
Tegoroczne Święto przygotowała klasa VIIc z wychowawczynią p. Anną Łaniecką przy wsparciu Zespołu 
ds. Integracji. Oto co powiedzieli uczniowie: 
- „najbardziej podobało się mi jak tworzyliśmy ubrania z bibuły, na Święcie było super” /Kasia/ 
- „ta klasa VIIc przygotowała nam super zabawy” / Emilka/ 
- „byłem w drużynie Lublin. Było super, myślałam, że nie dam rady. A na koniec były balony, to była za-
bawa” / Paweł/ 
- „byłem w drużynie Warszawa, były fajne zabawy ,konkursy i balony” / Kajtek/ 

*** 

Od 3 grudnia 2018r. zostały zmienione zasady wejść do szkoły. W godzinach 6.00 - 8.15 będą otwarte                 
2 wejścia: główne i boczne ( przy świetlicy klas 2 i 3). Od godziny 8.15 do szkoły będzie można wejść                    
i wyjść tylko wejściem głównym. Ograniczenie możliwości wejścia do szkoły pozwoli na monitorowanie 
osób wchodzących, co wyraźnie zwiększy bezpieczeństwo uczniów przebywających w szkole. Powyższa 
zmiana została uzgodniona z Radą Rodziców w dniu 26.11.2018 r. 

 

 
 

 

 Każdy z nas jest inny, a jednak wszyscy jesteśmy razem- „Razem dla Niepodległej” pod takim ha-
słem odbył się Tydzień Osób Niepełnosprawnych. Już po raz szósty nauczyciele Zespołu ds. Integracji zor-
ganizowali imprezę mającą na celu przybliżenie życia, pasji, marzeń osób niepełnosprawnych, dostrzega-
nia w nich drugiego człowieka, tak samo wartościowego, jak każdy. W trakcie trwania obchodów w salach 
i na korytarzach szkolnych pojawiły się gazetki, odbyły się lekcje i warsztaty o tolerancji, stworzono łań-
cuch tolerancji. Podczas przerw uczniowie mogli uczestniczyć w warsztatach muzycznych, ścieżce z prze-
wodnikiem. Usłyszeć i zobaczyć, jak to jest w świecie ciszy i ciemności. Najmłodsi zorganizowali spotka-
nie autorskie z panią Katarzyną Śpiewak. Były wycieczki, spotkania. Odbył się I Mikołajkowy Turniej 
Szachowy, a sportowcy z Fundacji Akademii Integracji opowiadali o tym, jak się żyje z niepełnosprawno-
ścią. To był bardzo wyjątkowy TYDZIEŃ.  

*** 
Spełniamy marzenia 

 Dzieci z młodszej świetlicy oraz uczniowie klasy 5b wraz z paniami Karoliną Sobiecką-Ołdak oraz 
Pauliną Kierzkowską zaangażowali się w przygotowanie kartek urodzinowych dla 6-letniej Basi, wycho-
wanki Domu Dziecka nr 1 w Warszawie. Cała akcja została zorganizowana przez Filipa Chajzera, który 
ogłasił wraz ze sklepem Smyk konkurs na spełnienie życzenia w imieniu bliskiej osoby. Konkurs wygrała 
wychowawczyni Basi, chcąc wyprawić dziewczynce pierwsze urodziny w życiu. Nasi uczniowie, chcąc 
pomóc w spełnieniu życzenia wychowawczyni Basi, przygotowali dla niej kartki urodzinowe.  

*** 
 Chcielibyśmy pogratulować naszym uczniom sukcesów w konkursach przedmiotowych dla 
uczniów szkół podstawowych, których organizatorem na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty jest 
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Do 2 etapu, etapu rejonowego zakwalifi-
kowali się: 

- konkurs chemiczny - Weronika Biernacka kl. 8e 

- konkurs historyczny - Oliwia Urbanek kl. 8a 

- konkurs języka angielskiego - Filip Wróblewski kl. 8e 

- konkurs matematyczny - Miłosz Brym kl. 8c 

- konkurs wiedzy o społeczeństwie - Zofia Krupińska kl. 8a 

Gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy :) 
 

BEZPIECZNE FERIE! 
Oto 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! 
 
 

PRZYPOMINAMY, ŻE 11 LUTEGO (PONIEDZIAŁEK PO FERIACH) 

LEKCJE SĄ SKRÓCONE I ODBYWAJĄ SIĘ 

WEDŁUG  PLANU B 

                     

 

 


