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Co tam w szkole, 

czyli Niusy 
 

9 maja 2007 w naszej 

szkole odbył się Szkolny 

Dzień Ziemi pod hasłem Pol-

ska Niezapominajka, zorga-

nizowany przez Panią Beatę 

Milewską-Kamińską, nauczy-

ciela przyrody i biologii. 

 Punktualnie o godzinie 

10.00 w sali muzycznej przy-

witano gości -  dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych, Panią Danutę Bo-

żentowicz-Sarnę, wicedyrektora, Panią Annę Kłodę, gościa specjalnego 

Szkolnego Dnia Ziemi, Panią Ewę Nader oraz przybyłych ze swoimi wy-

chowawcami i nauczycielami przedmiotowymi uczniów klas 5b, 6b oraz 

la, 1b, 2a, 2b gimnazjum. 

 O godz. 10.15 ogłoszono wyniki Szkolnego Konkursu Fotograficzne-

go p.t.: ,,Moja przygoda z przyrodą". Wręczono nagrody i wyróżnienia 

oraz upominki dla wszystkich uczestników konkursu. Wśród nagrodzo-

nych znaleźli się: 

− Bartek Liwski z klasy 3a, 

− Monika Górecka i Agata Osóbka-Morawska z klasy 5b, 

− Joanna Zakrzewska i Zofia Borowska z klasy 2a, 

 

Wyróżnienia otrzymali: 

− Justyna Wójcik z klasy 5b, 

− Antonina Banaś z klasy 6b, 

− Marysia Tomaszewska i Marcin Kulik z klasy la, 

− Adriana Aramayo-Palińska, Maciej Mazurek, Jakub Kopciński oraz 

Jan Plebański z klasy 2a. 

 

Następnie odbyło się spotkanie z panią Ewą Najder - biegaczką, uczest-

niczką wielu maratonów i półmaratonów, w tym biegu przez Wietnam (od 



Nr 4 ( 69 )                  23-05-2007 

Hanoi do Sajgonu), którego 

celem było propagowanie 

walki o ocalenie pandy wiel-

kiej. 

 Po przerwie, o godz. 

11.15, zaprezentowano referat 

i prezentację multimedialną 

p.t.: "Każdy uczeń wie, co ro-

bić z ZSEE" przygotowane 

przez ucznia klasy 5b Daniela 

Buśko pod opieką nauczyciel-

ki informatyki Ewy Liwskiej i nauczycielki przyrody Beaty Milewskiej-

Kamińskiej z wykorzystaniem wyników badań ankietowych gospodarstw 

domowych przeprowadzonych przez uczniów klas piątych. 

Kolejnym punktem Szkolnego Dnia Ziemi była prezentacja posterów 

i haseł na temat prawidłowego postępowania z ZSEE przygotowanych 

przez uczniów klasy 5b pod opieką wychowawczyni Barbary Wierzbickiej 

i Beaty Milewskiej-Kamińskiej. Zebranym rozdano materiały informacyj-

ne na temat ZSEE - Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektroniczny 

( ulotki, teczki, plakaty) celem zapoznania z zagadnieniem rodziców oraz 

wyeksponowania na terenie sal lekcyjnych zajmowanych przez poszcze-

gólne klasy. 

 Kolejny referat połączony z prezentacją multimedialną p.t.: "Wyniki 

badań jakości wód powierzchniowych w Warszawie" przedstawiły Julia 

Gierus i Krysia Gajczyk z klasy 1b. Zaprezentowały wyniki badań prze-

prowadzonych w okresie wrzesień 2006 - kwiecień 2007 przez koło eko-

logiczno-przyrodnicze. 

Następnym punktem programu była projekcja filmu p.t.: "Ekoludek" 

przygotowanego przez uczniów z klasy Ib według scenariusza uczennicy 

tej klasy Karoliny Mitrus.  

O godzinie 12.30 odbył się konkurs wiedzy przyrodniczo-ekologicznej 

p.t.: "Oceany, morza, rzeki i jeziora" rozegrany między drużynami klas 2a 

i - 2b, w którym zwyciężyła drużyna klasy 2a w składzie: Dorota Olczak, 

Piotr Różycki i Alan Zacharzewski.  

Ostatnim punktem programu był referat i prezentacja multimedialna 

n.t.: "Dolina Rospudy" przygotowana pod kierunkiem nauczycielki geo-

grafii Agnieszki Zdziarskiej przez członków koła geograficznego i przed-

stawiona przez Dominika Krysińskiego, Krysię Gajczyk, Jacka Merlań-

skięgo z klasy 1b oraz Pawła Gellera i Alana Zacharzewskiego z klasy 2a. 
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Co tam w szkole, 

czyli Niusy 
 

    
   

Dnia 13 maja 2014 roku odbył 

się 16. Szkolny Dzień Ziemi. 

O godzinie  9.00 klasy 4-6 zebrały 

się w sali muzycznej, gdzie 

pierwszym punktem programu był 

pokaz doświadczeń 

zorganizowanych przez studenta 

fizyki i chemii, który pokazał nam 

m.in. doświadczenie, w którym 

płomień zabarwił się na kolor 

fioletowy i morski. Następnie odbył 

się konkurs klasowy na temat 

przyrody. Uczestniczyła w nim cała szkoła podstawowa, czyli sześć 

klas. Zwycięzcami okazali się przedstawiciele klasy 6b. 

Rozstrzygnięto też konkurs na najlepsze zdjęcie przedstawiające 

nieznane zakątki Polski. Ostatnim punktem programu było spotkanie 

z panią Elżbietą Dzikowską - reżyserem i operatorem filmów 

dokumentalnych, autorką wielu książek, programów telewizyjnych, 

audycji radiowych, artykułów publicystycznych oraz wystaw sztuki 

współczesnej. Między nimi wraz ze swoim mężem Tonym Halikiem 

prowadziła program podróżniczy popularny 20 lat temu pt. ,,Pieprz 

i wanilia’’. W naszej szkole przygotowała prezentację i przedstawiła 

wystawę „Uśmiech świata”, na której przedstawiła zdjęcia 

uśmiechniętych mieszkańców różnych egzotycznych krajów. Pani 

Dzikowska odwiedziła już wszystkie kontynenty, kręcąc o każdym 

z nich film, pokazany później w polskiej telewizji. 
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Hania Bukowska, klasa 5b 

Szesnasty Szkolny Dzień Ziemi 
 

Trzynastego maja w naszej 

szkole obchodziliśmy już szesnasty 

„Szkolny Dzień Ziemi”. Na 

początku świętowały klasy 4-6. 

Poszliśmy do sali muzycznej, gdzie 

odbyły się pokazy chemiczne. Pan 

chemik pokazał nam na przykład, 

jak  zrobić zielony ogień. Niestety, 

eksperyment z balonikiem nie udał 

się. 

Po pokazach odbył się”, jak co 

roku, międzyklasowy konkurs przy-

rodniczy. Każda ze startujących 

klas wybrała swoich trzech repre-

zentantów, którzy odpowiadali na 

wylosowane pytania. Za prawi-

dłowo udzieloną odpowiedź były 

przyznawane dwa punkty, gdy zaś 

odpowiedź była dobra, lecz drużyna 

skorzystała z podpowiedzi, dosta-

wała jeden punkt. Pierwsze miejsce 

zajęła klasa 6b, drugie 5b, trzecie 

5a, a czwarte 4b. Klasa 4a nie brała 

udziału w konkursie. Laureaci 

pierwszego, drugiego i trzeciego 

miejsca otrzymali dyplomy oraz 

słodkie niespodzianki. 

Gdy konkurs zakończył się, uczestniczyliśmy w ciekawym spotkaniu 

z podróżniczką, panią Elżbietą Dzikowską. Były wyświetlane slajdy ze 

zdjęciami uśmiechniętych ludzi, których pani Dzikowska spotkała podczas 

swoich podróży. 

Następnie klasy 4-6 i gimnazjum udały się na forum, gdzie rozdano 

nagrody z kolejnej edycji konkursu fotograficznego „Moja przygoda 

z przyrodą”. To był już koniec świętowania dla szkoły podstawowej, lecz 

dopiero jego początek dla gimnazjum. 

Najbardziej podobało mi się spotkanie z panią Elżbietą Dzikowską. 
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redakcja  

Co tam w szkole, 

czyli Niusy 
 

Szkolny DzieŃ Ziemi 
 

Dnia 30 kwietnia w naszej szkole obchodziliśmy szkolny Dzień 

Ziemi. Z tej okazji jak corocznie rozstrzygnięto konkurs fotograficzny. 

Tematem tegorocznego konkursu była „Wisła” Uczniowie szkoły podsta-

wowej i gimnazjum przygotowali cykl zdjęć poświęconych naszej naj-

większej rzece. Można też było zdobyć nagrodę za pojedyncze zdjęcie. 

Z najlepszych nagrodzonych zdjęć w obu kategoriach przygotowano wy-

stawę, którą można było oglądać na forum szkoły. Zdjęcia były wyjątkowo 

piękne, różnorodne i oryginalne. Następnie na sali muzycznej odbyła się 

prezentacja zaproszonego do szkoły gościa - pasjonata nurkowania, który 

przedstawił nam zdjęcia wykonane z głębin jeziora Hańcza i Morza Czar-

nego. Dzień Ziemi zakończył emocjonujący konkurs przyrodniczy pro-

wadzony przez nauczycielki geografii i przyrody. 
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Zosia BaraŃska, klasa 6b 

 

DzieŃ Ziemi w naszej szkole 
 

Dnia 30 kwietnia w 

naszej szkole odbył się 

Dzień Ziemi. Klasy 4-6 

spotkały się w sali mu-

zycznej, gdzie obejrze-

liśmy zdjęcia zrobione 

przez nurka. Zdjęcia 

wykonał m. in. w jezio-

rze Hańcza oraz w Mo-

rzu Czarnym. Po tej 

prezentacji odbył się 

coroczny konkurs przy-

rodniczy. Jak co roku 

trzej reprezentanci każ-

dej z klas losowali py-

tania, na które musieli 

odpowiedzieć. Jeżeli 

podali dobrą odpo-

wiedź, dostawali dwa 

punkty. Mogli też po-

prosić o podanie czte-

rech odpowiedzi, z któ-

rych tylko jedna była 

prawidłowa. Wtedy za 

dobrą informację otrzymywali jeden punkt. Zaś za złą odpowiedź dosta-

wali zero punktów. Konkurs był bardzo emocjonujący, co publiczność 

dała po sobie poznać. Nauczyciele nie dawali rady uspokajać rozwrzesz-

czanych dzieci, które zagłuszały czytane przez panią Suską pytania i pod-

powiedzi. Dodatkowym utrudnieniem była awaria prądu, która też utrud-

niała przebieg konkursu. W końcu po długim i bardzo głośnym konkursie 

zostali wyłonieni zwycięzcy. Wygrała klasa 6B. Jej reprezentantami były: 

Karolina Czerny, Weronika Zbierowska i... ja. I na przyszłe lata, bardzo 

proszę, aby kibicowanie nie było aż tak głośne, gdyż sama wiem, jak 

trudno się wtedy skupić. 
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Michał Kopyt, klasa 6b 

 

 

 

Dnia 28 kwietnia 2016 r. w naszej szkole ob-

chodziliśmy Dzień Ziemi. Imprezę rozpoczęliśmy 

o godzinie 9.00. Wszyscy uczniowie klas 4-6 ze-

brali się w sali muzycznej. Przedstawiciele klas 

demonstrowali maskotki, które każda klasa wyko-

nała według własnego pomysłu. Tematem tego-

rocznych prac były góry i zwierzęta w nich żyjące. 

Następnie jury składające się z przedstawicieli 

uczniów każdej klasy  przyznawało klasom punkty 

za wygląd maskotki oraz za sposób, w jaki została 

przedstawiona. Pierwsze miejsce zajęła jaszczurka 

wykonana przez uczniów klasy 5c. Wyróżnili się 

oni starannie wykonaną maskotką oraz pomysłowo 

przygotowaną prezentacją na komputerze. Po tym 

nastąpiła krótka przerwa. Zaraz po niej, również w 

sali muzycznej, odbył się konkurs z wiedzy przy-

rodniczej. Drużyny z każdej klasy, złożone z trzech 

przedstawicieli, odpowiadały kolejno na cztery pytania zadawane przez panią Annę 

Suską – nauczycielkę przyrody. Za poprawną odpowiedź bez podpowiedzi można 

było otrzymać 2 punkty, za poprawną odpowiedź z podpowiedzią - 1 punkt , a za 

błędną 0 punktów. Konkurs z wynikiem 7 punktów wygrała klasa 6b. Przedostatnią 

atrakcją było spotkanie z panią Moniką Witkowską, która jest dziennikarką piszącą 

artykuły o tematyce podróżniczej - żeglarskiej i górskiej, autorką przewodników 

oraz książek podróżniczych. Opowiadała nam o swoich wyprawach w góry. Od-

wiedziła wiele masywów górskich na całym świecie i zdobyła 8 z 9 ośmiotysięcz-

ników. Dzieliła się z nami wspomnieniami ze swojej wspinaczki na Mount Everest. 

Dowiedzieliśmy się, jak wygląda obozowisko, jakie są warunki klimatyczne w tak 

wysokich górach oraz co się czuje, jak już się uda dotrzeć na szczyt. Bardzo cieka-

wie opowiadała i dobrze było posłuchać wrażeń osoby, która sama tego wszyst-

kiego doświadczyła. Na koniec nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego 

im. Beaty Kamińskiej - Milewskiej, który w tym roku nosił tytuł „Zielony Moko-

tów”. Przepiękne zdjęcia wykonane przez uczniów naszej szkoły przedstawiały cu-

downe zielone zakątki naszej dzielnicy. Nagrody zwycięzcom  wręczały: pani dy-

rektor Lidia Kumanek, pani wicedyrektor Ewa Liwska, podróżniczka Monika Wit-

kowska oraz  nauczycielka geografii, pani Agnieszka Zdziarska. Obchody Szkol-

nego Dnia Ziemi zakończyły się o godzinie 13.00. 
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Grzegorz Bukowski, klasa 5b 

Co tam w szkole, 

czyli Niusy 
  
 

29 maja w naszej szkole odbył się coroczny Dzień Ziemi. 

Dla klas 4-6 rozpoczął się on powitaniem w sali muzycznej 

i wybraniem 3-osobowych reprezentacji do konkursu wiedzy 

przyrodniczej. Pytania obejmowały: geografię, biologię, fizykę 

i chemię. Konkurs wygrała klasa 5b, drugie miejsce przypadło 5a, 

a trzecie 6b. 

Kolejnym punktem Dnia Ziemi był wykład geografa, pana Pawła 

Surgi, o Ziemi Świętej. Obejrzeliśmy prezentację o największych 

miastach Izraela i Palestyny. 

Na zakończenie ogłoszone zostały wyniki Konkursu Fotograficznego 

im. Beaty Milewskiej - Kamińskiej. W tym roku jego tematem były 

zdjęcia nieudomowionych zwierząt wykonane w Warszawie. Konkurs 

wygrało zdjęcie ucznia z klasy 6b, przedstawiające kaczkę 

mandarynkę. 
 

  

Szkolny Dzień Ziemi 
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