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NA SPORTOWO W 154 

Diamentowe mikołajki na Białołęce 
 

Blisko 200 uczestników rywalizujących w czterech kategoriach wiekowych, piękna leśna trasa 

zlokalizowana w pobliżu białołęckiej Szkoły Podstawowej nr 154, dwóch Mikołajów na mecie,                        

a przede wszystkim mnóstwo zabawy i uśmiechów na twarzach zawodników – tak wyglądał I Bieg 

Mikołajkowy rozegrany w ramach projektu „Bieganie jest na czasie”.  

 

Dnia 7.12.2019r. Szkoła Podstawowa nr 154 przy ulicy Leśnej Polanki na kilka godzina stała się centrum 

biegowej Białołęki. Od samego rana w lesie trwały intensywne przygotowania do startu, biuro zawodów 

przeżywało oblężenie, a młodzi adepci lekkiej atletyki z ciekawością poznawali trasę i intensywnie 

rozgrzewali się przed pierwszymi biegami. Jako pierwsze po zwycięstwo, ale przede wszystkim dobrą 

zabawę, wystartowały dziewczynki z klas 0-3, które bardzo licznie stawiły się na starcie. Tuż po nich do 

rywalizacji stanęli chłopcy w tej samej kategorii wiekowej – obie grupy walczyły na dystansie 300 metrów.                            

Z dwukrotnie dłuższą trasą musieli zmierzyć się uczniowie z klas 4-6, a najstarsi przedstawiciele szkół 

podstawowych (klasy 7-8) mieli do pokonania dystans 1 kilometra. Z identycznym musieli uporać się dorośli, 

którzy swoim biegiem zamknęli rywalizację.  

 

Mikołaj lubi to ☺ 

 



Mistrzostwa Dzielnicy Białołęka  

w minikoszykówce 

 
W dniach od 04.12.2019r. do 06.12.2019r. odbyły się rozgrywki                                            

w minikoszykówce dziewcząt w ramach Mistrzostwa Dzielnicy Białołęka.  
Naszą szkołę pod opieką trenera Jarosława Glinickiego reprezentowała 

drużyna dziewcząt w składzie: Aleksandra B., Martyna B., Maja G., Zofia G., 

Kalina K., Nikola K., Gabriela K., Julia N., Maja P., Aleksandra T., Milena 

U., Milena Z. 

Od meczów fazy grupowej, aż po finał dziewczyny nie miały sobie równych, 

a swoją doskonałą grą wywalczyły mistrzostwo Dzielnicy Białołęka 

w minikoszykówce. Gratulacje dla naszych Mistrzyń!!! 

 

 

Szachy 

W dniach 14-15.12.2019r. w Szkole Podstawowej nr 154 przy ul Leśnej Polanki 63/65 odbywały się Otwarte 

Mistrzostwa Warszawy w szachach szybkich i błyskawicznych. UKS Sparta Białołęka była 

współorganizatorem tej imprezy. Turniej zgłoszony był do Międzynarodowej Federacji Szachowej Fide. 

Pierwszego dnia odbył się turniej szachów szybkich. Mistrzem Warszawy w szachach szybkich do lat 14 

został uczeń UKS Sparty Białołęka - Wiktor. 



Turniej o puchar Dyrektora 

 

W sobotę 18.02.20 w naszej szkole został rozegrany turniej o Puchar Dyrektora SP 154. Miejscem rozgrywek 

była sala gimnastyczna. 

Turniej był skierowany do dzieci, młodzieży oraz rodziców naszej szkoły. Podobnie jak w zeszłym roku do 

rozgrywek zgłosiła się bardzo duża liczba chętnych. Na naszej imprezie gościła również reprezentacja szkoły 

nr  110. Rozgrywki odbywały się aż w 6 kategoriach: 

 

- klasy I-III         

- Klasy IV-VI chłopcy i dziewczynki 

- klasy VII-VIII 

- kobiety 

- mężczyźni 

 

Turniej przebiegał w bardzo przyjaznej, sportowej atmosferze na wysokim poziomie technicznym. Podczas 

zawodów można było zaobserwować duże zaangażowanie zawodników - co bardzo cieszyło organizatorów 

- oraz prezentowaną przez nich postawę fair-play. 

 

I NIECO KULTURALNIE… 

Tydzień wolontariatu 
 

Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas. 

W dniach 9 – 13  grudnia 2019 r. obchodziliśmy Tydzień 

Wolontariatu. W ramach tej uroczystości w szkole podjęte zostały 

różne działania. 

13.12.2019 r. odbył się już po raz piąty finał ogólnopolskiego 

tygodnia wolontariatu. Jak co roku nasza szkoła aktywnie włączyła 

się w organizację tego wydarzenia. Wolontariusze Szkolnego Koła 

Caritas pod kierunkiem pana Artura Łyczaka, przez cały rok 

szkolny organizują wiele akcji charytatywnych, w które chętnie 

włączają się nauczyciele uczniowie i rodzice z naszej szkoły. 

Tegoroczny finał tygodnia wolontariatu w naszej szkole odbył się 

pod hasłem „Gramy dla Hani”. Pieniądze zebrane podczas trwania 

koncertu i akcji towarzyszących min. Kiermaszu świątecznego - zorganizowanego przez  świetlicę szkolną, 

kawiarenki z herbatą i czymś na słodko- tu z pomocą ruszyli rodzice piekąc przepyszne ciasta, turnieju 

siatkówki - w którym grali zarówno uczniowie, rodzice jak i nauczyciele zostały przekazane na pomoc 

w rehabilitacji chorej Hani. Podczas wieczornego koncertu wystąpił teatr nauczycieli „Art-mani z Leśnej 

Polany”. Swoje wokalne zdolności zaprezentowali nauczyciele którzy po godzinach spotykają się, by razem 

pośpiewać i tak powstał amatorski zespół „ADHOK”. Gwiazdą wieczoru był natomiast występ zespołu „Jak 

Najbardziej” - finalistów Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Chrześcijańskiej.  

Wstęp na koncert był bezpłatny zaproszenia rozesłaliśmy do pobliskich szkół i parafii, by cała akcja nabrała 

zasięgu dzielnicowego. Licznie zgromadzona publiczność bawiła się świetnie, świadczy o tym wspólne 

śpiewanie i tańce. Atmosfera była radosna, przepełniona prawdziwym duchem miłości i pomocy. 

Po koncercie wiele osób pytało, kiedy kolejne takie przedsięwzięcie będziemy organizować w naszej szkole. 

Udało nam się zebrać ponad 5 tysięcy złotych, za co serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału 

w kolejnych akcjach organizowanych przez naszą szkołę.     

 



 

 

 

 

 

   



Akcja "Przeczytam 52 książki w 2020 roku" 

 

Uczniowie wraz z nauczycielami naszej szkoły biorą udział w akcji  

"Przeczytam 52 książki w 2020 roku". 52 albo i więcej. Taka akcja. 

52 to przeciętna liczba tygodni w roku kalendarzowym. Wychodzi średnio książka 

na tydzień. Grubość - dowolna. Format - też. Bez znaczenia czy beletrystyka, fantasy, 

historyczna, science-fiction czy coś naukowego. Bo cel naszej akcji jest jeden 

– POSZERZAMY SWOJE HORYZONTY! 

  

Galeria Smaki Sztuki  

 

Jak smakuje sztuka w SP 154?  

W naszej szkolnej Galerii Smaki Sztuki regularnie odbywają się wieczory poezji oraz wernisaże prac dzieci, 

rodziców, nauczycieli a także znanych artystów z Polski i zagranicy. W styczniu 2020 r. podziwialiśmy 

wystawę prac malarek Pauliny Siwek i Ewy Ćwiek. Kolejne wystawy w marcu, maju oraz czerwcu 2020 r. 

Pomysłodawcą i twórcą galerii jest wicedyrektor pani Beata Ignaczak, której obrazy mogliśmy zobaczyć 

podczas jednej z wystaw.  

 

 
 

Dnia 18 stycznia 2020 roku o godz. 18:00 
 

w Galerii „Smaki sztuki” 
 

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154  

przy ul. Leśnej Polanki 63/65 w Warszawie 

 

odbył się 

wernisaż wystawy 

prac rysunkowych i malarskich 
 

Ewy Ćwiek i Pauliny Siwek 
 

pt. „Jeden świat – dwa spojrzenia” 
 
 
 

 



Młodzi w akcji  

Od listopada do stycznia świetlica szkolna brała udział w programie „Młodzi w Akcji – kreatywne wyzwania 

„Jak przywrócić do życia dawne gry i zabawy?”. To ogólnopolski program, którego celem było inspirowanie 

opiekunów i opiekunek młodzieży oraz ich podopiecznych do podejmowania nieszablonowych działań na 

rzecz swojej okolicy i jej mieszkańców. Udział w programie był bezpłatny. Program Młodzi w Akcji został 

zrealizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją 

Wolności w ramach programu Szkoła Ucząca się. 

W naszej szkole za działania związane z projektem odpowiadały: Joanna Dylicka i kierownik świetlicy 

Daniela Różycka. Celem akcji było przybliżenie dzieciom zabaw ich rodziców i dziadków. Miał on pokazać 

dzieciom ciekawe spędzanie czasu z rówieśnikami - bez gier, telefonów komórkowych i innych dostępnych 

urządzeń elektronicznych. 

.  

 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 

 

Tuż po feriach zimowych w naszej szkole odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. 

W tym roku szkolnym w ramach tego święta poloniści zaproponowali temat: Szkoła bez wulgaryzmów” 

 

Celem projektu było:  

 

• zapoznanie ze słownictwem: wulgaryzm, przekleństwo, wyzwisko 

• uświadomienie uczniom konieczności dbania o właściwy i poprawny sposób wypowiadania się 

• uwrażliwienie na problemy kultury języka 

• uświadomienie siły języka, jakim się posługujemy 

• zaszczepienie troski o język i kulturę narodową 



• uzmysłowienie, że osoby używające wulgaryzmów naruszają normy językowe i estetyczne 

• kształcenie umiejętności wydawania obiektywnej oceny o osobach posługujących się niecenzuralnym 

słownictwem 

Każdy zespół klasowy zapoznał się z pojęciami: przekleństwo, wulgaryzm, wyzwisko, analizował fragmenty 

tekstu ustawy Senatu Rzeczpospolitej Polskiej i podejmował udział w dyskusji odnośnie przeczytanych 

fragmentów. 

Uczniowie przedstawiali scenki mające miejsce w szkole dbając o kulturę języka oraz przystąpili do akcji 

“strefa wolna od wulgaryzmów”. 

Na zajęciach panowała przyjazna atmosfera. Uczniowie chętnie wykonywali polecenia nauczyciela 

i z zaangażowaniem uczestniczyli w owym projekcie. Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego 

odbyły się w naszej szkole po raz trzeci. To było ciekawe doświadczenie nie tylko dla uczniów, ale także dla 

nauczycieli. 
 

Erasmus plus 
Od 1 września 2018 roku Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 w Warszawie realizuje 

jako koordynator opracowany przez Pana Artura Pytla oraz panią Katarzynę Adamus – nauczycieli języka 

angielskiego - wraz z nauczycielami ze szkół partnerskich,  projekt pt. Chain Reaction w ramach programu 

wymiany dobrych praktyk Erasmus plus. Z ankiet przeprowadzonych w szkołach partnerskich projektu 

wynikało, że tradycyjny sposób prowadzenia zajęć mijał się z oczekiwaniami uczniów.  

Brakowało w nich aktywności poza ławkowych, które by złamały schematy lekcji. Uczniowie nie dostrzegali 

korelacji między nauczanymi treściami a późniejszą możliwością wykorzystania ich w życiu. Nauczyciele 

jednak dostrzegli zalety wykorzystania roweru jako czynnika wpływającego na atrakcyjność lekcji. Potrafili 

też wskazać ścieżki edukacyjne, które mogłyby być zrealizowane z wykorzystaniem roweru. W naszym 

projekcie chcemy przełamać mit, że nauka jest nudna i nie związana z życiem codziennym jak też pokazać 

innym nauczycielom, że tematyka rowerowa wykorzystywana w materiałach dydaktycznych może poprawić 

zainteresowanie i motywację do nauki.  

Celem ogólnym projektu jest podniesienie kompetencji  nauczycieli w zakresie przeprowadzania atrakcyjnych 

dla uczniów lekcji, wypromowanie roweru jako zdrowego, ekologicznego i atrakcyjnego środka do 

przyswajania wiedzy szkolnej, motywowanie uczniów do nauki języków obcych, gdyż znajomość ich jest 

niezbędna na dzisiejszym rynku pracy, zapoznanie się z lokalnymi zwyczajami, regionem oraz 

zamieszkującymi go ludźmi w państwach szkół partnerskich, jak też poszerzenie świadomości kulturowej, 

nauka tolerancji i otwartości. Poza poszerzeniem wiedzy na temat innych krajów oraz poznaniem ich 

środowiska naturalnego, uczniowie i nauczyciele będą mieli okazję do wymiany doświadczeń 

i promowania wiedzy na temat innych kultur, ich podobieństw i różnic.  

 

W projekcie współpracujemy z nauczycielami 

z następujących placówek:  

- Grundzales Pamatskola w Grundzale na Łotwie 

- Scoala Gimnaziala nr 7 w Buzau w Rumunii 

- Republika Hrvatska Zupanija Splitsko 

Dalmatinska Osnovna Skola Sucidar w Splicie 

w Chorwacji 

- Detska Gradina 79 w Sofii w Bułgarii 

 

 

 

 

 

 

 



Kącik języka łacińskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dodatek do numeru – łamigłówki matematyczne 

 

 

 

 

W NASZEJ SZKOLE UCZNIOWIE NA BIEŻĄCO SĄ INFORMOWANI O 

KONKURSACH W DANYM MIESIĄCU – PRZKŁADEM MIESIAC GRUDZIEŃ  



 

Szkoła Podstawowa 
 

z Oddziałami Integracyjnymi 

nr 154 im. Pawła Edmunda 

Strzeleckiego w Warszawie 
 

Szkolny Informator Kulturalny 

 GRUDZIEŃ 2019  
 

W tym miesiącu odbędą się następujące konkursy: 
  

 

  

Językowy:"Crazy verbs" - konkurs gramatyczny z j. angielskiego, klasy VI-VIII 

Organizator: Katarzyna Adamus 

 
Językowo-plastyczny: "Kartka bożonarodzeniowa w j. angielskim", klasy IV-VIII  
Organizator: Kinga Płaciszewska 

 
Czytelniczo-plastyczny:"Kaligram", klasy IV-VIII 
Organizatorzy: Alicja Drążewska, Anna Pupek  

Plastyczny: "Moja netykieta”, klasy I-III 
Organizator: Beata Zagórowska 
 
Plastyczno-techniczny: "Kartka bożonarodzeniowa", klasy I-III 
Organizatorzy: Katarzyna Mika, Agnieszka Skowron 
 

Zachęcamy do wzięcia udziału 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 


