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KĄCIK ROWEROWY 

 

 

WYCIECZKI ROWEROWE:  

• 19. 10. 2019 r. -"Śladami Jana Pawła II" – trasa (ok. 35 km) przebiegała 

przez miejsca związane z obecnością papieża w Warszawie (katedra 

św. Jana, pl. Piłsudskiego, dom zakonny sióstr Urszulanek, skąd 

K. Wojtyła udał się na konklawe do Rzymu w październiku 1978r.)  

• 26.10.2019 r. - Skierdy - PUMPTRACK 

• 09.11.2019 r. - Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie 

Pasjonatą i pomysłodawcą wszystkich akcji rowerowych jest dyrektor Sylwester 

Kolibabski. 

 

 

9.09 – 6.11. 2019 r. ROWEROWE LOVE  

Rowerowa szkoła trwała, trwa i trwać będzie. W tym roku szkolnym po raz 

pierwszy odbyła się jesienna edycja konkursu. Chętnych nie brakowało ☺ 

A wszystko to przecież … z miłości do rowerów. 



 

Poniżej przedstawiamy historię roweru oraz rowerową twórczość kl. 6g 

 

 

 

W roku szkolnym 2019/2020 w naszej szkole odbyła się VI edycja konkursu 

rowerowego Rowerowe Love Konkurs trwał od 9 września do 6 października. 

W konkursie brały udział wszystkie klasy 1-8 oraz nauczyciele i pracownicy 

szkoły jak również rodzice. Łączna liczba kilometrów przejechanych przez 

uczestników konkursu to 23 679,18 km, w tym uczniowie przejechali 

7404,82 km, nauczyciele 1900,24 km, rodzice 14374,12 km. Najlepsi kolarze 

otrzymali puchary oraz drobne upominki.  

 

 

 



 

ROWEROWE LOVE 

 

 

W SP 154 jest moda na rowery 

Nauczyciele, rodzice rywalizują 

Rowerowe wycieczki organizują 

Przy szkole jest stacja rowerowa 

Mnóstwo stojaków z rowerami dookoła 

Wielu kartę rowerową ma 

I dojeżdża rowerem to tu, to tam 

Aby o komfort jazdy dbać 

Należy na głowę wkładać kask 

Zalet kolarstwa jest wiele 

Wiedzą to Leśnej Polanki przyjaciele 

Nie stoi się w korkach 

Za paliwo nie ponosi opłat 

Skutecznie redukuje się stres  

Nie zanieczyszcza powietrza też 

Rower nie hałasuje 

Za to śmiech wywołuje  

A my klub rowerowy Dętka mamy 

Na rajdy często wyruszamy 

Z naszym dyrektorem na czele  

Przemierzamy kilometrów wiele 

Zatem niech każdy się dowie: 

„Rowerowe Love to zwycięstwo o zdrowie” 

 



CO SIĘ U NAS OD WRZEŚNIA DZIAŁO? 

20.09.2019 r. - SPRZĄTANIE ŚWIATA  

Akcja sprzątanie świata to międzynarodowa 

kampania, która wywodzi się z Australii. Po raz 

pierwszy odbyła się w 1989 roku, gdy 40 

tysięcy mieszkańców Sydney wzięło udział w 

akcji sprzątania terenów portu. Od 1994 roku w 

sprzątaniu świata bierze bardzo dużo ekologów 

i oczywiście MY–uczniowie SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI 

INTEGRACYJNYMI NR 154. 

09.10.2019  r. - AKCJA CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM 

To święto, którego najważniejszymi beneficjentami są dzieci. Czytanie im na 

głos stymuluje ich rozwój, wzbogaca słownictwo i pobudza wyobraźnię. 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania został ustanowiony z inicjatywy 

Polskiej Izby Książki w 2001 roku.  

W ramach tej uroczystości w szkolnej bibliotece p. Anna Pupek przeprowadziła 

z uczniami pogawędkę dot. szacunku, gdyż to on był tematem czytanego tekstu. 

Następnie wicedyrektor Beata Ignaczak oraz nauczycielka j. polskiego 

p. Kamila Kruszyńska-Kowalczyk odczytały dla uczniów klasy 6h fragment 

książki pt. „Gorzka czekolada”. Zachęcamy do przeczytania. 



AKCJA POLA NADZIEI 

 

W dniu 30.09.19 r. w naszej szkole ruszyła akcja Pola Nadziei. Jest to akcja, 

która ma na celu uwrażliwienie społeczeństwa na chorobę innych ludzi, na ich 

cierpienie i ból. Pola Nadziei są swoistego rodzaju symbolem zjednoczenia 

z chorymi. Za akcję w naszej szkole odpowiedzialni byli: Daniela Różycka, 

Artur Łyczak i Jarosław Rosiński.  

Na czym polegała ta akcja? 

Od dnia 30.09.19 r. w świetlicach szkolnych w trzech budynkach naszej szkoły 

można było zakupić cebulkę żonkila (cena minimalna 3 zł). Dodatkowo na 

długich przerwach na holu głównym w budynku przy ul. Leśnej Polanki 63/65 

dzieci ze szkolnego koła Caritas sprzedawały cebulki. 

W dniach 15-16 października w naszej szkole odbył się finał akcji „Pola Nadziei 

2019”. Uczniowie wraz z wychowawcami świetlicy samodzielnie posadzili 

sadzonki żonkili w wyznaczonym miejscu przed budynkiem szkoły. To właśnie 

żonkil jest symbolem pamięci, szacunku i nadziei. 

Dlatego też jesienią sadzimy cebulki kwiatków i „siejemy” nadzieję, wyciągając 

pomocną dłoń, życząc wytrwałości w chorobie. Wierzymy, że zima nie będzie 

sroga, a pięknie kwitnące żonkile przyniosą na wiosnę nadzieję w sercu tym, 

którzy tego najbardziej potrzebują – cierpiącym z powodu choroby 

nowotworowej. Akcja skierowana jest do całej społeczności szkolnej i każdy 

mógł wziąć w niej udział. Wszystkie zebrane w ten sposób pieniążki – 460 zł. 

zostały przekazane osobom ciężko chorym i cierpiącym podopiecznym 

z Ośrodka Hospicjum Domowego przy ul. Tykocińskiej 27/35 w Warszawie. 

 

 



 

 17.10.2019 r. - SZKOLNY DZIEŃ PAPIESKI  

W tym roku po raz piąty w naszej szkole obchodzony był Szkolny Dzień 

Papieski. 

17 października czynnie włączyliśmy się w obchody tego szczególnego dnia. 

 Od roku 2001 obchodzony jest w Kościele Rzymskokatolickim w Polsce Dzień 

Papieski – dzień wdzięczności, łączności duchowej z Ojcem Świętym Janem 

Pawłem II i promocji jego nauczania. Przypada w niedzielę przed 

13 października – dniem wyboru kardynała Karola Wojtyły na następcę 

Świętego Piotra. Koordynatorem przedsięwzięć jest Fundacja „Dzieło Nowego 

Tysiąclecia”. W trakcie Dnia Papieskiego zbierane są pieniądze na stypendia dla 

zdolnej polskiej młodzieży z niezamożnych i ubogich rodzin. 

 Tematem Dnia Papieskiego w roku 2019 było hasło „Wstańcie, chodźmy”. 

 W dniu 17 października, dzieci ze Szkolnego Koła Caritas prowadziły zbiórkę 

do puszek na terenie szkoły przy ul. Leśnej Polanki 63/65, zebrana kwota 

3974,90 gr. została przekazana na wsparcie fundacji „Dzieło Nowego 

Tysiąclecia”, która zbiera środki na stypendia dla dzieci z ubogich rodzin. 

W trakcie dnia sprzedawane były kremówki papieskie, które cieszyły się 

ogromną popularnością. O godzinie 17.30 w szkolnej stołówce odbył się 

wieczór poświęcony sylwetce Jana Pawła II. Uczniowie z klasy 2b pod opieką 

pani Lidii Karasińskiej zaprezentowali montaż słowno–muzyczny. Następnie 

dwa utwory odśpiewali nam nasi goście - „Kapela z Ceramicznej” szkolny 

zespół ze Szkoły Podstawowej nr 355 pod opieką pani Karoliny Soczyńskiej. 

Punktem kulminacyjnym obchodów Szkolnego Dnia Papieskiego było wspólne 

spotkanie na patio szkoły i odśpiewanie Barki – ulubionej pieśni św. Jana Pawła 

II przy zapalonych świecach i pochodniach trzymanych przez harcerzy z naszej 

szkoły.  



 

 

TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI 

W dniach 07 – 11.10. 2019r. w naszej szkole obchodzony był pod hasłem: 

Nauczyciel bliżej ucznia. 

W ramach tej akcji została przygotowana w holu szkoły gazetka szkolna 

pt. „Mity i fakty o dysleksji”. 

Na zajęciach terapii pedagogicznej uczniowie wykonywali mandale 

ortograficzne oraz kolorowe dyktanda graficzne. 

W dniu 10.10.2019r. zostało przeprowadzone spotkanie edukacyjne dla 

rodziców pt. „Zrozum trudności dziecka, żeby mu się chciało chcieć”. 



W czasie spotkania rodzice zostali zapoznani z trudnościami edukacyjnymi, 

które są przyczyną trudności w nauce oraz negatywnie wpływają na 

umiejętności edukacyjne. 

Rodzicom została zaprezentowana literatura pedagogiczna oraz gry i zabawy 

edukacyjne, które można wykorzystać w pracy w domu. 

 

Spotkanie poprowadziły: 

Monika Lewkowicz - terapeuta pedagogiczny 

Ewelina Kowalczyk - terapeuta SI 

Izabela Marcinkowska - Obuchowska - pedagog szkolny, terapeuta SI 

Katarzyna Światowska – logopeda, terapeuta pedagogiczny 

 

 

 

 

Październik 2019 R. – KONKURSY PRZEDMIOTOWE  

Uczniowie naszej szkoły licznie brali też udział 

w konkursach przedmiotowych organizowanych przez 

Kuratorium Oświaty w Warszawie. Niektórzy przeszli nawet 

do kolejnego etapu konkursu.  

 

 



 

8.11.2019 r. - DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH – DZIEŃ DOBREGO JEDZENIA 

W tym dniu w szkole odbył się 

poczęstunek przygotowany przez 

uczniów. Menu było bardzo 

różnorodne. Na korytarzach widniały 

kolorowe gazetki prezentujące dania 

różnych kuchni. Przydział 

przedstawiał się następująco: 

klasy czwarte - Bułgaria , Rumunia 

klasy piąte - Grecja , Chorwacja 

klasy szóste - Włochy, Wielka 

Brytania 

klasy siódme - Hiszpania , Francja  

klasy ósme - Niemcy, Łotwa 

 

 

 

 



 

 

 



 

Takie gazetki możemy podziwiać na korytarzach: 

 



 

12.11.2019 r. - APEL – Dzień Niepodległości 

Na pamiątkę wydarzeń z 11 listopada 1918 roku obchodziliśmy w szkole 

Narodowe Święto Niepodległości. To właśnie 101 lat temu Polska odzyskała 

NIEPODLEGŁOŚĆ. 

Pani Joanna Falkowska i pan Dariusz Weber – nauczycieli historii - 

przygotowali szkolną uroczystość. Był hymn, galowe stroje, kotyliony, 

wzruszające wiersze oraz piosenki. Poniżej zdjęcie z uroczystości: 



WYCIECZKI EDUKACYJNE 

14.11.2019 r. uczniowie klasy VII c pod opieką wychowawczyni, p. Magdaleny 

Drob oraz rodziców, p. Anny Byczak i p. Joanny Mrysz, ruszyli śladami 

polskiego kompozytora Fryderyka Chopina. Pierwszym etapem wycieczki był 

Cmentarz Powązkowski w Warszawie i odwiedzenie grobów rodziny 

i nauczycieli artysty. Kolejnym punktem wyprawy - Dom Urodzenia Fryderyka 

Chopina i Park w Żelazowej Woli, który od wielu lat stanowi najsłynniejsze 

miejsce kultu polskiego kompozytora. Kolejną atrakcją był kościół pamiętny 

ślubem rodziców i chrztem Chopina znajdujący się w Brochowie. Dopełnieniem 

wyjazdu okazała się wizyta w Pałacu - siedzibie Europejskiego Centrum 

Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach. Uczniowie wraz 

z opiekunami uczestniczyli w przesłuchaniach uczniów z całej Polski 

do II Festiwalu Pianistycznego „Dźwięki Mazowsza”. 

 

 

 

 



 

 



 
 

 

 
 



 

 
 

Pomysłodawcą i twórcą galerii jest wicedyrektor Beata Ignaczak 

 
 

 



 

KALENDARZ GALERII „SMAKI SZTUKI” 

1. 21 listopada - wernisaż i do końca grudnia wystawa prac akwarelisty 

z Rumunii – autor: Vasile Trandafir. 

2. Styczeń/luty – wernisaż i wystawa prac malarstwa akwarelowego – autor: 

Paulina Siwek. 

3. Marzec/kwiecień – wystawa starej fotografii lata 70/80 – nauczyciele 

szkoły. 

4. Kwiecień/maj - „Rzeźby z książki” – organizator: wicedyrektor Ewa 

Waszkiewicz wraz z uczniami. 

5. Czerwiec – wystawa prac uczniowskich ze szkolnego koła plastycznego – 

organizator: Anna Lis-Radosz. 

 

21 listopada w szkolnej galerii Smaki Sztuki odbył się wernisaż prac 

rumuńskiego akwarelisty Vasile Trandafira pt. „Odbicia”. Niektóre prace 

przeznaczone były na sprzedaż. Natomiast wystawę można podziwiać 

do 21 grudnia.  

 

 

 

 
 

 

WYSTAWA AKWARELI 

21.11.19r. - 21.12.19r. 

Wernisaż 21.11.2019r. o godzinie 18.00 

ODBICIA 

 



SPOTKANIA AUTORSKIE 

 
Nauczyciele bibliotekarze organizują cykliczne spotkania autorskie. 

W dniach 25 – 30. 10 2019 r. odbyły się spotkania z panią Dorotą Mularczyk - 

autorką książek fantastyczno-przygodowych dla dzieci i młodzieży. 

TEMATYKA SPOTKAŃ 

KLASY 0-2 

„Opowieści ze świata pszczół”, czyli o wspaniale zorganizowanej społeczności.  

 Prelekcja podparta prezentacją multimedialną, czyli ciekawe doniesienia 

o pszczołach i ich zwyczajach. 

KLASY 3 

Spotkanie autorskie - jak powstaje powieść i skąd autorka czerpie inspiracje. 

Pani Dorota Mularczyk opowiada o początkach swojej twórczości. 

KLASY 4-6 

„Klawiatura obok pióra” 

Jest to połączenie spotkania autorskiego z poprowadzeniem dyskusji na wesoło 

w/g ustalonego schematu, dzięki któremu dzieci same odkrywają co jest dla nich 

bardziej wartościowe, komputer czy książka. Poruszam również temat 

konsekwencji nadmiernego, niekontrolowanego korzystania z komputera, 

zwłaszcza jeśli chodzi o gry komputerowe. Jako wypełnienie czasu pt. „z dala 

od komputera” proponuję lekturę moich książek , których nie czyta się 

„do poduszki”, ponieważ z pewnością nie wywołają senności. 

 

 



KĄCIK JĘZYKA 

ŁACIŃSKIEGO 

Język sprzed czterech tysięcy lat 

Szacuje się, że język łaciński ukształtował 

się około dwa tysiące lat przed naszą erą. 

Stopniowo zaczynały posługiwać się nim 

kolejne ludy starożytnej Italii, a kiedy 

Rzym stał się imperium, język ten 

rozprzestrzenił się na większość Europy 

i śródziemnomorskie rejony Bliskiego 

Wschodu oraz Afryki. Łacina tak mocno 

odcisnęła swoje piętno na kulturze ludów 

zamieszkujących te ziemie, że nawet po upadku Cesarstwa, nadal się nią 

posługiwano. A łacińskie sentencje znane są do dziś… 

Sentencje łacińskie z serii Stare Prawdy 

Omne initium difficile est – Każdy początek jest trudny 

Imperare sibi maximum est imperium – Panować nad sobą to najwyższa władza. 

Cognosce te ipsum – Poznaj samego siebie 

Ignoranti quem portum petat nullus suus ventus est – Dla kogoś, kto nie wie, 

do jakiego portu zmierza, każdy wiatr jest niepomyślny. 

Omne ignotum pro magnifico – Wszystko, co nieznane, wydaje się wielkie. 

Voluntario nihil difficile – Dla chcącego nie ma nic trudnego. 

Multa petentibus desunt multa – Kto wiele pragnie, temu wiele brakuje. 

Non scholae, sed vitae discimus – Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia. 

Nil novit, qui aeque omnia– Nie zna się na niczym, kto na wszystkim się zna 

jednakowo. 

Mens sana in corpore sano – W zdrowym ciele zdrowy duch. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KoMJgoWmAl0
https://czasgentlemanow.pl/2015/03/hierarchia-wartosci-mezczyzny-z-klasa/
https://czasgentlemanow.pl/2015/03/hierarchia-wartosci-mezczyzny-z-klasa/
https://czasgentlemanow.pl/2015/04/pochwala-pracy-wlasnych-rak/
https://czasgentlemanow.pl/2015/04/pochwala-pracy-wlasnych-rak/
https://czasgentlemanow.pl/2015/07/jak-sie-uczyc-cierpliwosci/
https://czasgentlemanow.pl/2015/09/szkola-i-studia-a-prawdziwa-wiedza-i-kariera/
https://czasgentlemanow.pl/2015/09/szkola-i-studia-a-prawdziwa-wiedza-i-kariera/
https://czasgentlemanow.pl/2015/11/ciesze-sie-ze-to-zrobilem/


Poniżej zamieszczamy łacińskie nazwy przypadków wraz z pytaniami 

i odmianę wyrazu przyjaciółka: 

 

 

 



 

KĄCIK PLASTYCZNO - LITERACKI  

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



Prace z konkursu pt. „Mój ulubiony nauczyciel” 2019/ 2020 

Prace uczniów z klas I - III 

 

 

Pani Małgosia loki ma, a my ją kochamy ha, ha, ha. 

Loki, loczki i lokunie, a nie koki ani proste, nie też żadne warkoczyki, 

nie kucyki. 

Burza loków nas prowadzi przez ostatnie lata cztery.  

Kto pomaga? Kto nas wspiera?  

Czy już wiecie?  

To nasza kochana Pani Małgosia Popławska. 



 

 

Pani miła, fajna jest 

też kochana i lubiana. 

Każdy lubi ją wiecie o tym,  

że ho, ho. 

 



Prace uczniów z klas IV - VIII 

 

Życzę Pani tak jak nikt nie życzy: zdrowia, szczęścia i słodyczy.  

Życzę tak, jak życzy dobra wróżka by spełniły się życzenia z mojego serduszka. 

Jest Pani miła i wesoła i dzięki temu od razu radosna jest szkoła. 

Nawet te tkanki, komórki i inne słowa, to przy pani dla moich uszu uczta 

duchowa! 

Życzę by uśmiech był zawsze na Pani twarzy,  

a każdy uczeń o lekcji z Panią nieustannie marzy. 

Biologia to ciekawa nauka, a ją dobrze przekazać  

to trudna sztuka. A Pani to robi z łatwością,  

więc uczniowie na lekcje biegną z radością! 



 

Gdy się nikt nie spóźnia na lekcję 

 i do szkoły raźnie śpieszy, 

także jest grzeczny i wesoły, to wtedy 

Pan Andrzej z łatwością czyta nasze 

bazgroły! 

Gdy widzi czysty, zadbany zeszyt 

i chętnych do odpowiedzi, 

to radość w nim jest ogromna,  

a ja pozostaję w swej wiedzy nadal 

skromna! 

Lubię słuchać o bitwach, datach, 

wciąż nowych wydarzeniach… 

Bo to historia – przedmiot  

mówiący o kolejnych pokoleniach! 

BÓG! HONOR! OJCZYZNA! 

To ważne słowa, jak mówi mama i tata 

i mądrość ta pozostanie z nami na lata! 

  

 

 



 

WIERSZ O NASZEJ WYCHOWAWCZYNI 

Pani Magda Drob najlepsza jest, 

a my najlepiej piszemy na polskim test. 

Pani jest bardzo kochana.  

My śpimy do rana, więc trochę się spóźniamy,  

lecz zawsze bardzo przepraszamy. 

Każdy z nas jest trochę inny, ale za to zawsze niewinny. 

My Pani kochać nie przestaniemy! 

I uczyć zawsze się będziemy. 

Bardzo się cieszymy, że aż dwa lata jeszcze z Panią spędzimy, 

bo to dopiero siódma klasa, a wszystkiego jest po pasa. 

Ułamków i królów nie spamiętamy, 

ale Panią zawsze zapamiętamy!!! 



  

Pan Adam Leśków to geograf wielki,  

pewnie jeździ nad morze i zbiera muszelki. 

Nauczył nas ustalać współrzędne na mapie 

byśmy mogli tam pojechać naprawdę. 

Pan Adam przekazał nam wiele,  

bo jest bardzo dobrym nauczycielem. 



 

 

 

Nasz pan miło się nami opiekuje za co mu serdecznie dziękuję. 

 

 



W NASZEJ SZKOLE UCZNIOWIE NA BIEŻĄCO SĄ INFORMOWANI 

O KONKURSACH W DANYM MIESIĄCU 

 



  

 


