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CO SIĘ U NAS OD WRZEŚNIA DZIAŁO? 

 

WYZWANIE - „Przeczytam 52 książki w 2020 roku” 

 

 Wyzwanie polega na przeczytaniu jednej dowolnej 

książki na tydzień. Książki wybierają czytelnicy sami. 

Decydują jaką książkę przeczytają!  Może być bardzo gruba 

lub cienka… Z liczby przeczytanych książek każdy rozlicza się sam, bo wyzwanie jest dla 

nich. W tym wyzwaniu czytelnicy  sami walczą o siebie, o swój rozwój osobisty. 

Przeczytanymi książkami można się podzielić na portalu społecznościowym - Facebook 

(Przeczytam 52 książki w 2020 roku). Można też zgłosić się do biblioteki po listę, na której 

zapisujemy przeczytaną książkę. Twórcą internetowej inicjatywy „Przeczytam 52 książki 

w roku” jest Marcin Gnat absolwent dziennikarstwa i komunikacji na Uniwersytecie 

Jagiellońskim. Od 12 lat związany ze światem mediów cyfrowych.  W 2020 roku postanowił 

przenieść to wydarzenie na grunt bibliotek publicznych 

i szkolnych. 

 

Cel naszej akcji jest jeden –   

POSZERZAMY SWOJE HORYZONTY! 

 

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH 

 Europejski Dzień Języków obchodzony jest 26 września 

każdego roku od 2001 r. z inicjatywy Rady Europy i we współpracy            

z Komisją Europejską.  

W ostatniej chwili, bo 26 września udało się naszej szkole wziąć udział 

w mini projekcie w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków. 

Chętni uczniowie przygotowali kartki z pozdrowieniami z okazji 

Europejskiego Dnia Języków. Zostały one wysłane pocztą 



elektroniczną przez p. Małgorzatę Skalską do STEALM Academy w Sofii w Bułgarii. 

Nauczycielka z Bułgarii p. Mariana przesłała nam kartki od swoich uczniów.  

 

 

    

 

 

https://www.facebook.com/hpt.bg/


JAK SMAKUJE SZTUKA W SP 154? 

 

 W październiku 2020 w Galerii Smaki Sztuki  

została zorganizowana wystawa prac plastycznych               

pt. "Moja wizja Mona Lisy".  Prezentowane prace 

plastyczne przedstawiają własne interpretacje obrazu 

"Mona Lisa", którego autorem jest Leonardo da Vinci - 

artysta włoskiego renesansu. 

Autorami dzieł są uczniowie klas siódmych naszej 

szkoły. Młodzi artyści wykonali malowidła w różnych 

technikach plastycznych. Prace powstały na lekcjach 

plastyki pod opieką nauczycielki pani Anny Lis-Radosz. 

Pomysłodawcą i twórcą galerii jest wicedyrektor pani 

Beata Ignaczak, której obrazy mogliśmy zobaczyć 

podczas jednej z wystaw. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZKOLNY DZIEŃ PAPIESKI 

 W październiku 2020r. po raz szósty obchodziliśmy Szkolny Dzień Papieski. 

Hasło Dnia Papieskiego 2020 to „Totus Tuus”. 

 

 Dzień Papieski – dzień wdzięczności, łączności 

duchowej z Ojcem Świętym Janem Pawłem II                   

i promocji jego nauczania. Obchodzony jest                     

w Kościele Rzymskokatolickim w Polsce. 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. 

 

Tegoroczny dzień papieski ma charakter wyjątkowy. Przede wszystkim dlatego, że odbywa 

się w okresie pandemii koronawirusa, ale również dlatego, że obchodzimy go w roku 100. 

rocznicy urodzin Jana Pawła II. 

 

Wydarzenie uczciliśmy w następujący sposób: 

 



 

TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI  

W dniach 05 – 11 października w naszej szkole  

obchodzony był pod hasłem:  

"Dysleksja inspiruje  do (nie)zwykłych działań". 

W ramach wydarzenia uczniowie i rodzice zostali 

zapoznani z tematyczną prezentacją multimedialną.  

Zainteresowani skorzystali z indywidualnych 

konsultacji ze specjalistami w związku ze specyficznymi trudnościami dziecka w nauce.  

W tym szczególnym tygodniu podczas terapii pedagogicznej uczniowie poprzez różne formy 

ćwiczeń poznawali tematykę specyficznych trudności w nauce. 

Nasze działania zostały docenione przez  Mazowieckie Samorządowe Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli. Otrzymaliśmy podziękowania, które zostały umieszczone na 

stronie internetowej naszej szkoły. 

 

 

         

            



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



V DNI WĘGIERSKIE NA BIAŁOŁĘCE 

 

 

W pierwszy weekend października 

mieszkańcy dzielnicy Białołęka 

wspólnie przygotowali dania kuchni 

węgierskiej, zagrali w grę miejską               

o przyjaźni polsko-węgierskiej "Dwa 

Bratanki". Zaangażowani w grę 

przemierzali ulice Tarchomina                    

i Nowodworów, wykonali zadania 

nawiązujące do kultury Węgier 

i wysłuchali koncertu Joszko Brody. 

Z radością informujemy, iż w tym 

edukacyjnym przedsięwzięciu naszą 

szkołę reprezentowali uczniowie klasy 7d i zajęli I miejsce. 

 

Październik 2020r. - KURATORYJNE 

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. 

 



KASZTAN NA WAGĘ ŻYCIA - AKCJA CHARYTATYWNA 

Pomagamy, bo kochamy...  

W październiku 2020r. zaangażowaliśmy się w akcję charytatywną 

"Kasztan na wagę życia".  Uczniowie zbierali kasztany, by pomóc 

chorej Sandrze.  

Akcja polegała na zbieraniu kasztanów i żołędzi, które zostały 

zważone i wycenione. Wartość zbioru w złotówkach przekazana została na konto Sandry. 

Kasztany i żołędzie trafią do zwierzaków z zagrody w Goluchowie. Dziękujemy dzieciom              

i rodzicom, którzy włączyli się do akcji.  

Pamiętajmy - Dobro powraca! 

 

 

UCZENNICA KLASY 8 PRZEDSTAWICIELKĄ  

MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY BIAŁOŁĘKA 

 
Jesteśmy bardzo dumni, gdyż w wyniku 

wyborów, Radną X Kadencji Młodzieżowej 

Rady Dzielnicy Białołęka została nasza 

uczennica i koleżanka - Aleksandra B.  

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Białołęka (MRDB) została powołana w 2008 roku. Kadencja 

Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka trwa 2 lata. 

Celem powołania i działania MRDB jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania 

młodych sprawami związanymi z młodzieżą na poziomie lokalnym. 

W trakcie kadencji młodzieżowi radni spotykają się z przedstawicielami zarządu dzielnicy, 

organizują debaty, realizują i opiniują projekty dotyczące młodzieży, zwłaszcza te                       

o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, 

ekologicznym i charytatywnym. Udział w pracach rady to okazja do poznania rówieśników, 

zainteresowania i zaangażowania w sprawy lokalne, włączenia się w organizację wydarzeń 

dla młodzieży, ale również początek drogi dla osób, które chciałaby w przyszłości zająć się 

pracą w samorządzie. 

 

 

 



SPORTOWO I ZDROWO W SP 154 

Inauguracyjny rajd rowerowy  

We wrześniu odbył się pierwszy w tym roku szkolnym 

rajd rowerowy. Jako cel wycieczki został obrany 

specjalny tor rowerowy „Pumptrack Skierdy”. Mimo 

wczesnej jak na weekend godziny, zdrowe i aktywne 

spędzenie sobotniego przedpołudnia wybrało 21 uczestników rajdu. 

Mistrzostwa Dzielnicy Białołęka w Biegach Przełajowych 

 

W dniu 23.09.2020 r. w Parku Picassa odbyły się Mistrzostwa Dzielnicy Białołęka                     

w Biegach Przełajowych. Naszą szkołę pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego 

Jarosława Glinickiego i Krzysztofa Jabłonowskiego reprezentowała liczna grupa uczniów. 

W kategorii „młodzież” bezkonkurencyjna była Zuzanna z klasy 8, zdobywając złoty medal 

za pierwsze miejsce. Złoto trafiło również do rąk ucznia klasy 6 

Patryka za zwycięstwo w kategorii  „dzieci”. 

Zawody finałowe LIV Warszawskiej Olimpiady 

Młodzieży w biegach przełajowych 

 

Uczennica klasy 8, Zuzanna, zajęła IV miejsce                           

w Warszawskich Indywidualnych Biegach Przełajowych. 

Zawody odbyły się 6 października 2020r. na warszawskim 

AWF. Uczennica awansowała do etapu 

mazowieckiego. 

IV Bieg Erasmusa – Bieg Sztafetowy 

 

Czworo uczniów naszej szkoły: Zuzanna (klasa 

8), Patryk (klasa 6), Jacek, (klasa 8), Mateusz (klasa 7) tworzyło drużynę w biegu 

sztafetowym, w ramach IV Biegu Erasmusa. Każdy z zawodników musiał biec co najmniej 5 

minut. Liczył się całkowity dystans pokonany przez drużynę w 60 minut. Na chwilę obecną 



zajmujemy 22 miejsce na 329 drużyn zgłoszonych z całej Polski. Uczestnicy biegu otrzymali 

pamiątkowe medale. 

ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZYLIOWŚCI 

 

21 listopada obchodzony jest jako Światowy 

Dzień Życzliwości i Pozdrowień, dzień dobrych 

uczynków i pozytywnych emocji. Idea tego 

święta wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. 

Oryginalna nazwa święta brzmi Hallo World Day 

i symbolizuje cel tego dnia, czyli mówienie hallo 

(cześć) do przynajmniej dziesięciu osób dziennie. Obecnie Dzień Życzliwości obchodzony 

jest w ponad 180 krajach. Jego celem jest uwrażliwienie ludzi na wzajemną życzliwość, 

wzbudzenie w nich pozytywnych emocji. Jest to apel przeciwko problemom i często smutnej 

rzeczywistości.  

W naszej szkole Światowy Dzień Życzliwości jest powiązany z projektem realizowanym 

przez wybrane klasy 6 oraz 7 pt. Good Act Epidemic. Szczególnie tego dnia świętowaliśmy 

w bardzo zabawny sposób, kierując się propozycjami: 

1. Pochwal pierwsze trzy osoby, z którymi rozmawiasz.  

2. Powiedz dzień dobry osobie stojącej obok Ciebie             

w windzie. 

3. Posprzątaj śmieci. Spędź 10 minut na sprzątaniu parku 

lub okolicy. 

4. Poświęć 24 godziny na rozpowszechnianie 

pozytywnych myśli w mediach społecznościowych. 

5. Wyślij kwiaty znajomemu. 

6. Zadzwoń / wyślij SMS-a / e-maila/ do kogoś, aby powiedzieć mu, jaki jest niesamowity. 

Przesłanie akcji jest proste - bądźmy życzliwi codziennie, a nie tylko od święta. 

Pamiętajmy, że pozytywna energia, którą przekazujemy w świat do ludzi, wraca do nas 

z nawiązką. 



PROJEKT GOOD ACT EPIDEMIC 
 

Od października 2020 roku nauczycielki języka 

angielskiego - panie: Katarzyna Adamus oraz Kinga 

Płaciszewska i 32 uczniów z klas 6 i 7 aktywnie 

uczestniczą w realizacji projektu Good Act 

Epidemic, współpracując z nauczycielami oraz 

uczniami ze szkół w Jordanii, Tunezji, Chorwacji, 

Włoch, Turcji, Austrii, Łotwy, Portugalii, Hiszpanii 

oraz Ukrainy. Projekt GAC został oficjalnie 

zarejestrowany. 

Projekt Good Act Epidemic – spotkanie online 
 

26 listopada 2020 roku uczniowie naszej szkoły 

biorący udział w realizacji projektu Good Act 

Epidemic wraz z nauczycielką języka 

angielskiego panią Katarzyną Adamus mieli 

okazję wziąć udział w spotkaniu online                    

z uczniami i nauczycielami ze szkół partnerskich 

we Włoszech, Hiszpanii oraz Turcji. Spotkanie odbyło się na platformie Teams. 

Organizatorem spotkania była szkoła Col·legi Cor de Maria – Mataró z Hiszpanii. Spotkanie 

było pierwszym z serii spotkań w projekcie. Drugie miało miejsce 27 listopada i brali w nim 

udział uczniowie i nauczyciele z Jordanii, Austrii, Ukrainy, Turcji, Portugalii, Tunezji. 

Uczniowie wypowiadali się na temat powodów dla których uczestniczą w projekcie oraz                

w samym spotkaniu jak też mogli zadawać nurtujące ich pytania swoim kolegom ze szkół 

partnerskich. Najczęściej zadawane pytania to: 

– Jakimi językami mówisz? 

– Jak wygląda Twój zwykły dzień? 

– Ile godzin spędzasz dziennie w szkole? 

– Czy wiesz coś o moim kraju? 

– Jak się przywitać w Twoim języku? 

– Ile masz lat? 

– Jakie jest twoje hobby? 



TYDZIEŃ WOLONTARIATU  

Tegoroczny Tydzień Wolontariatu 

wyglądał nieco inaczej niż we 

wcześniejszych latach. Tym razem nasi 

szkolni artyści podjęli działania w sieci. 

Podtrzymując tradycję - szkolny zespół nauczycieli - „Art 

- Mani” wystąpił  w przedstawieniu pt. „Drogowskazy”. Specjalnie na 

tę okazję, przygotowano także wirtualny koncert kolęd. Nagrania 

zostały udostępnione domom pomocy społecznej, domom dziecka. 

Nasza społeczność szkolna włączyła się również w akcję CARITAS-u, 

uczestnicząc w zbiórkach najpotrzebniejszych artykułów dla 

potrzebujących. 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM,  

KTÓRZY OFIAROWALI SWOJĄ POMOC  

 

 

    

SZKOLNI DZIENNIKARZE 

Radzą ... 

BY BYĆ SZCZĘŚLWYM W ŻYCIU I KORZYSTAĆ Z NIEGO NA 100% 

POTRZEBNA JEST SAMOAKCEPTACJA 

Akceptowanie siebie jest nierozerwalną częścią 

szczęścia. Myślę, że nie ma na świecie człowieka, który 

udaje kogoś innego lub nie jest w stanie pogodzić się z 

tym kim jest, a żyje szczęśliwie. Każdy człowiek jest inny, 

ale nie jest to złą rzeczą. To jest wspaniałe! Musimy 

nauczyć się lubić siebie! Ciągłe kształcenie naszej osobowości, rozwijanie jej, 

to właśnie rzeczy, które dają nam pełną satysfakcję z życia!  

 



GDY AKCEPTUJESZ SAMEGO SIEBIE, MOŻESZ ZROBIĆ DUŻO WIĘCEJ NIŻ GDY TEGO NIE 

ROBISZ 

Jesteś o wiele bardziej pewny siebie, jeżeli uznajesz 

to kim jesteś. Nie zadręczaj się swoją innością. Każdy ma 

różne talenty, zdolności i predyspozycje, jednak wszystkie 

są przydatne i wspaniałe. Jak  wspomniałam powyżej bez 

samoakceptacji nie można być pewnym siebie, a bez 

pewności siebie trudniej jest być szczęśliwym. Ciągłe 

zamartwianie się przed powiedzeniem czegoś: Powiedzieć 

to, czy nie? Chcę to zrobić, ale jak inni zareagują? Może 

będą się ze mnie śmiać? Zamartwianie się wyglądem: czy mogę to ubrać? Tak mi się to 

podoba, ale czy mnie nie pogrubi? Przecież i tak już wyglądam nie najlepiej. Szkoda, 

wybiorę coś innego i chociaż to mi się bardziej podoba to pójdę w tamtym. Są to przykłady 

codziennych sytuacji wynikających z braku pewności siebie. 

LUDZIE BARDZO CZĘSTO NA POCZĄTKU POTRZEBUJĄ AKCEPTACJI INNYCH OSÓB, BY 

SAMI MOGLI ZAAKCEPTOWAĆ SAMEGO SIEBIE 

Wiele osób nie potrafi pogodzić się z tym kim jest ze względu na presję 

społeczeństwa. Czasami potrzebujemy, by ktoś inny nas zaakceptował, byśmy sami mogli to 

zrobić. Warto mieć na względzie inne osoby i brać pod uwagę, że one także czasami mogą 

potrzebować wsparcia z tej strony. Akceptujmy wzajemnie naszą różnorodność!  

W dzisiejszych czasach społeczeństwo wywiera na nas podstawowe normy, od których nie 

da się uciec. Jest to jeden z powodów dla którego prawie każdy człowiek ma jakieś 

kompleksy. Mogą one dotyczyć wyglądu, osobowości, zachowania i nawyków, a także stanu 

materialnego itp.  

Ze względu na te wymuszone normy wiele osób nie jest wstanie zaakceptować samego 

siebie i z całych sił próbuje dostosować się do społeczeństwa. 

 

CZY ROZWIJANIE WŁASNEJ OSOBOWOŚCI JEST TAKIE WAŻNE? 

Moim zdaniem rozwijanie własnej osobowości jest ważne, ale na pewno nie powinno 

być priorytetem. Pozytywami tego procesu jest pójście dalej i otworzenie się na dalsze 

horyzonty. Nie warto się jednak zmieniać ze względu na chęć dopasowania się lub 

podlizania innym. Jeżeli lubisz samego siebie to nie próbuj na siłę zmienić własnej 

osobowości! Bądź sobą! Jesteś wyjątkowy!  

„Akceptować siebie to być po swojej stronie, być swoim sprzymierzeńcem” 

 

 



 

JAK ZACZĄĆ PODNOSIĆ SWOJĄ PEWNOŚĆ SIEBIE I SAMOOCENĘ 

 

1. JEŚLI JESTEŚ Z CZEGOŚ NIEZADOWOLONY I WIESZ, ŻE NIGDY SIĘ  Z TYM 

NIE POGODZISZ – ZAAKCEPTUJ SWOJĄ NIEZGODĘ NA TO. 

2. NIE ZAKŁADAJ OD RAZU, ŻE COŚ CI SIĘ NIE UDA. 

3. MYŚL O SOBIE Z SZACUNKIEM. 

4. OTACZAJ SIĘ DOBRYMI MYŚLAMI I UCZUCIAMI. 

5. ZGODNIE Z ZASADĄ, ŻE SAMOAKCEPTACJA TO DECYZJA, ŻE CHCESZ BYĆ 

SWOIM SPRZYMIERZEŃCEM, A NIE WROGIEM, ZDECYDUJ: 

 czego możesz robić więcej 

 czego możesz zacząć robić mniej 

 co możesz zacząć robić 

 co możesz przestać robić 

 co możesz robić inaczej 

 

 

 

 

 

        Magdalena B. - uczennica klasy 8c  

 

 

 

 

 

 

 



Pokój na ziemi ludziom, 

a w niebie cisza gwiazd, 

grają anieli, 

świat się chlebem dzieli. 

Świat ma dziś świąteczny blask… 

 

 

 

KOCHANI, 

niech magiczna moc wigilijnego wieczoru 

przyniesie Wam spokój, wytchnienie i radość. 

Każda chwila świąt Bożego Narodzenia niech żyje własnym pięknem, a Nowy 

Rok obdaruje Was zdrowiem, pomyślnością i szczęściem.  

Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia! 

 

 

 

            Redakcja 

 

 



W NASZEJ SZKOLE UCZNIOWIE NA BIEŻĄCO SĄ INFORMOWANI  

O KONKURSACH ORGANIZOWANYCH W DANYM MIESIĄCU 

 

 



  



 

 



Prace z konkursu pt. „Mój ulubiony nauczyciel” 2020/2021 

 

 

 

 

 



 

Prace z konkursu pt. „Pomocna dłoń" 
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