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Wiosna, ach to TY!
Wiosna w pełni, sezon na spędzania czasu ze znajomymi na plaży po
stornie Praskiej oraz na bulwarach nad Wisłą możemy uznać za
rozpoczęty. W pierwszy weekend wiosny tłumy młodych ludzi swoje
popołudnie i wieczór spędziło na plaży oraz bulwarach. Ci, którzy ten
czas spędzili w domu przed telewizorem nie wiedzą co stracili :)

Jednak nie tylko spędzanie czasu wo
-lnego z najbliższymi na zewnątrz
dało się zauważyć w pierwsze dni
wiosny. Większość mieszkańców
Warszawy zamieniło swój rodzaj
transportu z samochodu na rower.
Wielu amatorów sportowców wyszło
na ścieżki rowerowe, biegowe i do
parku by cieszyć się z uprawiania
sportu przy promieniach słońca, które
towarzyszą im przy wyczerpujących
treningach, by w wakacje móc się
cieszyć piękna sylwetką i nie tylko.

Zawodowa droga do przyszłości
16.03.2017r.
Szesnastego marca wybrane osoby z drugich klas poszły na zajęcia z
doradcą zawodowym. W czasie tych zajęć rozmawialiśmy na tematy
naszych zainteresowań i planów na przyszłość. Mieliśmy również okazję
na zadawanie nurtujących nas pytań. Wypełniliśmy ankietę pt. „Kim będę
w przyszłości”. Dostaliśmy drobne upominki. Z zajęć wyszliśmy
niezwykle zadowoleni.

17.03.2017r.
W piątek siedemnastego marca dwudziestoosobowa grupa z klas drugich
pod opieką P. Koperskiej wybrała się na zajęcia w Centrum Kształcenia
Praktycznego (CKP). Po przyjeździe na miejsce zostaliśmy zaprowadzeni
do szatni a następnie na pyszne śniadanie. Kanapki, płatki, sałatki i inne
zdrowe smakołyki czekały na nas w stołówce w której również
spotykaliśmy się po zajęciach.
Podczas zajęć w pracowni budowlanej ozdabialiśmy gładzią szpachlową
płyty z karton gipsu.
Naszymi drugimi zajęciami była pracownia stolarska w której
wykonywaliśmy plansze do gry w kółko i krzyżyk. Następnie
odwiedziliśmy pracownię mechatroniczną (podczas tych zajęć przydała
mam się wiedza zdobyta na lekcjach fizyki), w której budowaliśmy różne
obwody elektryczne. A na deser zostaliśmy zaproszeni na zajęcia
cukiernicze podczas których nie tylko dowiedzieliśmy się czym różni się
ciasto kruche od półkruchego ale również wykonaliśmy pyszne babeczki
z kremem. Na koniec wypełniliśmy kolejne dwie ankiety w których
podejmowaliśmy decyzję które zajęcia najbardziej nam się podobały i jak
oceniamy atrakcyjność przekazywania wiedzy. Bardzo dziękujemy P.
Koperskiej za możliwość skorzystania z tak ciekawych zajęć.

Talenty naszych uczniów

Rozstrzygnięcie konkursu :"Moja
książka z własnymi ilustracjami"
Prezentujemy wyniki konkursu literacko-plastyznego, jaki odbył się w kwietniu bieżącego
roku w naszej szkole. Przedmiotem konkursu było stworzenie ilustracji do wybranej przez siebie
książki – lektury lub ulubionego tekstu literackiego. Obrazek mógł przedstawiać okładkę lub też
odnosić się do wybranego fragmentu utworu.
Miło nam zawiadomić, że wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce
Aleksander Kryszak 2gB – ilustracja do książki ‘Rok 2033”
Paulina Szulc 1gA – ilustracja do książki ‘Mały Książę”
II miejsce
Volodymyr Kuksa 3gA – ilustracja do książki ‘Władca Pierścieni. Drużyna
Pierścienia.”

III miejsce
Weronika Czarnowska 1gB – ilustracja do książki ‘Oskar i pani Róża’
Jakub Bzura 2gB – ilustracja do książki „Rok 2033”

Humor w zeszycie

- Wieś była samowystarczalna: kobiety dostarczały mleka, mięsa i skór.
- Soplica po dokonaniu samobójstwa opuszcza Litwę.
- Niestety nie mogę udzielić Pani odpowiedzi na to pytanie, ponieważ
tylko Bóg zna odpowiedź na wszystkie pytania.
- Wymień elementy budowy stawu: rzeka, woda, piasek, rośliny, o i
jeszcze ryby
- Napisz co wynalazł Giuseppe Garibaldi – Odpowiedź: wynalazł pizzę
- Po powrocie do domu Wokulski zamknął się w sobie i nikogo nie
wpuszczał.
- Wokulski spotkał Izabelę na spacerze w łazience.
- W czasach przedhistorycznych nasi przodkowie żyli w jaskiniach, które
były gniazdami cywilizacji. Później zaczęli budować szałasy, nie mieli
ubrań, nawet koszul, tylko dziury na przepuszczanie dymu. Rozporządzali
bardzo prymitywnymi narzędziami do założenia rodziny.
-Na ukształtowanie powierzchni Ziemi maja wpływ jej trzęsienia oraz
wulkanizacja.
- Była to wyspa położona z dala od morza.
- Na klimat Europy wpływa morze, które nas olewa.

Kalendarium wydarzeń
kulturalnych
JUWENALIA WARSZAWSKIE 2017
5 maja - Juwenalia Akademii Pedagogiki Specjalnej i Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego
11 maja - Juwenalia Akademii Sztuki Wojennej oraz Akademii
Wychowania Fizycznego i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
12 maja - Juwenalia Uniwersytetu Warszawskiego oraz Juwenalia
Artystyczne
13 maja - Juwenalia Uniwersytetu Warszawskiego oraz Juwenalia
Szkoły Głównej Handlowej
19-20 maja - Juwenalia Politechniki Warszawskiej
Pierwszego dnia, czyli 19 maja wystąpią happysad i T.Love, natomiast
drugiego - TEDE, Bracia Figo Fagot i TABU. Więcej ogłoszeń wkrótce!
19 maja - Gardenalia
Pierwszym ogłoszony zespół, który wystąpi podczas Gardenaliów to Dwa
Sławy!
20 maja - Wielka Parada Studentów 2017
26 maja - Juwenalia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Jedną z gwiazd, który zagra podczas juwenaliów UKSW, będzie zespół
LemON.
27 maja - Juwenalia Uniwersytetu Warszawskiego
2-3 czerwca - Ursynalia, czyli Juwenalia Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego

FESTIWAL KOLORÓW
28 maja w godzinach 16-22 w Stadion Syrenki odbędzie się Festiwal
Kolorów.

