
 

 

GAZETKA SZKOLNA 217—TEJ 

Nr 4/05/2017 

            Drodzy uczniowie i wszyscy czytelnicy „Kleksa”! 
Powiew wakacji czujemy już na plecach, ale jeszcze przed nami wiele szkolnych atrakcji:               
popołudnie z rodziną i wycieczki, zatem czekając na kolejne wydarzenia podsumujmy to,                            

co już za nami... 

 Co przeżywaliśmy… 
 W dniu 25.03.2017r. w naszej szkole odbył się festiwal szkolny pod hasłem „ W naszej szkole          
fajna sprawa i nauka i zabawa”. Uczniowie, rodzice i nauczyciele wspólnie przygotowali mnóstwo 
atrakcji, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. „The Voice of 217” po angielsku, warsztaty z ro-
botyki, „Laboratorium Małego Naukowca” czy „Matematyczna fabryka zabawek”, to tylko niektóre                       
z nich. Można było spędzić chwilę w Salonie Piękności "Warkoczyk" lub zwiedzić wystawę starych telefo-
nów komórkowych. Interesującą propozycją spędzenia wolnego czasu była SENSOPLASTYKA. Konkursy 
sportowe, mitologiczny bieg po wiedzę i występy zespołów artystycznych rozgrzały uczestników i publicz-
ność. Po tych emocjonujących atrakcjach można było odpocząć w przygotowanych przez społeczność 
szkolną kawiarenkach przy ciastku i herbacie.  Nasze działania pozwoliły zebrać fundusze w kwocie 
6968,90 PLN z przeznaczeniem na cele uzgodnione z Radą Rodziców.                                                                
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i zapraszamy za rok. 

       ***                                                                             
 Przez cały rok szkolny uczniowie klasy IVE uczestniczyli w programie Nowe Horyzonty Edukacji 
Filmowej. Obejrzane przez nas seanse filmowe w kinie Muranów były poruszające i nieco inne od tych 
wyświetlanych w centrach kinowych. Wzbudziły nasze zainteresowanie. 

        *** 

 18 marca 2017r. w godz. 10.00 - 13.30 odbył się finał projektu edukacyjnego, czyli gra terenowa              
z elementami wiedzy dotyczącej historii Rembertowa, naszej szkoły i patronów „60 LAT DZIELNICY 
REMBERTÓW”. Projekt został zgłoszony i opracowany przez nauczycielkę historii mgr Mirosławę Płu-
sę- Szpakowską, wsparcia  merytorycznego w organizacji i zarządzaniu udzieliła hm Renata Wleklińska, 
natomiast uczniowie stworzyli zespoły, a harcerze przygotowali punkty, zadania i patrole. Zabawa eduka-
cyjna z elementami metodyki harcerskiej spowodowała, że na trasie biegowej mimo chłodu panowała gorą-
ca atmosfera, uczestnicy dzielnie wykonywali zadania, zachowując zasady fair play. Na zakończenie biegu 
na  uczestników czekał słodki poczęstunek, a dla  zwycięskich drużyn drobne nagrody. Wolontariusze, któ-
rzy jak zawsze nie zawiedli, to oczywiście nauczyciele i rodzice.                                                              
 Serdecznie dziękujemy za pomoc w realizacji projektu wszystkim zaangażowanym, a w szcze-
gólności Dyrekcji , Radzie Rodziców SP217,  Dzielnicy m.st. Warszawa Rembertów oraz Szkolnej 
drużynie ZHP "Wagabunda". Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ. 

       ***  

 W dniu 15.05.2017r. odbył się finał międzyszkolnego konkursu historycznego na temat "Życie                  
i działalność Józefa Piłsudskiego". Do ścisłego grona finalistów dotarły dwie uczennice SP 217 z klasy 6F 
Nina i Olga Szczecińskie. Dziewczęta zajęły 2 i 3 miejsce. Gratulujemy!   

       ***  

 Dnia 31.03.2017r. w Zespole  Szkół nr 76 w Warszawie odbyły się DRUŻYNOWE MISTRZO-
STWA DZIELNICY REMBERTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W SZACHACH. Szkołę repre-
zentowali: Gabriela Rosikoń, Mikołaj Król i Krzysztof Piórko z klasy 4C oraz Rafał Rosikoń z IC.                   
 Nasza drużyna wywalczyła srebro.    BRAWO!   

 

 

 9 maja o godzinie 9.30 odbył się w naszej szkole finał VII Konkursu Ortograficznego             
dla uczniów klas III Szkół Podstawowych m.st.Warszawy „Z ortografią za pan brat”. Przedsięwzięcie 
to zostało wpisane w tradycję naszej szkoły oraz dzielnicy Rembertów. Konkurs ma na celu aktywizowanie 
środowiska szkolnego na rzecz pracy z uczniem zdolnym, kształtowanie kompetencji ortograficznych           
u uczniów I etapu edukacyjnego. Rozbudzanie wrażliwości młodego człowieka na poprawną pisownię ję-
zyka polskiego. Wyniki finału oraz tekst dyktanda są zamieszczone na stronie internetowej szkoły – 
www.sp217.pl Warto zajrzeć, gdyż wśród laureatów są nasi uczniowie!!! 
  Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 23 maja o godzinie 14.30  

*** 
 18 maja odbył się Szkolny Turniej Ekologiczny dla klas III „Czyste powietrze, woda i ziemia to 
przyszłość naszego pokolenia”. Zasady konkursu opracowały panie Małgorzata Żebrowska i Agnieszka 
Pieńkowska. Wyniki turnieju przedstawiają się następująco: I miejsce - klasa III J, II miejsce - klasa III E, 
III miejsce - klasa III H. Gratulacje! 

       *** 

  W czerwcu reprezentanci klas III wezmą udział w finale Dzielnicowego Konkursu Matematycz-
nego „Tabliczka mnożenia”. Im także życzymy samych sukcesów i mocno trzymamy kciuki. 
       ***  
 Przypominamy, że uczniowie oddają do biblioteki wypożyczone na początku roku szkolnego pod-
ręczniki. W razie pytań i wątpliwości wychowawcy oraz panie w bibliotece udzielają szczegółowych infor-
macji. 
       *** 
   Informacja o miejscu realizacji obowiązku szkolnego od 01.09.2017r. Jest dostępna na stronie inter-
netowej szkoły www.sp217.pl/obwód szkoly podstawowej oraz na tablicach ogłoszeń w szkole. 
       *** 

W dniach 10-12 maja klasa 6F pojechała na trzydniową wycieczkę do Bęsi. Po kilku godzinach jaz-
dy autokarem w stronę Olsztyna zatrzymaliśmy się w Kadzidłowie, by zwiedzić Park Dzikich Zwierząt. 
Pan przewodnik, który był zarazem opiekunem wszystkich zwierząt, oprowadził nas po ogromnych wy-
dzielonych przestrzeniach, na których znajdowały się zwierzęta. Mogliśmy je głaskać. Były to osły, saren-
ki, jelenie, pawie, spaniele, czaple i wiele innych. Oglądaliśmy również drapieżne zwierzęta takie jak łosie, 
wilki czy rysie. Dla naszego bezpieczeństwa drapieżniki znajdowały się w klatkach. Następnym przystan-
kiem był już Ośrodek Wypoczynkowy w Bęsi. Dostaliśmy kilkanaście minut na rozpakowanie się i od razu 
pani animatorka rozpoczęła pierwsze zajęcia, mające na celu zapoznanie się, popracowanie nad koordyna-
cją ruchową oraz poprawienie porozumiewania się w grupie. Naszym zadaniem było mi.n. przejście ze 
związanymi nogami przez tor przeszkód, skoki w workach, wrzucenie piłek do miski, ale na makaronach. 
Po zajęciach pani zaprowadziła nas na kolację, a po kolacji odbyła się dyskoteka. Podczas dyskoteki było 
radośnie i hałaśliwie. Sami mogliśmy wybrać piosenki oraz zadedykować je swoim przyjaciołom. Po po-
wrocie do pokoi większość klasy długo nie mogła zasnąć po emocjach tego dnia. A to był dopiero począ-
tek.  

Następnego dnia po pobudce o 800 i śniadaniu pani oprowadziła nas po ośrodku i pobliskiej okolicy. 
W lesie odbyły się kolejne zajęcia. Polegały one na przejęciu sztandaru grupy przeciwnej. Następne zajęcia 
miały nas przygotować do życia w dziczy. Nauczyliśmy się, jak zbudować szałas, przefiltrować wodę, za-
bandażować złamanie czy rozpalić ognisko. Pod koniec każda grupa miała zdać test z tego, jak sobie pora-
dziła oraz rozpalić ogień za pomocą krzesiwa. Następnie wróciliśmy do ośrodka na obiad, a po obiedzie 
odbyły się zajęcia z budowy maszyny Goltberga. W maszynie tej każda część rusza następną i w ten spo-
sób wykonuje jakąś prostą czynność. Później pani na komputerze pokazała nam inną, bardziej złożoną ma-
szynę. Kolejne były zajęcia pt. Mini Master Chef, podczas których każda z grup miała ugotować leśne le-
czo, nadziewaną pomarańczę, pizzę czy bułkę z serem i szynką z ogniska. W wyniku końcowym miał li-
czyć się smak oraz pomysłowość, z jaką grupy podawały dania. Oprócz przysmaków przygotowanych 
przez nas a kolację zjedliśmy kiełbaski z ogniska oraz chleb i rozgrzaliśmy się ciepłą herbatą. Ostatnim 
punktem zajęć w tym dniu była nocna gra terenowa, podczas której zadania były dość  ciekawe np. policz 
wszystkie okna w ośrodku albo zaśpiewaj piosenkę o zwierzętach. Na końcu każda osoba z grupy dostała 
kolorową bransoletkę. Później bransoletki pomogły nam w dobraniu się do nowych grup. Grupy powstałe 
za pomocą kolorów na bransoletkach miały gdzieś pobiec i wrócić. Po powrocie do pokoi pani zabrała nam 
telefony i powiedziała, żebyśmy się wczuli w klimat kolonii. Większość osób poszła spać.  



 

 

Po śniadaniu odbyły się ostatnie zajęcia, a mianowicie podchody. Grupy miały się znaleźć za pomo-
cą znaków. Pożegnanie z Bęsią było bardzo bolesne, ponieważ wiele osób przez trzy dni zżyło się z tą 
miejscowością. Wycieczkę mogę uznać za bardzo udaną i ciekawą. 

           Emilka Patynowska 6F 

       *** 

Dwie uczennice z klasy 5C- Aleksandra Chamarczuk i Julia Leśniewska zostały wytypowane do 
konkursu „Ze Strażą Miejską bezpiecznie”, w którym brali udział uczniowie szkół warszawskich. Dziew-
częta zajęły IV miejsce. Żeby uzyskać tak wysoką pozycję musiały przejść przez 3 etapy konkursu. Pisały 
test wiedzy na temat Straży Miejskiej, wykonały pracę plastyczną tematycznie związaną z hasłem konkur-
su. Ola pokonała także miasteczko rowerowe. Następnie losowały scenariusz wydarzenia, wypadku i de-
monstrowały, w jaki sposób zachowałyby się w danej sytuacji. GRATULUJEMY! 

       *** 

W związku z reformą edukacji część uczniów z klas VI przenosi się do szkoły podstawowej ( gim-
nazjum) przy ulicy Ziemskiego. Nasze koleżanki napisały wiersz, który jest formą pożegnania z naszą 
szkołą. 

Wspomnienia 
Dzisiaj szkołę zaczynamy, 

a w głowie tyle już pomysłów mamy! 
Koleżanki, przyjaciele, 

wydarzyło się tak wiele! 
Druga klasa się zaczęła, 
i przygoda rozpoczęła. 

Pierwsza miłość oraz kłótnie, 
będę to wspominać smutno… 
Trzecia klasa wnet powraca, 

już niedługo będzie praca! 
Czwarta klasa-duża  zmiana, 

gdzie jest pani ukochana? 
Piąta nas uświadomiła- 

coś się kończy, coś zaczyna. 
W końcu szósta nas zaskoczyła, 
oby przyjaźń się nie skończyła… 
Żegnajcie koledzy, nauczyciele, 

mamy z Wami wspomnień wiele. 
Żegnajcie liczne przygody, 
zaczynamy rozdział nowy. 
Za rok szkołę odwiedzimy, 

lecz inaczej już na nią spojrzymy. 
Dziękujemy z te wszystkie lata, 

bo poza Wami nie widzimy świata. 
Alicja Strzelczyk i Kinga Zych 6F 

 

 

 

 Kleksiaki– twórcze dzieciaki 
 
                     „Wakacje” 
Nareszcie wakacje, nadchodzą wakacje, 
słoneczko świeci, cieszą się dzieci! 
Wszyscy czekaliśmy na nie z radością, 
a teraz serduszka nam biją z radością. 
Morze już czeka, góry wzywają, 
dzieci pakują się i wyruszają. 
Rowerowe wycieczki, kąpiele w jeziorze, 
nie straszne nam będzie żadne bezdroże. 
Lody, słońce, niebo, raj! 
Czy pod domem podwórko, czy zielony gaj? 
Wszystkie dzieci kochają wakacje! 
I kto mi nie powie, że mam rację? 
                    Natalia Rzotkiewicz kl. II E 

 
„Bezpieczne wakacje” 
Żeby wakacje były bezpieczne, 
o kilku sprawach pamiętaj koniecznie: 
gdy kąpielisko nie jest ci znane, 
nie skacz na głowę, nie bądź baranem! 
 
Nie umiesz pływać? Trzymaj się brzegu! 
Do zimnej wody nie wskakuj z biegu. 
Smaruj się kremem, noś czapkę z daszkiem 
albo prażonym będziesz fistaszkiem. 
 
Pij dużo wody, bardzo Cię proszę, 
bo się zamienisz w suchy paproszek! 
Jak zapamiętasz tych kilka zasad, 
wakacje będziesz miał pierwsza klasa! 
                         Maksymilian Antosiewicz kl. III H 

 
              „Bezpieczne wakacje” 
Kiedy lato się zaczyna  
i pogoda już nam sprzyja, 
świadectwa odbieramy i  
w długą podróż wyruszamy. 
Tatry, Bałtyk i Mazury 
i na niebie żadnej chmury. 
Więc walizki już pakuję 
i do drogi się szykuję. 
Lecz do szkoły wkrótce wrócę 
i poświęcę się nauce.  
                     Kacper Kamiński  kl. III H 
 
 

                     „Jeszcze tylko chwila” 
Jeszcze sprawdzian z angielskiego i klasówka też z pol-
skiego. 
Jeszcze chwila i momencik czas wakacji już się kręci. 
Maja w góry, Antek w lasy, ja nad morze, Janek wczasy. 
Bezpieczeństwo to podstawa, aby dobra była to zabawa. 
Gdy nad rzekę się wybieram, zawsze kapok też zabieram. 
Na wycieczce rowerowej kaskiem zdobię swoją głowę. 
Kąpiel lubię, lecz w terenie, gdzie ratownik ma baczenie. 
Bezpieczeństwo to powaga, by do szkoły wracać nie jak 
łamaga. 
Zachowaj rozsądek koniecznie, by spędzić wakacje bez-
piecznie. 
                       Pola Zęgota kl. II H 
 
 
   „Same atrakcje” 
Przyszło lato i wakacje :) 
czekają na nas same atrakcje. 
Będziemy w górach i nad morzem, 
będziemy pływać łódką po jeziorze. 
Lecz pamiętaj brachu to dobra rada,  
bezpiecznym być to pierwsza zasada. 
W górach chodź tylko po szlaku, 
kapok miej zawsze w kajaku. 
Kąpieli wodnych zażywaj do woli,  
ale tylko tam gdzie dorosły pozwoli.  
A numery alarmowe wykuj na pamięć –  
czasami bywa, że mogą się przydać. 
                       Jakub Hrycko kl. III H 
 
                       „Wakacje!!!” 
Jest gorąco, idzie lato, wakacje planuję z tatą. 
Mamę i siostrę też zabierzemy. 
Autostradą A8 w świat pojedziemy. 
Mama weźmie koszyk spory, 
na jedzenie i przetwory. 
Tata weźmie wędki cztery, hulajnogę i rowery. 
A ja z siostrą plecak mały, by zmieściły się sandały. 
Morze, góry, biwak w lesie, 
taka wyprawa wiele przygód niesie. 
Możemy sobie nad wodą leniuchować 
i całą noc grillować. 
Można sobie długo spać, bo do szkoły  
i do pracy nie trzeba rano wstać.  
                   Cezary Korczak klasa III H 
 

 
 


