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Witaj Szkoło !!!

I

    Uśmiechnięci, pełni energii i entuzjazmu przywitaliśmy się ze swoimi przyjaciółmi na
uroczystym rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2016/2017.  Z tej okazji odbył się
uroczysty apel z częścią artystyczną, które przygotowali uczniowie klasy 5b i 5e, w
klasach młodszych uczniowie 2e i 2f, 3a oraz 3c z3f, którzy uroczyście powitali uczniów
klas pierwszych. Pani Dyrektor  Barbara Makowska-Opala serdecznie powitała uczniów,
rodziców i nauczycieli, przypomniała nam wszystkim, jak bardzo ważne jest stawianie
sobie kolejnych celów, które prowadzą do sukcesu. Głos zabrali również: przedstawiciele
Rady Rodziców oraz Pani wicedyrektor Grażyna Krawczyk i Iwona Seliwiak życząc
wszystkim dobrego roku szkolnego 2016/2017. Po części oficjalnej wszyscy udali się do
swoich sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami.                                                        
                                                                                                                     Natalia kl. 3a
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Kreatywna Szkoła.
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Certyfikat Kreatywnej Szkoły.

Dnia 19 maja 2016 r. w naszej szkole odbył się
Festiwal Nauki pod hasłem „Ciekawi Świata”.
Tego dnia na dziedzińcu szkoły pojawiły się
stoiska laboratoryjno - naukowe, gdzie
uczniowie klas 4-6 przedstawiali społeczności
szkolnej różnorodne doświadczenia i
prezentacje. Pokazy uczniów były bardzo
ciekawe, wszyscy z ogromnym
zaciekawieniem swiedzali kolejne stanowiska,
w szczególności uczniowie klas młodszych.
Tego dnia gościliśmy Pana Burmistrza
Dzielnicy Bemowo Pana Marka Lipińskiego,
oraz dziennikarkę stacji TVN Panią Annę
Kalczyńską, która z wielkim zainteresowaniem
oglądała projekty naszych naukowców,
przeprowadziła wywiad ze szkolną drużyną
kreatywności Destination Imagination pod
opieką trenerki p. Joanny Chochlewicz i
wręczyła na ręce Pani Dyrektor Barbary
Makowskiej - Opala Certyfikat Kreatywnej
Szkoły.
                                        Patrycja kl.3a
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 Nasze Kreatywne Złotka.
Mamy to - złoty medal na światowej
olimpiadzie Global Finals 2016 w
USA za "Wyzwanie na już"! Jest to
owoc cięzkiej pracy i przygotowań
uczennic naszej szkoły wraz z
trenerkami.  Zaczęło się od
kwietniowego zwycięstwa  na
Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Kreatywności 2016 we Wrocławiu.
Zwycięztwo w polskiej olimpiadzie
dało możliwośc reprezentowania
Polski na olimpiadzie światowej,
która odbywała się w Knoxville w
USA w dniach 25 – 28 maja 2016.
Dziewczy były najlepsze w
"Wyzwaniu na już" w którym
startowało 75 drużyn w naszym
poziomie wiekowym. Na 100
możliwych do zdobycia punktów
uzyskałyśmy 95,25.  Bravo!!!
Gratulujemy i życzymy kolejnych
sukcesów.
                                  Oliwia 3a
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Artystycznie.
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Dzień tańca i piosenki.

Dnia 10 czerwca 2016r. w Sali Widowiskowej
odbył się Dzień Tańca i Piosenki, w którym wzięli
udział uczniowie naszej Szkoły.
Artyści pojawili się na scenie już jedenasty raz, w
celu by podsumować artystyczny rok szkolny
2015/2016. Mogliśy podziwiać wielu
utalentowanych artystów, którzy zaprezentowali
przepiekne choreografie taneczne pod kierunkiem
 p. Joanny Cegielskiej oraz utwory muzyczne pod
kierunkiem p. Hanny Olszak, p. Mirosławy Madej,
Joanny Cegielskiej i Marcina Kozieł. 
Wszyscy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
                                             Klaudia 3a

Miłość niejedno ma imię.
W ramach Dnia Patrona Szkoły 20 maja 2016 r. odbył się koncert
charytatywny pod hasłem " Miłość niejedno ma imię". Inicjatorką całego
wydarzenia była Julia Ukielska absolwentka naszej szkoły, która w
zeszłym roku szkolnym wyszła z tą propozycją. Autorką scenariusza
byłaPani Agnieszka Przybyszewska, która też wyreżyserowała koncert.
Koncert zaszczycili swoją obecnością Pan Burmistrz Marek Lipiński,
który objął go swoim patronatem, Pani Wiceburmistrz Janina
Miszewska, ks. Proboszcz Jan Popiel, dyrektorzy naszej szkoły i szkół
zaprzyjaźnionych, nauczyciele, uczniowie, licznie przybyli rodzice oraz
absolwenci. W rolę artystów wcielili się nauczyciele, uczniowie i
absolwenci naszej szkoły oraz rodzice. Koncert wzbudził wiele emocji,
poruszył serca, a dochód przeznaczono na pomoc uzdolnionym
dzieciom z naszej szkoły.
                                                                  Ola 3aI
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Wyniki egzaminu po klasie VI.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
opublikowała wyniki sprawdzianu po klasie
VI dla wszystkich szkół województwa
mazowieckiego. Nasza szkoła znalazła się
na podium, uczniowie naszej szkoły
osiągnęli wyniki, które powodują, że nasza
szkoła jest  na I miejscu w Dzielnicy
Bemowo oraz jednym z najwyższych miejsc
w m. st. Warszawa wśród publicznych
placówek oświatowych. Gratulujemy.            
                                                      Szymon kl. 3a
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Najlepsi z najlepszych.
W ostatnim tygodniu przed zakończeniem
roku szkol. 2015/2016 Pani Dyrektor Barbara
Makowska - Opala spotkała się z najbardziej
utytułowanymi w tym roku szkolnym uczniami.
Laureaci konkursów informatycznych,
ortograficznych,
matematycznych, przyrodniczych,
artystycznych oraz zwycięzcy
Ogólnoświatowej Olimpiady Kreatywności
„Destination Imagination”  dzielili się
wspomnieniami związanymi z ich udziałem w
licznych konkursach organizowanych poza
naszą szkołą. Pytając Panią dyrektor o
wrażenia po spotkaniu powiedziała nam:
" Miło było przysłuchiwać się niezwykle
dojrzałym wypowiedziom naszych uczniów.
Indywidualna analiza znaczenia
poszczególnych sukcesów dowodzi wysokiej
samoświadomości naszych podopiecznych".
                                                 Patrycja 3a

Zwycięzcy...
W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie naszej szkoły brali udział w wielu konkursach, olimpiadach podczas których zdobyli miejsca na podium. I
tak poniżej przedstawiamy kilka znaczączych konkursów, choć naszym zdaniem wszystkie konkursy są ważne, sam udział w nich jest
sukcesem.
Światowa Olimpiada Kreatywności Destination Imagination  w Stanach Zjednoczonych
konkurencja „Wyzwanie na już” Joanna Kuczyńska kl. 5c, Jagoda Maciejewska kl. 5c, Małgorzata Miłaszewicz kl. 5c, Katarzyna Sagan kl. 5c,
Julia Styś kl. 5c, Anna Tomaszewska kl. 5c, Kamila Wieczorek kl. 5c  I miejsce
Kuratoryjny Konkurs Matematyczny  
Paweł Mroziuk kl. 6c   laureat
Aleksander Karch kl. 6c  laureat
Radosław Ślęzak kl. 6d  laureat
Ogólnopolski Konkurs  III edycji programu „Wf z klasą”  SP nr 82 III miejsce
Kuratoryjny Konkurs Informatyczny „miniLogia”
Paweł Mroziuk kl. 6c laureat
XVI Wojewódzki Konkurs Ortograficzny "Ortografia na medal"  
Karolina Baldy kl. 6f laureat
Warszawski Konkurs Matematyczny w Języku Angielskim "Fun withs Maths"  Paweł Mroziuk kl. 6c laureat
Michalina Krawczyk kl. 6e  laureat
Warszawski Konkurs Matematyczny
„Mała Olimpiada Matematyczna” pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Żoliborz Wiktor Biały kl. 3f   I miejsce
Dzielnicowy Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy „Jestem dobry”  
Zespół z kl. 6e: Julia Ćwikilewicz, Michalina Krawczyk, Magdalena Sławińska, Maciej Stieblich, Zofia Warchulska, Michał Woźnicki  I miejsce
Dzielnicowy Konkurs Multimedialny "Bemowo-moja mała ojczyzna" Laura Dryglas kl. 5a  I miejsce, Dominika Lankiewicz kl. 5e    
I miejsce, Anna Siecińska kl. 2h   I miejsce
Dzielnicowy Konkurs Multimedialny „Bezpieczna przygoda z Internetem” w kategorii prezentacja multimedialna  Gabriela Jastrzębska kl. 6b  I
miejsce
Dzielnicowy Konkurs Multimedialny „Bezpieczna przygoda z Internetem” w kategorii grafika komputerowa  Dominika Lankiewicz kl. 5e  I
miejsce
Dzielnicowy Konkurs Języka Angielskiego "Brainstorm mini"  
Michalina Krawczyk kl. 6e  I miejsce
                                                                                                                                                                         Redakcja
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Remont, remont, remont...
W okresie wakacji w naszej szkole nastąpiło wiele zmian. Szkoła
zamieniła się w plac budowy. W dniu pierwszego września zastaliśmy
odnowione korytarze, większą stołówkę szkolną, nowe sale świetlicy, a
także nowe sale lekcyjne. Wyremontowane zostanie również wejście
główne do szkoły. Z naszych tajnych źródeł dowiedzieliśmy się, że czeka
nas jeszcze nowa biblioteka, ale o tym będziemy informować w kolejnych
numerach gazety.
                                                                          Szymon 3a
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