
 

 

Numer październik/listopad 2015 

Wiersz jesienny 
Rano mgła świat przykrywa,
a w południe wiatr się zrywa.
Wieje wietrzyk wju, wju, wju,
aż brakuje wszystkim tchu.

Z drzew spadają złote liście
to już jesień oczywiście.
Lecą liście szu, szu, szu,

w całym świecie pełno dżdżu.

Chmury rozsiewają deszcze
z parasolką chodzą świerszcze.
Pada deszczyk kap, kap, kap,
smutny ten jesienny świat.

Opracowała: Kasia Nowikow i Ania Jaskólska



 

z życia szkoły…

Wizyta p. Prezydent Warszawy w bibliotece.
22 września w naszej szkole miała miejsce bardzo doniosłe wydarzenie.

Bibliotekę szkolną odwiedzili 
Prezydent Warszawy p. Hanna 
Gronkiewicz Waltz i Wojewoda 
Mazowiecki p. Kozłowski.

Biblioteka nasza brała udział w 
programie edukacyjnym 
"Książka moich marzeń" i 
otrzymała fundusze na zakup 
nowych książek.

Pani Dyrektor Celina Maszke - Kaczorek przywitała gości. 

Następnie głos zabrała 
p. Prezydent i p. Wojewoda.
Mówili o swoich zainteresowaniach
czytelniczych. 
Na tym spotkaniu obecni 
byli również dziennikarze telewizyjni
i radni.

Krótką relację z wydarzenia można 
było obejrzeć w kilku stacjach 
telewizyjnych.
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gotuj z nami …

Przysmak Kopciuszka
zupka krem z dyni

S  kładniki:
1kg dyni
4 ziemniaki 
1 cebula
2 ząbki czosnku
2 litry wywaru warzywnego
przyprawy: imbir, sól, pieprz

Wykonanie:

1. Na oliwie zeszklić pokrojoną cebulę i czosnek.
2.  Dodać dynię i ziemniaki pokrojone w kostkę.
3. Całość lekko obsmażyć.
4. Wsypać imbir i wymieszać.
5. Wlać wywar z warzyw i gotować aż dynia i ziemniaki będą miękkie.
6. Całość zmiksować i przyprawić do smaku.
7. Możesz dodać śmietanę.

Świetnie smakuje z czosnkowymi grzankami. 

/Przepis z książeczki „Gotuj z … Ekopotrawy – książka kucharska”/
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z życia szkoły…

Dzień Edukacji Narodowej 14
października jak każdego roku
świętowaliśmy dzień KEN.
Ślubowanie złożyli uczniowie
klas pierwszych szkoły
podstawowej i gimnazjum.
Następnie uczniowie
„ślubujących'' klas
zaprezentowali się w krótkim
programie artystycznym, tą
część, zakończył występ
uczniów kl. 6a i IA w przedstawieniu pt.”Warszawskie święto chleba”. 
Pasowania na ucznia szkoły podstawowej dokonała Pani Dyrektor.

 

Po części artystycznej wszyscy pracownicy szkoły
otrzymali kwiatki i życzenia.

Przepisał tekst: Marcin Galas
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z życia szkoły…

Projekt edukacyjny „Młodzi głosują”

Dnia 19 października w ramach projektu wyborczego CEO/Centrum Edukacji
Obywatelskiej / uczniowie Gimnazjum Nr 62 pod kierunkiem 
nauczyciela wos-u wzięli udział w prawyborach parlamentarnych 2015.
Dzięki symulacji wyborów młodzież mogła wyrazić własne zdanie, także
poznać mechanizmy wyborcze i formę głosowania.
Zrobiliśmy wszystko, aby akcja wyborcza "Młodzi głosują" jak 
najbardziej przypominała rzeczywisty proces wyborczy.
Krok 1 - powołaliśmy szkolną komisję wyborczą. 

Krok 2 - ustaliliśmy miejsce i czas głosowania. 
Krok 3 - przygotowaliśmy głosowanie / szereg czynności poprzedzających: wykonanie urny wyborczej, 
przygotowanie napisów, list i kart wyborczych, ostemplowanie ich, plakaty wyborcze, hasła wyborcze itd.
Krok 4 - przeprowadzanie samego głosowania 
Krok 5 - publikacja wyników i podsumowanie pracy z grupą 

Wyniki prawyborów parlamentarnych 2015
w Gimnazjum Nr 62

Komisja Wyborcza w składzie:

1. Natalia Paszkowska

2. Elżbieta Jaskólska

3. Patrycja Starostka
przedstawiła wyniki wyborów:

Oddanych głosów - 41
Wszystkie głosy były ważne.

1. PIS 16 głosów

2. Kukiz'15 9 głosów

3. PO 7 głosów

4. Nowoczesna 6 głosów

5. Zjednoczona Lewica 3 głosy

Notatkę przepisał Czarek Czarnak kl. IA
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czy wiesz, że …

 Rekordy Guinnessa ⋆⋆⋆ ⋆⋆⋆
Najstarszy Park Narodowy w Polsce

Pieniński Park Narodowy obchodzi 
w tym roku swoje 82 urodziny! 
Dokładnie 1 czerwca 1932 roku 
rezerwat w Pieninach przekształcono 
w pierwszy park narodowy w kraju. 
Drugim w kolejności jest Białowieski 
Park Narodowy, który utworzono 
zaledwie 2 miesiące później.

Najstarsza panda świata jest w niewoli - ma 37 lat
Mieszka w Ocean Park w Hong Kongu, 
jej imię to Jia Jia i właśnie skończyła 37 
lat. Interesują się nią media z całego 
świata, bo mimo trzydziestki na karku, 
jest już staruszką. 

Najstarsze drzewo w Polsce
Najstarsze drzewo w Polsce to cis 
pospolity z Henrykowa Lubańskiego 
(k. Lubania, woj. dolnośląskie). 
Eksperci szacują jego wiek na około 
1300 lat, co jest niekwestionowanym 
rekordem wśród polskiej flory.

Możesz więcej się dowiedzieć na stronie: http://biurorekordow.pl/
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nasze osiągnięcia

Od września kontynuujemy konkurs „Super uczeń” 
oraz „Klasa miesiąca”.

Serdecznie gratulujemy

Krystianowi Rowińskiemu uczniowi klasy czwartej „b” szkoły 
podstawowej za zdobycie tytułu „Super uczeń” we wrześniu. 

W gimnazjum tytuł „Super ucznia” zdobyła Patrycja Czarnak 
uczennica klasy IIA. 

Gratulacje składamy także klasie 4b szkoły
podstawowej oraz klasie IIA gimnazjum 
za zdobycie tytułu „Klasy miesiąca” we
wrześniu.

W dniu 28 października 2015 roku odbyły się w Grodzisku Mazowieckim 
zawody „tenisa stołowego”.
Nasza szkoła zdobyła wyróżnienie.
Poznaliśmy nowych kolegów i panowała super atmosfera.

Notatkę przygotowała Kasia Nowikow kl. IIB
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z życia szkoły…

14 października obchodziliśmy 
w naszej szkole Dzień Edukacji
Narodowej. 
W szkole w tym dniu jest bardzo uroczyście. 
Wszyscy zgromadziliśmy się w sali
gimnastycznej, aby obejrzeć program
artystyczny przygotowany przez uczniów
szkoły podstawowej i gimnazjum.

Tradycją jest, że tego dnia odbywa się
ślubowanie uczniów klas pierwszych szkoły
podstawowej i klas pierwszych gimnazjum.
Pasowania na ucznia szkoły podstawowej dokonała Pani Dyrektor.

 

Uroczystość zakończyła się wręczeniem nagród – 

KEN-ów 2014.

Każdy z pracowników szkoły otrzymał KEN-a
2014 w swojej kategorii.
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od redakcji

Uwaga Konkurs!!!
Uczniow klas I i II ze szkoły podstawowej zapraszamy do udziału w 
konkursie

„Historia psiaka nieboraka”

Tematem konkursu jest los bezdomnych
zwierząt ze schroniska. 

Prace w formie plakatu lub historii obrazkowej. Termin składania prac
do 27 listopada.

Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w akcji 
charytatywnej „PSIA GWIAZDKA”na rzecz zwierząt ze schroniska 
„NA PALUCHU”. 
KLASA, KTÓRA ZBIERZE NAJWIĘCEJ DARÓW otrzyma tytuł 
„Przyjaźni zwierzętom”

Zbieramy: koce, karmę, smycze/obroże.

Czekamy na wasze dary serca. 
 

Zespół redakcyjny w składzie:
Magda Kowalczyk kl. Ia, Klaudia Starostka kl. Ia, Patryk Gałązka kl. Ib, Emilka Krakowiak kl. Ib, Natalia 
Paszkowska kl. Va, Patrycja Czarnak kl. Va, Sebastian Żwinis kl. Va, Marta Majchrzak, kl. VIa Sebastian 
Kosiorek kl. VIa
 
oraz opiekunowie:
p. Ewa Chudzyńska, p. Marta Dzieciuch – Ciołek, p. Anna Kobylańska, p. Ewa Marciszewska, Iwona Serafin.
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ćwicz  umysł

Pokoloruj rysunki. Umieść warzywa i owoce w odpowiednich 
koszach.

Kupon z rozwiązaniem wrzuć do skrzynki redakcyjnej w sali 80.

Imię i nazwisko klasa
………………………………
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ćwicz umysł

Odpowiedz na pytania.
1. Kiedy obchodzimy Dzień Matki a kiedy Dzień Ojca?

2. Podaj ile dni do wakacji?

3. Jakie święto przypada w tym roku 4 czerwca?

4. Kto w kwietniu został „Super uczniem”?

5. Pod jakim hasłem odbywa się tegoroczny „Piknik Rodzinny”?

6. Kiedy rozpoczęła się kalendarzowa Wiosna?

7. Ile porcji owoców i warzyw należy jeść dziennie?

8. Kim dla ciebie jest ojciec twojego ojca?

Pamiętaj!
Odpowiedzi udzielaj pełnym zdaniem. 
Zwróć uwagę na zasady pisowni.

  ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

1. ……………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………

4. ……………………………………………………………………………

5. ……………………………………………………………………………

6. ……………………………………………………………………………

7. …………………………………………………………………………....

8. ……………………………………………………………………………

Kupon z rozwiązaniem wrzuć do skrzynki redakcyjnej w sali 80.

Imię i nazwisko klasa
………………………………
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z życia szkoły…

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W poniedziałek 28 września 2015 roku odbyły się wybory do Samorządu 
Uczniowskiego gimnazjum. Wybory poprzedziła kampania wyborcza. 
Nad sprawnością głosowania czuwali opiekunowie SU i wychowawcy. 
Z woli Wyborców przewodniczącym Samorządu

Uczniowskiego Gimnazjum został Sebastian Żwinis, 
zastępcą SU - Cezary Czarnak, członkowie Kasia Nowikow,
Patrycja Czarnak, Amanda Krawczuk. 

W poniedziałek 28 września 2015 roku również odbyły się w naszej
szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego klas 4-6.

Najwięcej głosów otrzymała Sandra Wojtczyk – uczennica klasy 6a
i to ona w roku szkolnym 2015/2016 pełniła będzie funkcję
przewodniczącej.
Zastępcą został Mateusz Oktaba z klasy 4a, 
zaś sekretarzem jest uczeń klasy 6a Michał Bąk. 

Wszystkim  przedstawicielom  nowo  wybranego  Samorządu  Uczniowskiego  gratulujemy  
oraz życzymy ciekawych pomysłów oraz wytrwałości w ich realizacji. 

Zespół Redakcyjny
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