
          „Mroźna zima” 
Mroźna zima śniegiem prószy, 
wszystkim dzieciom marzną uszy. 
Załóż kurtkę, szalik, czapkę  
i pójdziemy na ślizgawkę. 
Pozjeżdżamy na saneczkach i jabłuszku, 
a zarazem też na brzuszku. 
Na sam koniec ulep bałwana, 
niech postoi choć do rana. 
                                  Pola Zęgota kl. II h 
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Pierwsze półrocze już za nami. Wiele się w tym czasie wydarzyło. Bawiliśmy się na różnych im-
prezach szkolnych i klasowych. Uczniowie cieszyli się z zajęć pozalekcyjnych, na które chętnie    
i systematycznie uczęszczali. Wyjeżdżaliśmy na wycieczki do teatrów, kin, muzeów , braliśmy 
udział w przeróżnych konkursach i zawodach sportowych organizowanych w szkole i poza nią. O 
tym wszystkim przeczytacie w „Kleksie”. Zapraszamy do lektury.  

           Redakcja  
Uczennica klasy 6b Maria Zdunek została laureatką Kuratoryjnych Konkursów z języka polskie-
go i matematyki. Pierwszy raz w historii naszej szkoły uczennica zdobyła podwójny tytuł laureata 
z tak różnych dziedzin. 

*** 
Nasi uczniowie mają okazję mejlować po angielsku z dziećmi w Hiszpanii. Podczas  dodatkowych 
zajęć, realizowanych w ramach międzynarodowego projektu International Penfriends , wykonali 
kartki świąteczne i wysłali je rówieśnikom. 

*** 

Uczniowie klasy 3c z naszej szkoły realizują projekt w ramach programu eTwinning. 
„Baśniolotem przez Polskę” .Uczniowie podczas wspólnej rocznej, baśniowej podróży kształto-
wać będą umiejętność pracy w grupie oraz poczucie odpowiedzialności za efekty wspólnej pracy. 

*** 

Klasy  IV b i d  biorą udział w projekcie "Ogarnij inżynierię"-projektowanie i drukowanie w 3D 

 

 
Oto niektóre z wielu z naszych sukcesów 

 
Miło nam poinformować, że drużyna młodych zawodników po raz ósmy 
startująca w finałach "Od zabawy do sportu" zajęła IV miejsce                  
w Warszawie. 

*** 

24.09.2015 odbyły się mistrzostwa Dzielnicy w biegach przełajowych dziewcząt i chłopców. 
Nasza szkoła drużynowo zajęła pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt i chłopców. Indywi-
dualnie zdobyliśmy 9 medali na 12 możliwych.  

*** 
Dyplom laureata w ogólnopolskim konkursu Multitest z języka angielskiego za zajęcie 6 
miejsca w Polsce otrzymała Julia Majdan z klasy 4b,     

 
*** 

W dniu 19 listopada 2015 r. w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina w Warszawie odbył 
się V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla dzieci i młodzieży do lat 17. 
W kategorii do 12 lat uczennica klasy 5a Zofia Krupińska zajęła 3 miejsce.   

*** 
W dniu 26 listopada 2015r.odbył się w Zespole Szkół nr 76 międzyszkolny konkurs kaligra-
ficzny "LITERKA" dla klas drugich. Zajęliśmy II MIEJSCE.    

 15 września obchodziliśmy, po raz pierwszy w 
naszej szkole Międzynarodowy Dzień Kropki. 
Na całym świecie od pięciu lat obchodzi się Inter-
national Dot Day. Jest to święto kreatywności, 
odwagi i zabawy. Tego dnia zwracaliśmy uwagę 
na to, że w każdym z nas drzemie jakiś talent, że 
każdy z nas jest zdolny, wiele potrafi, coś szcze-
gólnego umie.   

                „Zima” 
Na dworze zima, za oknem śnieg, 
zakładam kurtkę i dalej w bieg! 
Mówię do siostry: 
-Chodź się pobawimy, trzeba korzystać  
z uroków zimy. 
Bierzemy sanki, górka jest blisko. 
Kocham tę zimę, bo jest tak ślisko, 
mimo że pada i śnieżek prószy, 
mimo że marzną noski i uszy, 
że niewygodna kurtka puchowa, 
dla nas jest super pora zimowa!!! 
 Tomasz Wasilewski kl. II h 

 
Moje drogie dzieci, lód jest czasem słaby  
więc wchodząc na rzekę tylko dla zabawy,  
sprawdźcie najpierw dobrze, czy on się nie kruszy,  
żeby ktoś z was nie wpadł do wody po uszy!  
 
Nie zjeżdżajcie nigdy z górki na ulicę, 
można przy zabawie stracić własne życie! 
 
Pamiętajcie, żeby kulki robić lekkie jak bibułki.  
 
Czas ferii zimowych to fajna zabawa, 
kto bezpiecznie się bawi, w kłopoty nie wpada.  



W konkursie ogłoszonym przez koło redakcyjne na najciekawsze 
opowiadanie bożonarodzeniowe, w którym należało umieścić 10 
podanych wyrazów zwyciężyła Zosia Krupińska. Gratulujemy  
i prezentujemy fragment pracy: 
 

Jechaliśmy do dziadków, którzy mieszkają na Mazurach 
we wsi Róże. Mojej siostrze nie bardzo podobało się, że jedziemy na wieś, gdzie w promie-
niu 30 km nie ma żadnego sklepu. Narzekała, że Michał (jej chłopak) miał w tym tygodniu 
zawieźć ją na zakupy nowym motocyklem. Mówiła, że nie ma w co się ubrać na Wigilię. 
Było mi to obojętne, gdyż chciałem odpocząć od moich kolegów, dla których cały świat to 
tylko samochody. Mnie również nie bardzo chciało się jechać do daleko mieszkających 
dziadków, czułem jednak, że wydarzy się coś niezwykłego… 
Na ciąg dalszy zapraszamy na stronę www.sp217.pl do zakładki „gazetka Kleks” 
 

*** 
 

Oddział Przedszkolny w SP 217 bawi się i uczy intensywnie, poznając wszystkie 
tajemnice nowej dla nas szkoły. Już nie czujemy się zagubieni, poznaliśmy pracowników               
i kolegów z innych klas. Odwiedziliśmy klasę pierwszą, Bibliotekę Publiczną, pobliski las,  
miejski plac zabaw. Poznaliśmy smaki owoców egzotycznych i krajowych. Zabawy w ma-
łych kucharzy realizujemy robiąc koktajle owocowe w naszej klasie. 

Była też w naszej grupie autorka książek dla dzieci p. Ciemska i wspólnie zrobili-
śmy plakat „Piramida zdrowego żywienia”. Czytaliśmy książkę p. Ciemskiej „Mateuszek 
bardzo lubi słodycze”. Jeśli zajrzycie do tej książeczki to dowiecie się co musiał zrobić Mate-
uszek aby nie mieć dużego brzuszka i być zdrowym. Polecamy. 

 
*** 

 
6 października klasa 5F zwiedziła wieżę kontroli lotów. Przyglądaliśmy się pracy kontrole-
rów. Ta część lotniska jest dostępna dla wybrańców. Wszystko jest pilnie strzeżone. Na po-
czątku oglądaliśmy ciekawą prezentację o pracy na lotnisku. Jest ona skomplikowana, wyma-
gająca cierpliwości. A potem mieliśmy szansę to wszystko zobaczyć na żywo. Widzieliśmy 
między innymi tak zwaną „beczkę”, w której kontrolerzy ćwiczą, zanim będą mogli kontro-
lować prawdziwy samolot. Jest to taki symulator. Musieliśmy zachowywać się bardzo cicho, 
aby nie przeszkadzać pracownikom. Nie do wiary ile osób pracuje przy jednym samolocie To 
była wspaniała i pouczająca wycieczka. 
          Kinga Zych 5F 

*** 
18 listopada odbyły się apele, podczas których pani wicedyrektor podsumowała co działo się 
w naszej szkole w ostatnim czasie. Była mowa o konkursach, wycieczkach, o bezpieczeń-
stwie, o sporcie, o Europejskim Tygodniu Świadomości Dysleksji, o Tygodniu Zdrowego 
Jedzenia, o akcji charytatywnej Pola Nadziei i jeszcze o innych ciekawych wydarzeniach. 
Zachęcam wszystkich do udziału w konkursach i projektach, które są organizowane w naszej 
szkole.  
 

  
 „Święta Bożego Narodzenia” 
W święta jest rodzina uśmiechnięta, 
wszyscy się radują i kolędy wyśpiewują. 
Zabraknąć nie może śledzia z warzywami 
oraz pierogów z kapustą i grzybami, 
które lepię razem z dziadkami. 
Choinka błyszczy już ubrana,  
czeka na Świętego Mikołaja, 
idąc na Pasterkę o północy 
czuję klimat Bożonarodzeniowej Nocy 
      Emilka Patynowska kl.5f 

Co? Gdzie? Kiedy? Czyli szkoła pod lupą. 
„Zima” 

 
Przez okno wyglądam, oczom nie dowierzam. 
pada śnieg od Warszawy, aż do Sandomierza. 
Sypie i wieje, gwiżdże i dmucha, 
to przecież zimowa zawierucha. 
Na sanki pójdę z bratem niebawem, 
aby choć śnieg utrzymywał się w Warszawie. 
Czas ciepło się ubrać i czekać do wiosny, 
bo gdy nadejdzie słońce, będę miała uśmiech  
radosny. 
Mama tłumaczy, że zima to świąt czas  
szczęśliwy, 
ale z niej zmarźluch straszliwy. 
Czeka więc słońca promieni, 
pięknej pogody i ślicznej zieleni. 
          Weronika Tiomkin kl. II h 
 

              „Pani Zima” 
Przyszła w grudniu po południu,  
cała w bieli jak w pościeli. 
Sypała srebrnymi gwiazdkami 
jak tata do mleka kukurydzianymi płatkami. 
Chociaż zimna, niedostępna dla dzieci przepiękna. 
Łyżwy, sanki i narty to przyjaciele zimnej panny. 
Chociaż dzieciom nosy mrozi,  
to uwielbiają ją wszyscy – starsi i młodzi. 
                                           Amelia Lenkiewicz kl. II h 

Zimowe przysłowia  

Jak styczeń zachlapany, to lipiec zapłakany, a kiedy w styczniu lato, w lecie zima za to. 

Gdy trawa w styczniu nie zmarznie, to się w sierpniu spali. 

Kiedy styczeń najostrzejszy, tedy roczek najpłodniejszy. 

Styczeń mrozi, lipiec skwarem grozi. 

W styczniu może każdy zrozumieć, co za rok będzie, bo gdy pogodny początek, środek i koniec 

tego miesiąca będzie, tedy i rok dobry będzie.  

Kiedy luty pofolguje - marzec zimę zreperuje. 

          
   „Biała dama’ 
Z utęsknieniem czekam na nią, 
na tę mroźną, śnieżną damę. 
Sanki moje już szykuję, 
z górki na nich poszybuję. 
A jak śniegu spadnie wiele, 
ulepię bałwana z moim przyjacielem. 
                                Oskar Kominek kl. II h 


