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Uroczyste Rozpoczęcie Roku 

Szkolnego 2022/2023  

Tak niedawno żegnaliśmy rok szkolny 

2021/22 i odbieraliśmy świadectwa… 

Tak niedawno witaliśmy wakacje. 

Niestety wszystko co dobre, szybko 

się kończy i… znów zaczynamy pracę. 

Ale przecież można troszkę inaczej… 

Spróbujmy w tym roku postawić przed 

sobą nowe cele. Spróbujmy na przykład: 

znaleźć dużo przyjemności  w nauce, 

rozwijać swoje zainteresowania, być 

aktywnym, ciekawym świata, zdobywać 

nowe przyjaźnie, pomóc tym, którzy 

tego potrzebują, być wspaniałym 

uczniem lub uczennicą, synem lub córką, 

wnukiem lub wnuczką, kolegą, czy 

koleżanką. Jednym słowem być uważnym 

na drugiego człowieka. 

To od Nas zależy, w jaki sposób 

przeżyjemy ten rok szkolny, w jakim 

będziemy nastroju, co osiągniemy i jakie 

będziemy mieć wspomnienia… 

A piąta klasa to prawdziwe wyzwanie 

dla uczniów i rodziców. Przybywają nowe 

przedmioty, wchodzimy na wyższy 

„level” gry pt. „Wyzwania Szkolne”. 

  
Tak wygladaliśmy jesienią 2021… Byliśmy zadowoleni, że jesteśmy już w czwartej klasie i że 

mogliśmy wrócić do szkoły ze zdalnego nauczania. Byliśmy znów razem 

 

Margaryta Orzechowska  
 

POWSPOMINAJMY POPRZEDNI ROK SZKOLNY cz. 1 

Czyli co się wydarzyło od 1 września 2021 do 24 czerwca 2022  

1 września 2021 spotkaliśmy się w klasie 

4a. Naszą nową wychowawczynią została pani 

Margo. Powitaliśmy też nową koleżankę Kasię 

i nowego kolegę Tymona. Wszyscy byli 

bardzo ciekawi, jak to będzie w klasie 4 i czy 

sobie poradzimy. Szybko przekonaliśmy się, 

że klasa czwarta, to nic strasznego – to po 

prostu nowy etap i nowa przygoda. 

Oczywiście nauki było więcej. Musieliśmy 

przygotowywać się do kartkówek i 

sprawdzianów, ale mieliśmy również dużo 

innych zajęć i przyjemności. 

Ponieważ powróciliśmy z nauczania 

zdalnego i mieliśmy nowych kolegów, 

musieliśmy na nowo stworzyć zgrany zespół. 

Od początku roku podczas godzin z 

wychowawcą pracowaliśmy nad integracją i 

nad tym, by łagodnie pokonać próg między 

pierwszym i drugim etapem edukacyjnym.  

7 września odwiedził nas pan Rafał – 

pedagog szkolny i poprowadził z nami zajęcia 

integracyjne. Pan Rafał bardzo nas pochwalił. 

Powiedział, że świetnie wykonaliśmy zadania, 

a to świadczy naszych umiejętnościach 

społecznych.  

Oczywiście jest nad czym jeszcze 

pracować, bo zawsze warto się doskonalić… 

15 września obchodziliśmy „Dzień 

Kropki”- tym razem to my organizowaliśmy 

zajęcia dla młodszych kolegów. 

Pani Margo zachęciła nas, byśmy odwiedzili 

uczniów klas 1-3 i przeprowadzili dla nich 

zabawy  - były to zadania z geometrii na 

papierze w kropki – nasze zajęcia bardzo 

podobały się naszym młodszym kolegom, a 

my mieliśmy z tego dużo satysfakcji – 

poczuliśmy się trochę jak nauczyciele.  

22 września znów było ciekawie… Pani Margo 

wspólnie z panią Grażyną i Rodzicami 

zorganizowały „Pożegnanie lata” - imprezę 

integracyjną dla klas I – IV. 

 

Nasze mamy robiły wspaniałe soki, a stoły były 

suto zastawione darami lata i jesieni.  

Młodsi koledzy byli bardzo zadowoleni, tego 

dnia zajęcia były nieco inne, a wokół pachniało 

latem i nadchodzącą jesienią… 

To był bardzo smakowity dzień… 

 

 

 

Praca w grupach – forma pracy, ktorą bardzo 
lubimy 
https://drive.google.com/file/d/1EaQWhm7
XbAbbO9FRmlxXx3QcFUB9Cevy/view?usp=
sharing 
 

 

Temat dnia 
POWSPOMINAJMY 

POPRZEDNI ROK SZKOLNY 

 

Temat dnia 

Wspaniałe wiadomości 

z SERW 

 

Temat dnia 

Nasze plany na 

nadchodzący rok szkolny  

W tym artykule przytoczone są 
wydarzenia z życia klasy 4a z roku 
szkolnego 2021/22  
Strona 1-4 

Znajdziesz tutaj wiadomości na temat 
wspaniałej klasy 4A, która odwiedziła 
Ośrodek w Serwach 
Strona 5 

W tym artykule znajdziesz wiadomości na 
temat planów uczniów klasy 5A na 
nadchodzący rok szkolny 2022/2023.   
Strona 6 
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 Ostatni tydzień września był jeszcze 

ciekawszy! Wyjechaliśmy wtedy w Góry 

Świętokrzyskie.  

Pani Margo powiedziała, że w górach można 

poznać się najlepiej. I rzeczywiście przy okazji 

wspólnych wycieczek, zabaw, posiłków i 

wieczorów my poznaliśmy lepiej panią Margo, a 

Ona poznała Nas. A przy okazji poprawiliśmy 

swoją kondycję fizyczną. 

Wiemy, że w szkole oprócz nauki ważna jest 

przyjaźń i współpraca, wrażliwość na drugiego 

człowieka, otwartość i elastyczność – podczas 

wycieczki mieliśmy okazję kolejny raz się o tym 

przekonać. 

 Po powrocie rzuciliśmy się w wir nauki. 

Byliśmy „Myślącą Klasą”, która potrafiła 

rozwiązać wiele trudnych problemów (zwłaszcza 

matematycznych). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1V-

UoFvEaoe6c8KIlGlJPj-l6jH04-

1Z0/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieliśmy kilka warsztatów: ESC ROOM – na 

temat cyberprzemocy, „To prawda – Myślę 

więc jestem” i równie ciekawe zajęcia z 

przedstawicielką Stowarzyszenia „Wioski 

dziecięce” dotyczące  poczucia własnej 

wartości. 

Potem szybko nadszedł grudzień… 

Najpierw przyszedł czas na Mikołajki. 

Sponsorami byli oczywiście Nasi Kochani 

Rodzice, którzy zafundowali nam wyjście do 

kina na film „Nasze małe Elkanto” 

 Oczywiście po filmie musieliśmy doznać 

rozkoszy w pobliskim Mc Donaldzie – czasami 

trzeba złamać reguły… 

A jeśli chodzi o Mikołajki, to w tym roku 

było inaczej niż w poprzednich latach… Pani  

Margo zaproponowała nam byśmy losowali 

karteczki, na których była informacja: 

chłopiec lub dziewczyna i numerek. Dopiero 6 

grudnia dowiedzieliśmy się, kto komu kupił 

prezent… To była niespodzianka dla nas 

wszystkich. 

 

Niestety w tym roku nie udało nam się mieć 

Przedświątecznego Wieczornego Spotkania 

ponieważ znów dała znać o sobie pandemia i 

nie chcieliśmy ryzykować.  

Zrobiliśmy jednak piękne bombki w 

prezencie dla Naszych Kochanych Rodziców. 

Czekaliśmy na święta i ferie, by trochę 

odsapnąć, odpocząć, znów zatęsknić za szkołą 

i „skoczyć” z nowymi siłami w II semestr. 
 

https://drive.google.com/file/d/1P9DofCovWsc

QCOMpAUQoG7eCwkik5wfb/view?usp=sharing 

Teraz jeszcze bardziej skupiliśmy się na 

nauce, by na koniec roku mieć jak najlepsze 

wyniki. 
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https://drive.google.com/file/d/1V-UoFvEaoe6c8KIlGlJPj-l6jH04-1Z0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V-UoFvEaoe6c8KIlGlJPj-l6jH04-1Z0/view?usp=sharing
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W drugim semestrze dwukrotnie 

odwiedziliśmy Teatr Powszechny. Byliśmy tam, 

by obejrzeć spektakl "Ronia córka rozbójnika”. 

Przedstawienie bardzo nam się podobało. 

Sztuka poruszała ważne tematy. Aktorzy 

doskonale zagrali swoje role, a scenografia i 

kostiumy były znakomitym dopełnieniem 

atmosfery, która panowała podczas tego 

spektaklu. 

 Oczywiście po wizycie w teatrze poszliśmy na 

lody – bardzo lubimy wycieczki, bo wtedy nie 

wracamy na lekcje tylko spędzamy wspólnie 

czas np. w kawiarni      

Gdy po raz drugi zawitaliśmy do teatru,  

mieliśmy okazję zobaczyć, co dzieje się na 

scenie i za kulisami. 

Mieliśmy też okazję pobawić się trochę w 

aktorów podczas warsztatów z dramy: 

https://drive.google.com/file/d/1JSvlGkCPx

NrU9e6Vq0MkAXp9DMVH8_iz/view?usp=shar

ing 

13.05.22 – nocowaliśmy w Naszej Szkole – tak to 

prawda! Mieliśmy szkołę do dyspozycji na całą 

noc…  

Najpierw okupowaliśmy całe boisko bawiąc się w 

ulubione zabawy i podchody zorganizowane 

przez mamę Hani.  

Potem wspólnie z rodzicami zjedliśmy pyszną 

kolacje z grilla, którą przygotowali tatusiowie 

    . 

Gdy nasi kochani rodzice wrócili do domu, by 

od nas trochę odpocząć, my całą noc 

poświęciliśmy na wspólne zabawy.  

Rano byliśmy trochę zmęczeni (ale to 

przecież normalne), szybko posprzątaliśmy 

swoje „legowiska”, zjedliśmy śniadanie i 

wróciliśmy do domów. Dziwne było to, że w 

poniedziałek pani Margo „otworzyła” biuro 

rzeczy znalezionych i niektóre rzeczy nie 

znalazły swoich właścicieli… Czyżbyśmy tak 

dobrze sprzątali, ze znaleźliśmy rzeczy tych, 

którzy nocowali tu przed nami??? To była noc 

4A, którą długo będziemy wspominać… 
 

31.05 – 3.06 byliśmy w Serwach na Zielonej 

Szkole – o tym w oddzielnym artykule… 
 

W ostatnich dniach roku szkolnego byliśmy  

na dwóch wycieczkach. 

21 czerwca byliśmy na długim spacerze z 

przewodnikiem w Łazienkach Królewskich.  

Było ciekawie, bo co 5 minut zmieniała się 

pogoda – obfity deszcz na zmianę z pięknym 

słońcem nie popsuł nam jednak humorów. 

Nie poddawaliśmy się, bo Park w Łazienkach 

to bardzo ciekawe miejsce. Przez chwilę 

przenieśliśmy się w XVIII wiek w czasy 

panowania króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego.  

Zatańczyliśmy nawet taniec, który w 

tamtych czasach był bardzo popularny     . 

Szkoda tylko, że nie mieliśmy odpowiednich 

strojów i musieliśmy uruchomić naszą 

wyobraźnię: 

https://drive.google.com/file/d/1gaVNCVF

JECJW-

Q6JqP_yWF7pnrxwxdSB/view?usp=sharing 

Trochę zmarzliśmy, więc tradycyjnie 

wycieczka zakończyła się… tym razem w 

restauracji Rozdroże     . 

22 czerwca o dziwo pogoda była piękna. 

Dobrze, że wyszliśmy dużo wcześniej na 

wystawę interaktywną „LEONARDO DA 

VINCI” w Pałacu Kultury, bo mieliśmy okazję 

poszaleć na placu w promieniach słońca. 

 

 
A wystawa? Dość ciekawa, bo sama postać 

Leonardo jest fascynująca. Chcielibyśmy 

mieć takie zdolności, wtedy pewnie nie 

musielibyśmy się tyle uczyć     . 
 

Zapomnielbyśmy o pikniku szkolnym, w którym 

aktywnie uczestniczyliśmy i zbieraliśmy 

pieniądze na współny cel. Nasza klasa miała 

następujące stanowiska: profesjonalna 

strzelnica, tor z kapslami, wyzwania z „bottle 

flip”, herbaciarnia oraz sklepik ze skarbami 

wykonanymi metodą origami.  

Mieliśmy spore powodzenie zarwno wśród 

dzieci jaki i rodziców – szczególnie tatusiów, 

którzy próbowali swoich sił na strzelnicy z 

puszkami     . 
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Matematyka rządzi 😊  
Geometria to dział matematyki, który 

bardzo lubimy. 

Podczas lekcji geometrii rysujemy, 

badamy, tworzymy, układamy, 

dokonujemy pomiarów, obserwujemy, 

doświadczamy i wyciągamy wnioski. 

Rozwiązujemy różne problemy i przy 

okazji poznajemy własności figur  

geometrycznych. Jednym słowem 

DZIAŁAMY, a to lubimy najbardziej… 

 

Pamiętamy też lekcje dotyczącą skali, 

na których sprawdzaliśmy, ile razy 

przedmioty są pomniejszone lub 

powiększone, a potem wykonywaliśmy 

makiety naszych pokoi w skali 1:10. 

I w końcu nadszedł ten dzień… Zakończenie roku szkolnego 2021/22. 

Możemy śmiało poowedzieć, że osiągnęliśmy sukces – Wszyscy dostaliśmy promocję do klasy V i 

mieliśmy najwyższą średnią w szkole – 5,15 (mamy nadzieje, że tak będzie w następnych latach). 

Nasze tegoroczne sukcesy to: 

✓ Dwa stypendia naukowe dla Leona H. i Filipa K. za wysokie średnie i osiągnięcia w konkursach, 

✓ Leon H. - Laureat II miejsca - Najlepszy wynik w dzielnicy Warszawa Praga-Południe w 

Ogólnopolskim Konkursie Matematyczno - Informatycznym InstaLogik 

✓ Filip K. - Laureat III miejsca Drugi wynik w dzielnicy Warszawa Praga-Południe w 

Ogólnopolskim Konkursie Matematyczno - Informatycznym InstaLogik  
 

 

 

 

 

 

 

✓ Wicemistrzostwo Mazowsza w MINI Koszykówce U11 – Leon H. i Filip O.  
✓ Tymon P. - Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny  

✓ Tymon P. - Tytuł laureata V msc. Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego PINGWIN  

✓ Filip O. - Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego PINGWIN  

✓ Nadia K. - Puchar Polski WADF (World Artistic Dance Federation) z zespołem tanecznym Mini 

Mirage  

Wszyscy zasłużyliśmy na lody i mogliśmy wreszcie udać się na zasłużone wakacje… Tylko pani 

Margo z panią Asią i Martą pojechały dalej się uczyć na Letniej Szkole Mentorów      
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Margaryta Orzechowska 

Wiadomości z Serw   

Czterodniowa wizyta wspaniałej klasy 4A ze Szkoły 

Podstawowej nr 143  

Matematyka rządzi 😊  
Ponieważ jesteśmy bardzo ciekawscy 

lubimy też Pytania Fermiego… 

Enrico Fermi to włoski fizyk, laureat 

nagrody Nobla, który bardzo lubił 

rozwiązywać problemy, w których trzeba 

szacować różne dziwne wielkości np.:  

• Czy Chińczycy mogliby nakryć Polskę 

czapkami? 

• Ile kilogramów soli zjadamy w ciągu 

swojego życia? 

• Ile ważą razem wszystkie mrówki na 

świecie? 

Aby znaleźć na nie odpowiedzi, czasami 

wystarczy odszukać odpowiednie dane i 

wykonać obliczenia. Często jednak danych 

potrzebnych do odpowiedzi na te pytania 

nigdzie nie znajdziemy. Możemy wówczas 

je oszacować, przyjmując rozsądne 

założenia.  

Ostatnio próbowaliśmy odpowiedzieć na 

pytania: Ile wody wypiła klasa 4A w ciągu 

całego roku szkolnego? Ile czasu spędziła 

klasa 4A na odrabianiu prac domowych? 

Ale najtrudniejszym dla nas zadaniem 

było: 

Szybko zabraliśmy się do szacowania 

wydatków i… po żmudnych wyliczeniach 

okazało się, że „Drogie z nas Skarbeczki”, 

a Nasi rodzice to wyjątkowo hojni 

sponsorzy      – chyba warto od czasu do 

czasu im za to  podziękować  

W dniach 31.05 – 3.06.22 Camp SERWY 

odwiedziła klasa 4A w ramach Zielonej Szkoły. 

Zaczęło się „niespodzianką” – czekaliśmy 

bardzo długo na autokar, ale wraz z 

upływającym czasem apetyt uczniów na wyjazd 

wzrastał. 

Podczas pobytu pogoda niestety pozostawiała 

wiele do życzenia, ale przecież kreatywni 

uczniowie nigdy się nie nudzą… 

Mimo deszczu strzelaliśmy z łuku,  

pływaliśmy kajakami: 

mieliśmy zajęcia przyrodnicze, ognisko i 

zabawy w parku linowym,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdą chwilę bez deszczu wykorzystywaliśmy 

na zajęcia sportowe. Pani Ilona robiła nam 

treningi przed Szkolnymi Mistrzostwami w piłce 

nożnej: 

 

https://drive.google.com/file/d/1n770SD3yWdSLeL

B8UUfC_17CHf0magnx/view?usp=sharing 

Kiedy bardzo padało byliśmy w budynku i zawsze 

mieliśmy coś do zrobienia: plecenie 

warkoczyków, robienie bransoletek, wspólne 

imprezowanie na urodzinach Julki, czy zabawy z 

animatorami lub z panią Iloną, która imponowała 

nam niesamowitą kondycją fizyczną!. 
https://drive.google.com/file/d/1h8HTxz9NwFCmPL

KXc5_I3rxVcg3HG4b-/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1ze-

D2MHw0ZR9xrStQkKQzvj9VjRCIf-

3/view?usp=sharing 

1 czerwca czekała nas rano miła niespodzianka 

    . Pani Margo rozdała nam listy własnoręcznie 

napisane przez Naszych Rodziców - to była 

bardzo wzruszająca chwila… Kochani Rodzice, 

Kochane Skarbeczki, może czasami warto pisać 

krótkie liściki nawet w zwykły dzień     … 

A wieczorem był festyn, na którym świetnie się 

bawiliśmy i… powrót do domu      
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Czwartek, 1 
września 2022 rok 

WIADOMOŚCI KLASY 5A 
Czyli skok do przeszłości i planowanie przyszłości 

Wydanie 1 

 

 
Margaryta Orzechowska  
 

Temat dnia 

Klasowe koszulki 
Nasza klasa to naprawdę wspaniały zespół. 

Potrafimy sobie poradzić w każdych 
warunkach i w każdą pogodę 😊.  

Zawsze staramy trzymać się razem, 
pomagamy sobie i współpracujemy… 
Gdybyśmy mogli pisać wspólnie sprawdziany, 
to na pewno dostawalibyśmy nie szóstki, ale 
dziesiątki 😊. 

Dlatego lubimy nasze koszulki, bo one są 
symbolem Naszej Wspaniałej Klasy i bardzo 
dziękujemy za nie Rodzicom 😊. 

Margaryta  Orzechowska  
 

Temat dnia 

Nasze plany na nadchodzący rok szkolny 

 

Jeszcze nie znamy naszych wszystkich 

planów na ten rok, ale możemy napisać 

troszkę o tym, czego jesteśmy pewni     . 

Na pewno pojawimy się 1 września na 

rozpoczęciu kolejnego roku szkolnego – 

szczęśliwi i wypoczęciu z przyjemnością 

spotkamy się z kolegami i koleżankami i 

naszymi nauczycielami. 

Na pewno też z radością wrócimy do 

naszej „odrestaurowanej” - odnowionej 

przez naszych wspaniałych Rodziców sali, 

którą pani Margo nazywa Królestwem 

Matematyki – jesteśmy ciekawi, jak ona 

będzie wyglądała     . 

Wiemy też, że będziemy starali się uczyć 

na miarę swoich możliwości i osiągać kolejne 

sukcesy i nagrody. 

W pierwszym tygodniu września mamy 

już zaplanowaną wycieczkę do Pułtuska – 

tam podczas wykładu dowiemy się wielu 

ciekawych rzeczy: jak zachować się przy 

stole, w jaki sposób siadać do stołu, jak 

spożywać posiłki i pić napoje. Poznamy też 

rolę serwetki i sposoby jej składania oraz 

sposób prawidłowego nakrycia stołu. 

Nauczymy się odczytywać kod ułożenia 

sztućców, Odkryjemy tajemnice zasad 

zachowania się w hotelu, restauracji, 

kawiarni i podczas różnych przyjęć 

bankietowych. Poznamy historię kultury 

stołu i polskiej kuchni. 

Gdy już całkiem zgłodniejemy, zjemy 

wspaniały obiad w restauracji – będzie to 

praktyczna część szkolenia – ciekawe, czy 

zdamy egzamin z savoir vivre??? 

Może też uda nam się zwiedzić 
historyczne komnaty zamkowe, popłynąć 
gondolami i zjeść smaczne lody na rynku. 

 
 Co stanie się później, zdecydujemy 
wspólnie z panią Margo i Rodzicami. 
Powiadomimy Was o tym w następnym 
numerze  „WIADOMOŚCI KLASY 5A” 

Tymczasem życzymy wszystkim Uczniom, 

Nauczycielom, Dyrekcji i Pracownikom 

Naszej Szkoły wielu sukcesów i wspaniałego 

Roku Szkolnego 2022/2023. 

 

Do zobaczenia we wrześniu 😊… 
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