
Co słychać w
SP 217

▪ Czerwiec 2020

▪ #szkolawdomu



.
▪ To półrocze było inne niż

wszystkie.

▪ Wiele zaplanowanych 

wydarzeń i konkursów 

niestety nie mogło się odbyć.

▪ Udało nam się jednak zrobić

kilka ciekawych akcji -

zarówno w szkole, jak i poza 

jej murami.



60-lecie szkoły

▪ Zanim szkoła przeniosła się w 

świat wirtualny udało się nam 

jeszcze w realu świętować 60-

lecie SP217.

▪ Z tej okazji odbyło się

uroczyste spotkanie z 

występem uczniów i 

absolwentów:) oraz festiwal 

edukacyjny "Wczoraj-Dziś-

Jutro".



Festiwaledukacyjny"Wczoraj-Dziś-Jutro"



Popołudnie gier 
planszowych ▪ 30 stycznia Samorząd SP 217 zorganizował

Popołudnie Gier Planszowych.

▪ Impreza trwała 2 godziny i zgromadziła 

ponad 40 osób.



Dzień Języka Ojczystego

▪ To wydarzenie miało na celu zachęcanie do 

dbałości o język ojczysty.

▪ Nauczyciele języka polskiego 

przygotowali gry i zabawy.

▪ Uczniowie zmagali się z pytaniami 

dotyczącymi ortografii, słowotwórstwa i 

gramatyki.

▪ Szczególnie dużo zabawy było przy 

łamańcach językowych.



Święto liczbyπ

▪ Przygotowania do Święta Liczby π i

Dnia Matematyki przerwało zamknięcie szkół.

▪ Uczniowie zdążyli jednak przygotować piękne

plakaty



KLASY 1-3

.

Zabawy i 

atrakcje zostały 

przygotowane 

przez Mały 

Samorząd!



Bezpieczneferiezimowe

▪ Zanim uczniowie klas 1-3 wyjechali na ferie, klasa 2b 

przypomniała im zasady przechodzenia przez jezdnię

oraz o bezpieczeństwie w czasie zabaw zimowych .



Festiwaltalentów
klas1-3 oraz zerówki

Dnia 30.01.2020 roku 

w naszej szkole odbył
się festiwal talentów. 

Było bardzo wielu 

chętnych uczniów. 

Gratulujemy odwagi i 

zachęcamy 

pozostałych uczniów 

to prezentowania 

swoich uzdolnień.



Pomiędzy zdalnymi lekcjami...



Projekty 
przyrodnicze

wyróżnione prace

• Doświadczenia 

przyrodnicze

• Emilia Stypich 4c + 

Julia Kozłowska 5d

Mikołaj Urbański 4b

Jakub Zadorożny 4c

• Obserwacje przyrodnicze

• Jakub Zadorożny 4c

Mikołaj Urbański 4b

• Regulamin pobytu w lesie:

• Jakub Zadorożny 4c

Natalia Kóska 4c

Mateusz Doliński 4b

Szymon Skwara 4c

Maciej Korczak 4c

Katarzyna Tobiasz 4c



Projekt na
najciekawszą
prezentację

multimedialną
z matematyki

▪ Podczas nauki zdalnej ogłoszony był projekt

na najciekawszą prezentację multimedialną z 

matematyki.

▪ Chętni uczniowie mogli przygotować

prezentację z wybranego przez siebie

zagadnienia matematycznego za co otrzymali

oceny.



Projekt 
międzyprzedmiotowy
-matematyka, plastyka, 
technika, informatyka

▪ W ramach projektu łączącego aż 4 przedmioty

zadaniem uczniów klas 6 było wykonanie modelu

prostopadłościanu lub sześcianu, zrobienie obliczeń: 

pole i objętość oraz przesłanie efektów swojej pracy

▪ Link do jednej z prac:

▪ https://drive.google.com/file/d/1JwhlV1fdloJqV7XGHR3FRkNi5hgeOQbr/vi

ew

https://drive.google.com/file/d/1JwhlV1fdloJqV7XGHR3FRkNi5hgeOQbr/view


Teatrzyk Zielona 
gęś ma zaszczyt 

przedstawić

▪ Na lekcjach języka polskiego uczniowie kl. 6a, 6h i 6j 

poznali historięTeatrzyku Zielona Gęś Konstantego 

Ildefonsa Gałczyńskiego. Utrwalali wiadomości na temat 

groteski jako sposobu kreowania rzeczywistości.

▪ Chętni uczniowie z kl. 6j - Zosia Bulsiewicz i Adam Włosek -

przygotowali inscenizacjęwybranych miniatur 

dramatycznych Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

▪ Zapraszamy na minispektakle

▪ https://drive.google.com/file/d/11G5J-

yy6ZJpapMPS32MEzsKsWAFxihna/view

▪ https://drive.google.com/file/d/1OB_IdSgVy4OqiearLCm_cOgocw-

xBq8m/view

https://drive.google.com/file/d/11G5J-yy6ZJpapMPS32MEzsKsWAFxihna/view
https://drive.google.com/file/d/1OB_IdSgVy4OqiearLCm_cOgocw-xBq8m/view


Latawce
▪ Zadaniem uczniów z kl. 5e było

wykonanie latawca inspirowanego

lekturą W pustyni i w puszczy.

▪ Zakończenie projektu przewidywało

puszczanie przez uczniów latawców, 

jednak z powodu koronawirusa

przenieśliśmy realizację tego działania

na następny rok szkolny😉.



Doświadczenia 
chemiczne

▪ Uczniowie

wykonywali w 

domach

doświadczenia

dotyczące zjawiska

korozji oraz prowadzili

domową hodowlę

kryształów.



#wfwdomu

▪ "Projekt #wfwdomu miał na celu popularyzację aktywności ruchowej w czasie pandemii.

▪ Zadanie polegało na nagraniu krótkiego filmiku z domowego treningu.

▪ Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Do tej pory na szkolnym

youtube opublikowaliśmy ponad 80 filmików, pokazujących zaangażowanie i kreatywność
naszej szkolnej społeczności.

▪ To trzeba zobaczyć!!! ZAPRASZAMY!

▪ https://www.youtube.com/channel/UCMs-jZ0e3LjLN89C-3uAYAA/featured

https://www.youtube.com/channel/UCMs-jZ0e3LjLN89C-3uAYAA/featured


Domowy Bieg 
Konstytucji

3 Maja

W ramach Święta Konstytucji uczniowie klasy 

Ic pobiegli w Domowym Biegu Konstytucji 3 Maja . 

Zadaniem uczestnika było przebiec lub przejść
1000m i udokumentować to. Każdy uczestnik dostał
numer i pakiet startowy (numer uczestnika, start i 

meta).



Master Chef

W maju podczas zdalnej nauki zorganizowano warsztaty Master Chef Junior 

w klasie Ic . Odbyło sie wspólne przygotowywanie sałatek i innych potraw



Kolekcje

▪ Uczniowie klasy 1a nie tylko poznawali różne muzea, 

ale też sami przygotowali do prezentacji własne 

kolekcje.



Twórczo i 
naukowo

▪ W 1a uczniowie przeprowadzali 

eksperymenty i podejmowali wyzwania.

▪ Klasowa galeria wzbogaciła się o 

skarpetkowe stwory.



▪ Każdy uczeń z klasy 2b zaprojektował i

zaprezentował na swoim podwórku, w domu, na

placu zabaw lub szkolnym boisku „Ścieżkę

zdrowia”.

„W zdrowym ciele, zdrowy duch”



Wspólne
świętowanie
i gotowanie

z mamą Laurki, wierszyki...

a opróćz tego uczniowie klasy 

2b wykonali z mamą lub 

samodzielnie pyszny koktaj lub 

deser.



Aktywniw domu

▪ Uczniowie klasy 3e w czasie lekcji zdalnych tworzyli filmy, śpiewali

piosenki, grali na instrumentach, szyli maskotki, malowali, 

rysowali oraz nagrywali zestawy zabaw i ćwiczeń ruchowych...



Doświadczenia przyrodnicze
Czy rośliny potrzebują światła?

▪ W domu też można prowadzić

obserwacje przyrodnicze.

▪ Czasu na obserwację było dużo, a 

o obiekty do obserwacji 

uczniowie klasy 3e postarali się

sami.



Challenge "Podaj dalej"
▪ Klasa 7a rzuciła wyzwanie!

▪ Filmik z akcji można zobaczyć na szkolnym 

fb https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-

Podstawowa-nr-217-im-Obro%C5%84c%C3%B3w-

Radiostacji-AK-w-Rembertowie-591315347552817/

https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-217-im-Obro%C5%84c%C3%B3w-Radiostacji-AK-w-Rembertowie-591315347552817/


KONKURSY



• Ogólnopolski Konkurs 
Literacki dla dzieci i 

młodzieży 
w kategorii 10-14 lat

„Siedzę w domu i piszę…”

▪ I miejsce Zofia Bulsiewicz, klasa 6j

▪ Czas domowej izolacji okazał się wspaniałą okazją

do rozwijania talentu literackiego. Fundacja 

ABCXXI CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM 

zaprosiła młodych artystów do udziału w 

konkursie literackim dla dzieci i młodzieży 

„Siedzę w domu i piszę…” na opowiadanie o 

tematyce współczesnej.

▪ Link do omówienia pracy 

Zosi https://youtu.be/E9EpPSZ9o8s

https://youtu.be/E9EpPSZ9o8s


SzkolnyKonkursPoetycki
dlauczniówklas4-8 
“Mojaszkoła”

▪ I miejsce - Cezary Korczak, kl. 6h

▪ Dominik Sawczuk, kl. 6i

▪ II miejsce - Julita Rosłonek, kl. 6b

▪ III miejsce - Miłosz Burawski, kl. 6h

▪ Wyróżnienie:

▪ Jakub Bielawski kl. 5e

▪ Matylda Stachura - kl. 6h



SZKOLNY KONKURS LITERACKI 
„SZKOŁA W MOJEJ WYOBRAŹNI”

▪ I miejsce - Julita Rosłonek, kl. 6b

▪ II miejsce - Anita Kulesza, kl. 6h

▪ III miejsce - Zofia Brym, kl. 6a

▪ Wyróżnienie:

▪ Maja Lampkowska, kl. 5g

▪ Adam Włosek, kl. 6j.



KONKURS 
PLASTYCZNY NA 

KARTKĘ 
ŚWIĄTECZNĄ

▪ Konkurs ogłoszony przez Fundację Uniwersytet Dzieci

▪ Spłynęło ponad 500 prac

▪ I miejsce w kategorii klasy 6

▪ Zofia Bulsiewicz kl. 6j

▪ Wyróżnienie

▪ Zuzanna Wierzbicka kl. 6a



IV MemoriałUrszuliMarciniak
w rozwiązywaniułamigłówek
diagramowych

▪ Do finału konkursu 

zakwalifikowali się Janek i Karol 

z klasy 8a.

Finał składał się z trzech rund 

po 45 minut, w każdej z nich 

należało rozwiązać 8 zadań.

W Wielkim Finale Karol 

Ruszkowski z klasy 8a zajął 10 

miejsce w kategorii Junior



Kangur 
matematyczny

Popularny międzynarodowy konkurs 

odbył się w tym roku online. 

Z naszej szkoły przystąpiło do niego 

28 uczniów z klas 4-8. 

Wynik BARDZO DOBRY otrzymał
Kamil z klasy 6 I.

Osoby WYRÓŻNIONE w tym 

konkursie to

Noemi z 5D, Lena z 5G , Roch z 6B, 

Dominik z 6I, Zosia z 6J, Jan z 8A, 

Karol z 8A oraz Mikołaj z 8B.



Winter postcard

Konkurs plastyczny polegajacy na wykonaniu kartki zain-

spirowanej okresem zimowym i umieszczeniu w niej życzeń

w języku angielskim,niemieckim lub francuskim.

miejsce I Wiktoria Gawenda 5a

miejsce II Maria Antosiewicz 7 dw

miejsce III Aleksander Wdowiak,

Zuzanna Wierzbicka



The Bat Kid

▪ W dziesiątej edycji The Bat Kid 

- konkursu w słuchaniu ze 

zrozumieniem udział wzięło 112 

szkół z całej Polski

Nasza szkoła po raz pierwszy

wzięła w nim udział i

mamy nadzieję, że będzie on 

już naszą tradycją.

Wyniki:

Klasy 5 i 6

Miejsce 5 Amelia Lenkiewicz

Klasy 7 i 8

Miejsce 2 Majdan Julian

Miejsce 3 Nikiel Zofia

Miejsce 4 Posłuszny Jakub

Miejsce 6 Chomiński Sebastian

Miejsce 7 Kasper Tymoteusz

Miejsce 8 Niewiadomska Ida

Miejsce 9 Mielnik Inga

Miejsce 10 Jagiełło Aleksander



INTERNETOWE 
MISTRZOSTWA 

SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 
W SZACHACH

Nasi szkolni szachiści 

oczywiśćie wzięli udział
w Mistrzostwach 

zobywając cenne, 

turniejowe 

doświadczenie.

A na wyniki jeszcze 

czekamy



SPORT
.



MISTRZOSTWA DZIELNICY W KOSZYKÓWKĘ 
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

▪ 8.01.2020 w hali sportowej SP189 odbyły się

mistrzostwa dzielnicy w koszykówkę. 

Dziewczęta zajęły drugie miejsce, a chłopcy 

pierwsze, awansując do Warszawskiej 

Olimpiady Młodzieży.



WarszawskaOlimpiadaMłodzieży
-koszykówkachłopców

▪ W turnieju wzięło udział 16 drużyn, które 

były reprezentantami poszczególnych 

dzielnic. Po długich zmaganiach nasi 

zawodnicy wywalczyli VI miejsce w stolicy. 

Jest to ogromny sukces, wziąwszy pod 

uwagę, że pięć pierwszych miejsc zajęły 

szkoły sportowe o profilu koszykówki.



Mistrzostwa
Dzielnicy

Rembertów
w minisiatkówkę

dziewcząt
▪ Po zaciętej rywalizacji reprezentantki SP nr 217 zdobyły 

złote medale awansując do Warszawskiej Olimpiady 

Młodzieży, na której zajęły 12 miejsce.



realna i zdalna



Dzień Babci i
Dziadka w 
świetlicy

▪ 05.02 2020 w świetlicy dzieci starszych odbyło się

przedstawienie dla Babć i Dziadków.



▪ Od stycznia odział przedszkolny w czasie pobytu na

świetlicy realizował zimową edycję programu „Zdrowo

jem, więcej wiem”.W ramach realizacji projektu dzieci

wykonywały zadania związane ze zdrowym

odżywianiem



Świetlicowy konkurs 
plastyczny
"BIAŁO –

CZERWONA FLAGA"

▪ wyniki:

▪ I Julia Ługowska „0”

▪ II Roksana Gąsiorowska 2b

▪ III Julia Kóska 2c

▪ Wyróżnienia:

▪ Helena Bogucka „0”

▪ Gabriel Kędzierski „0”

▪ Mikołaj Kowalczyk„ 0”

▪ Martyna Ulaszewska „0”

▪ Bartłomiej Kamiński 1a

▪ Bartłomiej Ciechomski 2c

▪ Krystian Sobianek 3b

▪ Patryk Ulaszewski 3cMateriały i techniki 

plastyczne dowolne



Świetlicowy
konkurs
„Zakładkado 
książki"

▪ Zadaniem uczestników było wykonanie zakładki do 

książki. Praca mogła być wykonana dowolną techniką

.

▪ Nagrody otrzymują:

▪ Natalia Wiśniewska kl. 0 a

▪ Patrycja Kociołek kl.1 a

▪ Pola Nowicka kl. 1b

▪ Justyna Pluskwa k. 1b

▪ Leon Żeljazkow 1d

▪ Marysia Mędrzycka 2a

▪ Janek Turski 2a

▪ Zuzanna Szacherska 2d

▪ Zuzanna Majewska 3c

▪ Klaudia Czernik 5 e 



Świetlicowy konkurs dla kl. 4-7 „Rusz głową”

▪ Konkurs polegał na utworzeniu jak największej liczby wyrazów z 

podanego wyrazu podstawowego – KORONAWIRUS. 

▪ Konkurs wygrałWiktor Brzeziński z kl. VII B, który utworzył 153 

nowe słowa!

KORONA

WIRUS



▪ Drodzy Uczniowie i Rodzice!

▪ Za nami półrocze ciężkie, rzucające nowe wyzwania, nieprzewidywalne.

▪ Za Waszą pracę, zrozumienie, za trud i wysiłek



Do zobaczeniawe wrześniu!

A teraz przed nami wyczekane …


