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Cykl co najmniej 10 zajęć na temat Warszawy. 

Lp. Opis działania Termin realizacji Klasa, nauczyciel 

realizujący zadanie 

 Cykl lekcji języka polskiego pod hasłem „Literatura z Warszawą w tle”. 

 „Warszawa, stolica Polski” – opowieść legendarna. 

Opowiadamy o wydarzeniach legendarnych. 

Legenda o Złotej kaczce. Opowiadamy. 

Układamy pytania do legendy o Złotej kaczce. 

Prawda a fantastyka w legendzie. 

Prawda a fantastyka w legendzie. 

05.12. 2017r. 

07.12.2017r. 

08.12.2017r. 

12.12.2017r. 

13.12.2017r. 

14.12.2017r. 

5c/M. Artym 

 „Warszawa, stolica Polski” – opowieść legendarna. 

Opowiadamy o wydarzeniach legendarnych. 

Prawda a fantastyka w legendzie. 

Legenda o Złotej kaczce. Czytanie ze zrozumieniem. 

Legenda o Złotej kaczce. Czytanie ze zrozumieniem. 

Prawda a fantastyka w legendzie. 

06.12.2017r. 

07.12.2017r. 

08.12.2017r. 

12.12.2017r. 

13.12.2017r. 

14.12.2017r. 

5a/M. Artym 

 Warszawa przedwojenna /urbanistyka miasta, zwyczaje, moda/ – prezentacja 

tematyki związanej z wybuchem II wojny światowej. 

06.09.2017r. 6c/M. Artym 
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 Moje wrażenia po przedstawieniu pt. „Kulek”. (Komunikacja w Warszawie.) 

Życie mieszkańców XIX-wiecznej Warszawy na podstawie „Katarynki” Bolesława 

Prusa. 

22.09.2017r. 

04.01.2018r. 

4d/M. Hoffman 

 Ważne przestrzenie domu – na podstawie fragmentu książki Olgi Tokarczuk. (Mój 

warszawski dom.) 

 

Dom – źródłem postaw. Analiza fragmentu „Kamieni na szaniec” Aleksandra 

Kamińskiego. (Powstańcze losy młodych warszawiaków.) 

 

Wybór życiowej drogi na podstawie losów Stanisławy Bozowskiej. (Warszawskie 

losy bohaterów noweli.) 

28.11.2017r. 

 

 

01.02.2018r. 

 

 

25.04.2018r. 

 

7e/M. Hoffman 

 Porozmawiajmy o symbolach narodowych. 

Pamięć Polaków o Fryderyku Szopenie. 

Pamięć Polaków o Adamie Mickiewiczu. 

Ojczyzna nasza – Polska. 

Planujemy wycieczkę do wybranego muzeum warszawskiego. 

Poznajemy legendę o powstaniu stolicy. 

„Złota kaczka” – praca z tekstem. 

Legenda o złotej kaczce – plan wydarzeń. 

Hejnał – melodia miasta Warszawy. 

Mój obraz Warszawy inspirowany muzyką Fryderyka Szopena. 

20.10.2017r. 

24.10.2017r. 

25.10.2017r. 

09.11.2017r. 

07.11.2017r. 

01.02.2018r. 

09.02.2018r. 

12.02.2018r. 

15.02.2018r. 

28.02.2018r. 

5b/D. Kępczyńska 

 O ojczyźnie na wiele sposobów – „Warszawskie dzieci”. 

„Nie martw się dziadku…” – komiks o powstaniu warszawskim. 

Rola języka w podtrzymaniu tożsamości narodowej z wykorzystaniem zasobów 

Wirtualnego Muzeum Powstania Warszawskiego. 

15.11.2017r. 

17.11.2017r. 

20.11.2017r. 

6d/D. Kępczyńska 

 Dom źródłem postaw – analiza fragmentu powieści „Kamienie na szaniec”. 13.12.2017r. 7a,c/D. Kępczyńska 
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 Dom źródłem postaw – na podstawie fragmentu „Kamieni na szaniec”. 

Losy bohaterów „Siłaczki”. 

10.11.2017r. 

12.12.2017r. 

7d/R. Wronkowicz 

 Życie mieszkańców XIX-wiecznej Warszawy na podstawie „Katarynki” Bolesława 

Prusa. 

08.01.2018r. 4b,e,f/M. Szybiak 

 Cykl lekcji historii pod hasłem „Historia Warszawy”. 

 Klasa 6a/Noc listopadowa. 

W cieniu Cytadeli. 

Bitwa warszawska. 

Okupacja w Warszawie. 

Powstanie warszawskie. 

Odbudowa Warszawy. 

 

Klasa 6b/Noc listopadowa. 

W cieniu Cytadeli. 

Bitwa warszawska. 

Okupacja w Warszawie. 

Powstanie warszawskie. 

Odbudowa Warszawy. 

 

Klasa 6c/Noc listopadowa. 

W cieniu Cytadeli. 

Bitwa warszawska. 

Okupacja w Warszawie. 

Powstanie warszawskie. 

Wielka odbudowa - Warszawa. 

 

Klasa 6d/Noc listopadowa. 

22.09.2017 r. 

06.10.2017 r. 

04.12.2017 r. 

02.02.2018 r. 

16.02.2018 r. 

03.04.2018 r.  

 

22.09.2017 r. 

29.09.2017 r. 

06.12.2017 r. 

09.02.2018 r. 

21.02.2018 r. 

04.04.2018 r.  

 

22.09.2017 r. 

29.09.2017 r. 

08.12.2017 r. 

06.02.2018 r. 

20.02.2018 r. 

06.04.2018 r.  

 

21.09.2017 r. 

6a,b,c,d,e 

4a,b,c,e,f/ 

H. Niewiadomska 
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W cieniu Cytadeli. 

Bitwa warszawska. 

Okupacja w Warszawie. 

Powstanie warszawskie. 

Odbudowa Warszawy. 

 

Klasa 6e/Noc listopadowa. 

W cieniu Cytadeli. 

Bitwa warszawska. 

Okupacja w Warszawie. 

Powstanie warszawskie. 

Odbudowa Warszawy. 

 

Klasa 4a/Ojczyzna małych ojczyzn. 

Warszawa - stolicą Polski. 

 

Klasa 4b/Ojczyzna małych ojczyzn. 

Warszawa - stolicą Polski. 

 

Klasa 4c/Ojczyzna małych ojczyzn. 

Warszawa - stolicą Polski.  

 

Klasa 4e/Ojczyzna małych ojczyzn. 

Warszawa - stolicą Polski. 

 

Klasa 4f/Ojczyzna małych ojczyzn. 

Warszawa - stolicą Polski. 

05.10.2017 r. 

07.12.2017 r. 

01.02.2018 r. 

14.02.2018 r. 

21.03.2018 r.  

 

21.09.2017 r. 

05.10.2017 r. 

30.11.2017 r. 

05.02.2018 r. 

19.02.2018 r. 

22.03..2018 r.  

 

23.10.2017 r. 

10.04.2018 r.  

 

19.10.2017 r. 

19.04.2018 r.  

 

17.10.2017 r. 

10.04.2018 r.  

 

19.10.2017 r. 

10.04.2018 r.  

 

26.10.2017 r. 

19.04.2018 r. 

 Klasa 4d/Ojczyzna małych ojczyzn. 16.10.2017r. 7a,b,c,d,e 
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Legendy o początkach Polski i założeniu Warszawy. 

Warszawa stolicą Polski. 

Warszawa w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego. 

 

Klasa 7a/Powstanie listopadowe w Warszawie. 

Powstanie styczniowe. Warszawa w tle działań powstańczych. 

Warszawa w dwudziestoleciu międzywojennym. Film dokumentalny. 

Walka o granice. Bitwa warszawska. 

 

Klasa 7b/Powstanie listopadowe w Warszawie. 

Powstanie styczniowe. Warszawa w tle działań powstańczych. 

Walka o granice. Bitwa warszawska. 

 

Klasa 7c/Powstanie listopadowe w Warszawie. 

Powstanie styczniowe. Warszawa w tle działań powstańczych. 

Warszawa w dwudziestoleciu międzywojennym. Film dokumentalny. 

 

Klasa 7d/Powstanie listopadowe w Warszawie. 

Powstanie styczniowe. Warszawa w tle działań powstańczych. 

Walka o granice. Bitwa warszawska. 

 

Klasa 7e/Powstanie listopadowe w Warszawie. 

Powstanie styczniowe. Warszawa w tle działań powstańczych. 

Warszawa w dwudziestoleciu międzywojennym. Film dokumentalny. 

Walka o granice. Bitwa warszawska. 

30.102017r. 

05.032018r. 

26.03.2018r. 

 

09.10.2017r. 

26.10.2017r. 

20.02.2018r. 

17.04.2018r. 

 

19.10.2017r. 

02.11.2017r. 

27.04.2018r. 

 

20.10.2017r. 

03.11.2017r. 

16.02.2018r. 

 

18.10.2018r. 

03.11.2018r. 

25.04.2018r. 

 

09.09.2017r. 

25.10.2018r. 

26.02.2018r. 

23.04.2018r. 

4d/M. Hoffman 

 Inne zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, prowadzone w klasach 0-7. 

 Warszawskie Koło Historyczne czwartki w czasie 

wolnym od lekcji 

H. Niewiadomska 
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Uczestnicy koła historycznego  poznawali historię, zabytki , legendy Warszawy. 

Wykonali wystawę pt. tytułem " Odbudowa Warszawy" - prezentującą odbudowę stolicy 

w latach 1949 - 1970. Uczniowie przygotowali również gazetkę „Powojenna 

Warszawa”. 

 

przez cały rok 

szkolny 

 Klasa 3d brała udział w cyklu lekcji związanych z Warszawą. W czasie zajęć  

przypominaliśmy sobie poznaną w klasie drugiej warszawską sztukę użytkową (murale 

Pragi i ławeczki Chopina).  

Poznając na kolejnej lekcji sylwetkę Marii Curie-Skłodowskiej uczniowie odnajdywali, 

a następnie prezentowali swoim kolegom miejsca z nią związane.  

Podczas następnej lekcji uczniowie prezentowali związanych z Warszawą polskich 

odkrywców i wynalazców, a wśród nich Stanisława Kierbedzia, Jana Czochralskiego, 

Mieczysława Wolfkego, Antoniego Patka, Tadeusza Marka, Mieczysława Bekkera i 

innych. Podczas kolejnej lekcji uczniowie prezentowali wybrane przez siebie propozycje 

interesujących miejsc "Warszawy wczoraj, dzisiaj i jutro" w formie zdjęć, a także 

prezentacji multimedialnej. 

listopad 2017r. 3d/J. Koc-Anton 

 Uczniowie klasy 5 b wykonali klasowy projekt "Warszawa - moje miasto". W ramach 

lekcji przyrody zapoznali się z elementami krajobrazu wielkomiejskiego, zaletami i 

wadami życia w wielkim mieście. Zaprezentowali także "Parki miejskie" jako miejsce 

przyjazne warszawiakom. Poznając historię miasta przedstawili  najcenniejsze zabytki 

Warszawy.  Ponadto opracowali plan wycieczki Traktem Królewskim w Warszawie, 

która została zrealizowana 28 listopada 2018r. 

 5b/B. Muszyńska 
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Uczniowie Klubu Młodego Odkrywcy poszerzyli projekt o  temat "Ptaki Warszawy".  

Dokonując analizy gatunków ptaków wykonali prace plastyczne na temat pospolitych 

gatunków zamieszkujących Warszawę. 
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 W czasie zajęć uczniowie rozmawiali o zabytkach, ważnych i ciekawych miejscach 

które odwiedzili, albo chcieliby odwiedzić. 

Podczas wyjść i wycieczek w ciągu całego roku szkolnego zwracali szczególną uwagę 

na te miejsca. 

Na początku kwietnia w klasie odbyły się zajęcia, podczas których uczniowie pracując w 

grupach stworzyli mapy wyjątkowych miejsc w Warszawie. 

 

kwiecień 2018r. 3c/G. Skotnicka 
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 Uczniowie brali udział w cyklu zajęć pod hasłem "Spojrzenia na Warszawę": 

 Przypomnienie najważniejszych miejsc związanych z Warszawą (zdjęcia, mapy, 

filmy dokumentalne z Internetu). 

 Zebranie informacji i samodzielne przygotowanie opisu ciekawych miejsc stolicy. 

Wykorzystanie obrazków i zdjęć. 

 W grupach redagowanie informacji turystycznej "Poznaj stolicę". 

 "Kocham Warszawę za..."- gra ortograficzna z wykorzystaniem poznanych zasad 

ortografii. Opisywanie najbliższych naszemu sercu miejsc Warszawy. 

 Lekcja muzyki. Nauka piosenki pt. "Na prawo most, na lewo most". 

marzec 2018r. 3g/K. Krasowski 
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 Praca plastyczna pt. "Warszawska Syrena". Umieszczenie na gazetce i stronie 

facebook szkoły. 

 Wycinanie opasek patriotycznych i wspólne zaśpiewanie piosenki  

 pt. "Na prawo most, na lewo most". Zamieszczenie wykonania na facebooku szkoły. 

 Podsumowanie projektu o Warszawie. 

 

 

 

  

 Projekt grup 01 i 02 ,,Moja Warszawa 

Dzieci oglądały prezentację multimedialną o Warszawie oraz słuchały legendy o 

Syrence Warszawskiej. W grupach namalowały znane obiekty Warszawy i wykonały z 

prac wystawę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luty 2018r. 01,02/A. Mokijewska 

   M. Sawicka 

 Uczniowie grupy 01 podczas zajęć plastycznych wykonali prace na temat ,,Warszawa 

nocą”. 

08.01.2018r. 01/A. Mokijewska 
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 Uczniowie grupy 02 podczas zajęć plastycznych wykonali prace na temat „Warszawa-tak 

wygląda moje miasto nocą”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.01.2018 r. 02/M. Sawicka 



14 

 

 Na godzinie wychowawczej klasy 6e odbyła się ciekawa lekcja historii. Uczeń Michał 

Pallasch przybliżył swoim kolegom wydarzenia związane z historią Warszawy oraz 

postaciami z nią związanymi - Warszawa za pierwszych królów elekcyjnych (stałe 

miejsce Sejmów Walnych, miejsce elekcji, przeniesienie siedziby królewskiej z 

Krakowa do Warszawy), Warszawa stolicą Polski, wybudowanie Kolumny Zygmunta III 

Wazy, Warszawa w czasach Jana III Sobieskiego, powstanie Wilanowa, Warszawa za 

czasów ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego - powstanie Szkoły 

Rycerskiej, Teatru Polskiego, Komisji Edukacji Narodowej. Lekcja wzbogacona została 

kolorowankami (Łazienki Królewskie, Wilanów, zamek Ujazdowski, Zamek Królewski, 

Teatr Wielki - Opera Narodowa) oraz labiryntami (Łazienki 

Królewskie). Podsumowaniem lekcji były dwie karty pracy dotyczące czasów 

Stanisława Augusta Poniatowskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.01.2018r. 6e/T. Bator 

 Na godzinie wychowawczej klasy 6e odbyła się lekcja historii, którą poprowadził uczeń 

Michał Pallasch. Przybliżył swoim kolegom wydarzenia z 1920 r. - Bitwę warszawską. 

Lekcja wzbogacona została prezentacją postaci związanych z tym wydarzeniem. 

Odczytany został rozkaz nr 71 gen. Tadeusza Rozwadowskiego z 14 sierpnia 1920 r. 

zagrzewający do walki polskie oddziały, a dodatkowo zaprezentowane zostały plakaty 

propagandowe i rekrutacyjne nawiązujące do tych wydarzeń historycznych. 

Podsumowanie lekcji stanowiły wykreślanka i krzyżówka. 

24.11.2017r. 6e/T. Bator 
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 Cykl zajęć pod hasłem „Poznajemy Warszawę”  przeprowadzonych z dziećmi klas I-III: 

 zapoznanie z historią miasta oraz pochodzeniem nazwy Warszawa, 

 poznanie ważnych  miejsc i zabytków Warszawy w oparciu o prezentacje 

multimedialne, oglądanie albumów i kolorowych ilustracji oraz obrazów, 

 zapoznanie z warszawskimi legendami, 

 słuchanie i nauka wybranych piosenek o Warszawie (warszawskie kapele 

podwórkowe), zapoznanie z warszawską gwarą, 

 czytanie i omawianie fragmentów książek o Warszawie, 

 plastyczne przedstawianie wybranych miejsc i zabytków Warszawy, 

 gry i zabawy dydaktyczne ukierunkowane na wzbogacanie i utrwalanie wiedzy o 

Warszawie, 

 wykonanie makiety Starego Miasta z pudełek po artykułach spożywczych. 

 

02-03.2018r. uczniowie świetlicy/ 

M. Dąbrowska 

E. Markowska 

J. Nieścier 

K. Palonka 

M. Sawicz 

K. Słodkowska 

K. Sochaj 

A. Urbańska 

 



16 

 

 

 

 

 

 Cykl zajęć o Warszawie przeprowadzonych w klasie 5c w ramach lekcji przyrody: 

1. W zgiełku wielkiego miasta – Omówienie warunków życia w wielkim mieście na 

przykładzie Warszawy. Zapoznanie z mapą Warszawy i okolic oraz z planem 

miasta. Wyjaśnienie pojęć: miasto, krajobraz wielkomiejski i strefa podmiejska. 

Pogadanka, dyskusja, doświadczenia własne i rodziny na temat korzyści z życia 

w wielkim mieście oraz problemów dotykających mieszkańców miast. 

2. W parku miejskim – Pojęcia: park miejski i ogród botaniczny. Rośliny i 

zwierzęta spotykane w parkach. Znaczenie parków dla mieszkańców. Zasady 

zachowania w parkach. Przykładowe parki Warszawy, ogrody botaniczne – 

lokalizacja na planie miasta. 

3. Warszawa – moje miasto – Prezentacja multimedialna „Warszawa – moje 

miasto” przygotowana przez nauczyciela. Podział uczniów na zespoły 2-3 

osobowe. Wylosowanie zagadnienia do opracowania; cel: wykonanie albumu 

 

25.10.2017r.  

 

 

 

 

26.10.2017r.  

 

 

 

08.11.2017r. 

 

 

5c/A. Górecka 
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„Traktem Królewskim po Warszawie”. Podział obowiązków w grupach, 

konsultacje z nauczycielem. 

4. Traktem Królewskim po Warszawie – Praca w grupach – wykonywanie 

kartki/kartek do albumu z materiałów przyniesionych przez uczniów z domu. 

5. Traktem Królewskim po Warszawie – album – Wykonanie albumu, prezentacja 

pracy grup, ocena. 

6. Traktem Królewskim po Warszawie – ćwiczenia – Podsumowanie cyklu zajęć, 

wykonanie ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń. 

 

 

 

09.11.2017r.  

 

 

13.11.2017r.  

 

16.11.2017r. 

 Cykl zajęć rozwojowych pod hasłem: Akademia młodego warszawiaka. Zajęcia 

prowadzone w szkole i poza nią, w czasie lekcji i w czasie poza lekcjami. W większości 

tematów zajęć nawiązywano do tematyki warszawskiej.  

 

Zajęcia plastyczne. 

Barwy warszawskiej jesieni - praca plastyczna z wykorzystaniem farb plakatowych i 

dłoni. 

Gałązka jesienna z Parku Praskiego- praca plastyczna z wykorzystaniem farb 

plakatowych i słomek. 

Zimowa dama odwiedza Warszawę - praca plastyczna – kolaż. 

Świąteczne kartki - praca techniczna na zasadzie kolażu z wykorzystaniem 

różnorodnych materiałów plastycznych. 

Maski karnawałowe nawiązujące do postaci z warszawskich legend- tworzenie masek- 

technika dowolna 

 

Warsztaty naukowe 

Dlaczego ptaki odlatują na zimę? - poznajemy ptaki przylatujące do Polski i odlatujące 

 

 

 

 

 

14.09.2017r.  

 

19.10.2017r.  

 

23.11.2017r.  

14.12.2017r.  

 

30.01.2017r.  

 

 

 

28.09.2017r.  

1d/E. Śnigier 
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na zimę. Jak pomóc ptakom w Warszawie podczas zimy. Wykonywanie eko- karmników 

dla ptaków. 

Dlaczego liście są kolorowe? Różnorodność kolorów w przyrodzie. Wykrywanie i 

rodzaje barwników znajdujących sie w liściach w procesie doświadczeń. Projektowanie i 

wykonanie kolorowej palety z materiałów przyrodniczych zebranych podczas wycieczki 

do Parku Praskiego. 

Jak odżywiają się drzewa? Poznajemy gatunki drzew w Warszawie. Rola 

poszczególnych części drzewa. Wiek drzewa. Wykonywanie swojego drzewa. 

W krainie wiecznego lodu i chłodu. Warunki życia na biegunie. Powstanie zorzy 

polarnej- zorza w szklance. Przeprowadzenie doświadczenia - sporządzanie sztucznego 

śniegu. 

Życie motyla. Motyle - budowa, ich rozwój i rodzaje. Jak widzi świat motyl? 

Życie ognika- jak powstaje ogień? Czym rozniecamy ogień oraz czym żywi się ogień. 

Niebezpieczeństwo związane z ogniem. Zasady bezpiecznego obchodzenia się z nim. 

Gaszenie ognia. Warszawska straż pożarna. 

 

Zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury Muranów 

Zajęcia komputerowe - ABC programowania - Logomocja i scratch  

Podczas tych zajęć dzieci poznały programy przeznaczone do tworzenia skryptów, 

elementy grafiki komputerowej. Tworzyły projekty w programach graficznych oraz 

animacje z wykorzystaniem grafiki bimapowej i wektorowej. 

 

Zajęcia taneczne - Akademia Tańca Malucha 

Podczas tych zajęć dzieci uczyły się układów choreograficznych z elementami tańca 

nowoczesnego, musicalowego oraz akrobatyki tanecznej, z wykorzystaniem utworów 

związanych z Warszawą. 

 

 

 

 

12.10.2017r.  

 

 

 

16.11.2017r.  

 

07.12.2017r.  

 

 

15.02.2018r.  

08.03.2018r.  

 

 

 

 

22.09.2017r. 

05.01.2018r. 

02.02.2018r. 

16.03.2018r. 

 

 

26.10.2017r. 

11.01.2018r. 

08.02.2018r. 
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 Matematyka  

Lekcje na temat: Dzielnice Warszawy. Działania na ułamkach zwykłych. Uczniowie 

09.12.2017r. 

12.12.2017r. 

5a,b/M. Dacewicz 
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odszukiwali na planie Warszawy wyniki działań i podpisywali nazwy dzielnic. 

 Lekcja na temat: Dzielnice Warszawy. Działania na ułamkach 

zwykłych i dziesiętnych. Uczniowie odszukiwali na planie Warszawy 

wyniki działań i podpisywali nazwy dzielnic.  

12.12.2017r. 6d/M. Dacewicz 

 Informatyka 

Uczniowie tworzyli prezentacje o Warszawie: Zabytki Warszawy, Pomniki Warszawy, 

Miejsca w Warszawie upamiętniające ważne wydarzenia historyczne dla Warszawy i 

Polski. Najciekawsze prezentacje zostały zaprezentowane kolegom podczas lekcji. 

02-03.2018r. 6a,b,d,e/B. Koniecko 

Przygotowanie gazetki o tematyce warszawskiej. 

 Najstarsze dzieje Warszawy. 

Gazetka 

umieszczona w 

sali 20 na I 

piętrze szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

11.2017r. 6e/T. Bator 
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 Gazetka o Warszawie przygotowana przez uczniów klasy 3a i umieszczona na 

korytarzu w filii szkoły. 

 

 

11.2017r. 3a/A.Onyszk 

 Uczniowie (Julia Wawrowska oraz Sebastian Przybyłek), z pomocą wychowawcy, 

przygotowali gazetkę upamiętniającą Irenę Sendlerową. W Internecie (m.in. strona 

www.roksendlerowej.pl) oraz w książkach wyszukiwane były informacje 

dotyczące tej znanej i cenionej warszawianki, która narażając życie swoje i swoich 

najbliższych – ratowała żydowskie dzieci w imię zasady: „Każdemu, kto tonie, 

należy podać rękę”. Gazetka została wyeksponowana na parterze szkoły. 

 

12.2017r. 4f/M. Majzer 
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 Gazetka o powojennej 

Warszawie przygotowana 

w ramach Warszawskiego 

Koła Historycznego. 

Została umieszczona na 

korytarzu szkolnym. 

12.2017r. uczestnicy koła/ 

H. Niewiadomska 
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 Wykonanie gazetek do klasy i na szkolny korytarz w filii szkoły pt. "Spojrzenia na 

Warszawę". 

 

03.2018r. 3g/K. Krasowski 

 Wykonanie gazetki „Warszawskie przysmaki” i ekspozycja w sali świetlicy w filii. 

 

 

 

 

 

 

 

03.2018r. uczniowie świetlicy/ 

M. Dąbrowska 

E. Markowska 

J. Nieścier 

K. Palonka 

M. Sawicz 

K. Słodkowska 

K. Sochaj 

A. Urbańska 

 

 Klasa 1a uczestniczyła w cyklu zajęć poświęconych Warszawie.   Dzieci 

wysłuchały opowiadania nauczyciela   i obejrzały krótką prezentację 

multimedialną,  przedstawiającą  ważne miejsca i  zabytki i stolicy. Następnie 

dokonały wyboru obiektu, o którym będą chciały opowiedzieć oraz przygotowały 

zdjęcia, pocztówki i  informacje na ten temat.  Podczas ostatnich zajęć uczniowie 

krótko zaprezentowali  swoje materiały wykonali klasową gazetkę . 

05.2018r. 1a/J. Białek 

Wycieczki po Warszawie – minimum 5 wycieczek. 
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 Wyjście klasy do Domu Spotkań z Historią na lekcję z cyklu: „Życie codzienne w 

okupowanej Warszawie”. Spacer na Stare Miasto. 

 

13.11.2017r. 6c/M.Artym 

 Wyjście klasy na wycieczkę do Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Uczniowie 

poznali teatr od kulis. Zapoznali się ze specyfiką funkcjonowania tej wielkiej 

sceny i pracownikami, którzy przygotowują przedstawienia. 

 

12.12.2017r. 6c/M.Artym 

 Klasa 3b udała się na wycieczkę do Muzeum Warszawskiej Pragi. Uczniowie  

zwiedzili  wystawę stałą o prawobrzeżnej Warszawie.  W sali historii Pragi 

poznaliśmy dzieje miasta od XVI wieku na podstawie obrazów, fotografii i 

multimediów. Naszą uwagę przykuła makieta Pragi, Skaryszewa i Golędzinowa. 

21.11 2017r. 3b/B. Nawrocka-

Godlewska 

 Wycieczka do Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa na lekcję muzealną i spacer po 

Łazienkach Królewskich. Podziwianie pałacu Na Wodzie jako ośrodka kultury w 

czasach stanisławowskich. 

 

 

 

 

 

12.10.2017r. 5b/B. Muszyńska 

 Lekcja muzealna w Muzeum Archeologicznym pt. "Początki Państwa Polskiego" 

połączona z  warsztatami lepienia z gliny. Celem zajęć było przybliżenie uczniom 

06.11.2017r. 5b/B. Muszyńska 
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historii formowania się państwa polskiego.  Uczniowie poznawali również życie i 

kulturę społeczeństwa plemiennego oraz Polski piastowskiej. Na warsztatach 

wykonywali gliniane grzechotki. Zapoznanie uczniów z historią budynku, w 

którym mieścił się Arsenał Królewski. 
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 Warsztaty w Domu Spotkań z Historią.  

Celem zajęć "Uczcić Niepodległość"  było przybliżenie uczniom historii walki 

Polski o niepodległość. Na podstawie archiwalnych zdjęć, czasopism uczniowie 

poznawali nastroje w społeczeństwie polskim w 1918 r., oraz działalność 

głównych zasłużonych J. Piłsudskiego oraz I.J. Paderewskiego. Poznali historię 

Warszawy związaną z odzyskiwaniem 

niepodległości. 

 

 

 

 

 

 

28.11.2017r. 5b/B. Muszyńska 

 Wycieczki klas siódmych do Dowództwa Garnizonu Warszawa i Grobu 

Nieznanego Żołnierza. Poznanie historii tych miejsc, udział w zmianie warty i 

złożenie kwiatów. 

04.2018r. 7a,b,c,d,e/E. Wysocka i 

wychowawcy klas 

siódmych 
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 Wycieczka rekreacyjna na lodowisko "Starówka". 

Jazda na łyżwach w pięknej atmosferze warszawskich kamieniczek należała do 

wielkich przyjemności.  Wyprawa na łyżwy była nagrodą za wysokie wyniki w 

nauce w pierwszym półroczu klasy piątej. 

 

 

 

13.02.2018r. 5b/B. Muszyńska 

 Spacerkiem z mapą. 

Uczniowie  wyposażeni  w  mapę najbliższej okolicy wyszukiwali  miejsc wartych 

obejrzenia na Pradze Północ (Nowej Pradze).                                                                                                                  

Na początek  wybraliśmy się na ulicę Inżynierską 3. Ogromna ceglana fasada 

budynku kojarzyła się dzieciom ze średniowiecznym zamczyskiem. Metalowy 

napis „Tow. Akc. A.Wróblewski i Ska” to pamiątka po składzie mebli. Tu 

20.04.2018r. 2a/M. Gałązka 
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warszawiacy oddawali na przechowanie swoje meble, zwalniając wynajmowane 

mieszkania i wyjeżdżając na letnisko. Dziś w „zamczysku” Wróblewskiego 

znalazły siedzibę  pracownie artystów.                                                                                                                                            

Przy Inżynierskiej 5, uczniowie zobaczyli  ceglany pejzaż oficyn. Dalej   kolejne 

podwórko i niski jednopiętrowy  budynek  z ledwo widocznym  napisem po 

rosyjsku „L. Barwich” . To dawny szyld  fabryki armatur i niklowni Ludwik 

Barwich i Aleksander Jung.                                                                                                                        

Po drugiej stronie ulicy, przy Inżynierskiej 4, przed wojną działało kino Era, 

później m.in. teatrzyk Niebieski Motyl i kino Syrena. Przy Inżynierskiej 6 

uczniowie mieli  za zadanie  odszukać tory tramwajowe, co szybko uczynili 

dziwiąc się przy tym, bo wychodziły one wprost z bramy wejściowej domu. 

Spostrzegli też  kamienicę ozdobioną herbem miasta, to najstarsza w Warszawie  

remiza tramwajów – nie elektrycznych lecz konnych. Do szkoły wróciliśmy ulicą 

Małą, zabudowaną po obu stronach kamienicami z XIX wieku. To uwielbiana 

przez filmowców uliczka .                                                                                         

Uczniowie na swoich mapach  odznaczyli miejsca, które odwiedzili i o których  

tak wiele dowiedzieli się. W klasie  zwiedzanie zwieńczyli rysunkami, prym 

wiodły  konne tramwaje i „zamczysko” Wróblewskiego. 
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 Uczniowie pojechali na jednodniową wycieczkę "Śladem Ireny Sendlerowej". 

Odwiedzili miejsca np.: "Tajemniczy Ogród", w którym Irena Sendlerowa chowała 

pod jabłonką słoiki z karteczkami z danymi osobowymi żydowskich dzieci, które 

wyprowadziła z Getta; muzeum żydowskie "Polin", miejsce gdzie pracowała jako 

pielęgniarka oraz zapaliliśmy znicz na jej grobie. 

 

 

22.03.2018r. 7c/D. Kępczyńska 

 Muzeum Pragi 

W Muzeum Pragi uczniowie dowiedzieli się jak mieszkańcy Pragi przygotowywali 

19.12.2017r. 

 

4a/H. Niewiadomska 
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się do Bożego  Narodzenia, jakie ozdoby wisiały na praskich choinkach. W drodze 

powrotnej podziwiali ul. Targową w świątecznej szacie. 

 

 

 

 

 

 

 Wycieczka do Domu Spotkań z Historią 

Klasa 4a była na warsztatach pt. "Uczcić Niepodległość" w 

Domu Spotkań z Historią. Podczas zajęć uczniowie 

dowiedzieli się jak świętowano odzyskanie niepodległości  

w Warszawie w latach 1918 - 1938. Po warsztatach 

uczniowie wybrali się na spacer po Krakowskim 

Przedmieściu gdzie podziwiali piękne pałace, pomniki i 

kościoły. Spacer zakończyli pod Zamkiem Królewskim. 

 

 

 

 

28.11.2017r. 

 

4a/H. Niewiadomska 
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 Wycieczka do Cytadeli - X  

Pawilon Cytadeli. 

Podczas tej wycieczki uczniowie 

poznali historię Cytadeli. 

Dowiedzieli się w jakich warunkach 

żyli uwięzieni Polacy 

walczący o niepodległość Polski. 

 

20.03.2017r. 4a/H. Niewiadomska 

 Wycieczka do fabryki E.Wedla. Poznanie specyfiki pracy w jednej z najstarszych i 

największych warszawskich fabryk. Historia powstania i jej znaczenie dla 

Warszawy. 

15.03.2018r. 4d/ M. Romańska  

Udział w uroczystościach rocznicowych. 

 Uroczystość przy pomniku płk. Antoniego Żurowskiego i jego żołnierzy, z 

udziałem władz dzielnicy, młodzieży szkolnej i mieszkańców Pragi na skwerze 

pomiędzy ul. 11 Listopada, Inżynierską i Ratuszową. Uroczystość związana była z 

15.09.2017 r. Poczet sztandarowy/ 

A. Kwaśkiewicz 
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obchodami rocznicowymi powstania warszawskiego. 

 Uczniowie z okazji nadchodzącego Narodowego Święta Niepodległości oddali 

cześć tym, którzy zginęli w walkach z niemieckim okupantem. Złożyli wiązankę 

kwiatów i zapalili znicze pod pomnikiem poświęconym ostatniemu komendantowi 

6 - XXVI Obwodu AK płk. Antoniemu Władysławowi Żurowskiemu, pseudonim 

"Bober". Minutą ciszy oddali cześć dowódcy i żołnierzom powstania 

warszawskiego. W tym dniu zapalili również znicz pod kamieniem z tablicą 

upamiętniającą walki wszystkich jednostek wojskowych na terenie Pragi, 

znajdującym się na rogu ul. Bródnowskiej i ul. 11 Listopada. Tablica powstała w 

50. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uczniowie odwiedzili również miejsce, 

gdzie postawiono krzyż upamiętniający Polaków, mieszkańców Pragi, 

pomordowanych w czasie powstania kościuszkowskiego. Tzw. "Rzeź Pragi" to 

krwawy odwet za bunt przeciwko rosyjskiemu zaborcy okupiony ofiarami 

złożonymi z ludności cywilnej prawobrzeżnej dzielnicy Warszawy. 

10.11.2017r. 1b/M. Urbanik 

 Udział 17 uczniów z klas 4-7 wraz z rodzicami w głównych uroczystościach 

rocznicowych na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

11.11.2017r. uczniowie z klas 4-7 z 

rodzicami 

 Udział 13 uczniów z klas 4-7 z rodzinami w uroczystościach rocznicowych na pl. 

Zamkowym. 

03.05.2018r. uczniowie z klas 4-7 z 

rodzicami 

Zorganizowanie i przeprowadzenie co najmniej jednego konkursu o tematyce warszawskiej lub udział w konkursie 

przygotowanym przez inną placówkę (podać nazwę organizatora konkursu). 
 Konkurs wiedzy o stolicy „Warszawa – moje miasto”  przeprowadzony  przez 

świetlicę szkolną: 

 rozpoznawanie zabytków i charakterystycznych miejsc Warszawy na podstawie 

prezentowanych zdjęć, 

 znajomość legend warszawskich (rozpoznawanie rekwizytów), 

 uzupełnianie tekstu dotyczącego historii i warszawskich symboli,  

 odpowiedzi na pytania dotyczące historii Warszawy i wybranych zabytków, 

 rozwiązywanie quizu o Warszawie. 

27.03.2018r. uczniowie świetlicy/ 

M. Dąbrowska 

E. Markowska 

J. Nieścier 

K. Palonka 

M. Sawicz 

K. Słodkowska 

K. Sochaj 
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 A. Urbańska 

 

 Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka organizowany przez Mazowiecki 

Instytut Kultury. W eliminacjach szkolnych udział wzięło 28 uczestników z klas 1-

7. Do konkursu na etapie dzielnicowym awansowały 2 osoby. 

 

02.2018r. Klasy 1-7/M. Hoffman 

 Szkolny Konkurs Plastyczny – Moja Warszawa. 

 

 

 

03-04.2018r. Klasy 4-7/M. Kowalczuk-

Jakubowska 
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 Udział grupy teatralno-tanecznej "Sam Prestiż" w III Turnieju O Laur Wiecha. 

Uczniowie zakwalifikowali się do finału, który odbędzie się 16. 05. 2018 r. na 

terenie parku im. Stefana Wiecheckiego-Wiecha. 

26.04.2018r. uczniowie z grupy 

teatralno-tanecznej/ 

R. Wronkowicz 

Co najmniej dwa spotkania z ciekawymi ludźmi związanymi z Warszawą. 

 Spotkanie z historykiem, p. Kingą Bukowską - „Warszawskie pomniki”  -

zapoznanie uczniów z historią wybranych pomników Warszawy wzbogacone 

prezentacją multimedialną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.03.2018r.  uczniowie świetlicy/ 

M. Dąbrowska 

E. Markowska 

J. Nieścier 

K. Palonka 

M. Sawicz 

K. Słodkowska 

K. Sochaj 

A. Urbańska 

 

 Historia cmentarza żydowskiego na Bródnie, którą poznali uczniowie klas 7e 

podczas spotkania z dr hab. Rafałem Biskupem członkiem redakcji Wiadomości 

Historycznych. 

 

20.04.2018r. 7e/M. Hoffman 

 Spotkanie z kombatantem Panem płk. w stanie spoczynku Bronisławem 26.04.2018r. 7a,b,c,d,e/E. Wysocka 
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Maciaszczykiem Kawalerem Orderu Wojennego Virtuti Militari. Wysłuchanie 

wspomnień wojennych kombatanta i krótki występ uczniów na jego cześć. 
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 Spotkanie uczniów z Panem Janem Rybakiem (pseudonim „Tarzan”) powstańcem 

warszawskim, który opowiedział swoją wzruszającą historię. Jego opowieści o 

wojnie, udziale w powstaniu, uśmiech i ciepłe serce pozostaną w pamięci uczniów 

na długo. 

27.04.2018r. 3e/ 

Zdobycie odznak Młodego Przyjaciela Warszawy lub Małego Przyjaciela Warszawy 

(podać ilość odznak i ich kolor bez podawania nazwisk uczniów). 
 Do przygotowania Książeczek Młodego Warszawiaka przystąpiło 36 uczniów z 

klas 4-7. Spośród przygotowanych prac zostało wybranych i przekazanych do 

TPW 20. W tej grupie uczniów dwoje przygotowało dokumentację na stopień 2. – 

czerwony. 

01.10.2017r.-

15.04.2018r. 

M. Hoffman 

H. Niewiadomska 

Zorganizowanie i przeprowadzenie akcji „Pracuję na rzecz środowiska lokalnego”. 

 Akademia Skrzata Ciekawego Świata obejmuje dzieci chodzące do pobliskich 

przedszkoli, które przygotowują się do rozpoczęcia nauki w szkole w nowym roku 

szkolnym. Dwa razy w miesiącu przygotowywane są przez uczniów i nauczycieli 

zajęcia i pokazy, które pozwalają dzieciom oswoić się z nowym miejscem i 

sytuacją. Na zajęcia przychodzą z rodzicami. 

dwie soboty w 

miesiącu wg 

odrębnego 

harmonogramu 

grupa uczniów klas 4-7/ 

L. Białek 

M. Urbanik 

E. Śnigier 

B. Nawrocka-Godlewska 
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 W ramach spotkań międzypokoleniowych  (spotkania uczniów z seniorami) nasi 

wolontariusze przygotowali przedstawienie z okazji pierwszego dnia wiosny. 

Odbyło się ono w Klubie Złotego Wieku przy Pl. Hallera. Zgromadzona 

publiczność wysłuchała piosenek, wierszy oraz gry na skrzypcach.  Seniorzy 

otrzymali od nas na pamiątkę ptaki wykonane na kole  plastycznym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.03.2018r. koło wolontariatu/ 

D. Lenkowska 

  

Szkolne Koło Wolontariatu opiekuje się na 

Powązkach Wojskowych grobem 

żołnierza powstania warszawskiego o 

pseudonimie Chmura. Uczniowie poznają 

również historię nekropolii. 

 

raz w miesiącu koło wolontariatu/ 

D. Lenkowska 
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 I Wieczór Poetycki dla rodziców i uczniów z udziałem młodej warszawskiej 

poetki, Urszuli Wojtaś oraz aktorów teatrów warszawskich, państwa 

Gęsikowskich. 

II Wieczór Poetycki dla środowiska lokalnego z udziałem Urszuli Wojtaś i 

nauczycieli polonistów L Liceum Ogólnokształcącego im. Ruy Barbosy. 

10.11.2017r. 

 

 

20.04.2018r. 

absolwenci szkoły/ 

R. Wronkowicz 

Udział przedstawicieli społeczności szkolnej (przedszkolnej) w co najmniej 5 działaniach  

organizowanych przez TPW. 
 Film o Krystynie Krahelskiej i spotkanie z p. Etemadi w PROM 

Kultury Saska Kępa ul. Brukselska. 

 

23.10.2017r. 7e/J. Misztal 

 W 92. rocznicę złożenia prochów Nieznanego Żołnierza w arkadach Pałacu 

Saskiego, przedszkolaki i uczniowie szkół warszawskich spotkali się przy Grobie 

Nieznanego Żołnierza. Do zebranych przemówił płk. Witold Lisowski. Po 

przemówieniu i wysłuchaniu melodii „Śpij kolego” uczestnicy spotkania złożyli 

wiązanki kwiatów i wpisali się do Księgi Pamiątkowej Grobu Nieznanego 

Żołnierza. 

 

03.11.2017r. poczet sztandarowy/ 

A. Kwaśkiewicz 
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 Wykład na temat powstania warszawskiego w Szkole Podstawowej nr 322 ul. 

Dembowskiego 9. 

26.02.2018 r. H. Niewiadomska 

 Klasa 7d uczestniczyła w spacerze śladami powstania warszawskiego. 28.03.2018r. 7d/R. Wronkowicz 

B. Koniecko 

 "Willa Pod Zwariowaną Gwiazdą" 

Poruszające odwiedziny miejsca, w którym dyrektor  warszawskiego zoo Jan 

Żabiński z żoną Antoniną podczas II wojny światowej ukrywali 300 Żydów. 

Uczniowie zobaczyli wnętrze domu, przepiękne kolekcje owadów, portrety 

Żabińskich w otoczeniu zwierząt oraz fortepian pani Antoniny, którego dźwięk był 

„sygnałem alarmowym" dla ukrywających się w piwnicy ludzi. 

         

26.04.2018r. 5b/B. Muszyńska 
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Współpraca z instytucjami kulturalnymi Warszawy. 

 Muzeum Historyczne m.st. Warszawy 

 Lekcja aktywnego zwiedzania "Co w murach piszczy?" zamieniła uczniów w 

detektywów, którzy wędrując po kolejnych pomieszczeniach muzeum poszukiwali  

śladów życia mieszkańców kamienicy. Dowiadywali się również dlaczego 

powiększano piwnice, skąd pochodzi słowo "sklep" oraz gdzie mieszczanie 

ukrywali skarby.  

 

 

 

 

09.01.2018r. 5b/B. Muszyńska 

 Muzeum Historyczne m.st. Warszawy 

Uczniowie byli na lekcji muzealnej "Co w murach piszczy?" Dowiedzieli się o 

życiu mieszkańców Warszawy w przeszłości.  

16.11.2017r. 1c/A. Potapovich 
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 Muzeum Narodowe  

Lekcja muzealna "Obyczaje Wielkiej Nocy" wprowadziła uczniów w tajemniczą 

atmosferę  Świąt Wielkanocnych. Dzieła sztuki były inspiracją do zgłębienia 

tajemnicy  męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa.  Uczniowie dowiadywali się 

w jaki sposób dawniej ludzie przygotowywali się do świąt, dlaczego Wielki Post 

kończył się pogrzebem żuru i śledzia i co ma jajko wspólnego ze 

zmartwychwstaniem.  

 

28.03.2018r. 5b/B. Muszyńska 

 Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej 

Uczniowie klas 1-7 uczestniczyli w koncertach muzycznych i zajęciach 

01.10.2017r.-

01.06.2018r. 

wychowawcy klas 1-7 
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plastycznych o różnej tematyce proponowanych przez SCEK. 

 

 Teatr Baj 

Grupa uczniów współpracowała z Teatrem Baj w ramach projektu Praskie 

Partnerstwa Pedagogiczno-Teatralne. Zostało przygotowane przedstawienie 

„Dziób w dziób”, które zdobyło nagrody na dwóch mazowieckich przeglądach 

teatralnych.  

  

 

 grupa teatralna/ 

J. Białek 

M. Hoffman 

 Uczniowie zwiedzali Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Martyrologii Narodu 

Polskiego przy ul. Rakowieckiej 37. 

08.03.2018r. 7d/R. Wronkowicz 
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Ukazywanie uczniom korzyści płynących z położenia Warszawy nad Wisłą. 

 Audycja radiowa - Światowy Dzień Wody  

Uczniowie Klubu Młodego Odkrywcy z okazji Światowego Dnia Wody 

przygotowali  audycję radiową "Woda - nasz skarb". Przypomnieli uczniom, że 

woda jest skarbem przyrodniczym, który należy szanować, bo nie jest dany raz na 

zawsze.  Dużo uwagi poświęcili naszej, warszawskiej „kranówce". Przybliżyli 

miejsce jej pozyskiwania,  skomplikowane procesy oczyszczania, filtrowania, 

napowietrzania, ozonowania.  Odkryli tajemnicę Grubej Kaśki  i Chudego Wojtka 

oraz rozwikłali zagadkę, czy na Wiśle istnieje "pomidorowa wyspa". Audycja 

została nadana przez szkolny radiowęzeł. 

Uczniowie wykonali również tablicę adekwatną do tematu audycji. 

 

22.03.2018r. koło przyrodnicze/ 

B. Muszyńska 

zajęcia pozalekcyjne 

 Cykl zajęć „Warszawskie parki” przeprowadzonych z dziećmi klas I-II: 

- oglądanie zdjęć oraz filmu „Parki przedwojennej Warszawy”, 

- zapoznanie z fauną i florą Warszawy i jej związek z położeniem stolicy nad 

Wisłą, 

- poznanie chronionych roślin oraz zwierząt, 

03.2018r. uczniowie świetlicy/ 

M. Dąbrowska 

E. Markowska 

J. Nieścier 

K. Palonka 
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- słuchanie odgłosów przyrody (odgłosy ptaków „Nadwiślańskie łąki”). 

 

M. Sawicz 

K. Słodkowska 

K. Sochaj 

A. Urbańska 

 

Działania, które będą realizowane po złożeniu sprawozdania. 

 Wycieczka śladami Ireny Sendlerowej. 

 

10.05.2018r. 7e/J. Misztal 

 XVI Festiwal Nauki pod hasłem „Niepodległość” – coroczna impreza 

środowiskowa przygotowywana przez uczniów i rodziców pod kierunkiem 

nauczycieli. Jest to impreza otwarta o charakterze rodzinnym.  

 

12.05.2018r. (sobota) klasy1-7/koordynator M. 

Hoffman 

 Lekcja w Muzeum Narodowym ,,W malarskiej pracowni”. 

Co jest potrzebne malarzowi do pracy? Czym jest talent? Gdzie pracuje artysta? 

Podczas spotkania dowiemy się, co każdy malarz powinien wiedzieć o sztuce 

malowania, jak wygląda pracownia malarska oraz jakich narzędzi używa artysta do 

tworzenia swoich prac. 

 

24.05.2018r. 3b/B.Nawrocka-

Godlewska 

 Lekcja w Muzeum Powstania Warszawskiego ,, Kim byli Powstańcy?”. 

Na zajęciach poznamy podstawowe fakty dotyczące okresu okupacji i powstania 

warszawskiego.  

 

11.06.2018r. 3b/B.Nawrocka-

Godlewska 
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Inne działania 

 Audycja radiowa " Warszawa dawniej i dziś"- informacje na temat życia w okresie 

II wojny światowej, na temat gwary i dokonań Stanisława Grzesiuka. Czytanie 

fragmentów książki " 5 lat kacetu". 

02.02.2018r. zespół redakcyjny audycji 

radiowych/ 

R. Wronkowicz 

 Udział w projekcie „Warszawa lokalnie”. Włączenie szkoły w działania na rzecz 

większej aktywności społecznej uczniów i uczennic. 

od 04.2018r. K. Szara 

H. Niewiadomska 

 Uczniowie naszej szkoły rozpoczęli rok 2018 obejrzeniem wystawy Gorzka 

Chwała. Była to ekspozycja przypominająca wydarzenia powstania styczniowego z 

uwzględnieniem roli Warszawy. Wystawa została wypożyczona z XLV Liceum 

Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta dzięki Pani Agacie Pallasch. 

 

 

08-12.01.2018r. T. Bator 

 

 


