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Ogólnopolskie Mistrzostwa w 

Scrabble 
24 maja w Kutnie już po raz siedemnasty odbyła się 
jedna z największych imprez scrabblowych w 
Polsce i jedyna tak duża impreza organizowana 
dla dzieci i młodzieży. Nasz Szkolny Klub Scrabble 
po raz kolejny brał udział w tych Ogólnopolskich 
Mistrzostwach w Scrabble dla Szkół.” 
Po bardzo emocjonujących rozgrywkach, zespół 
Marty i Zuzi (kl.8 ) zdobył statuetkę za 3 miejsce i 
stanął na podium. Drużyna chłopców grała 
bardzo zaciekle. W rezultacie Maciek (kl.6 ) i 
Mateusz (kl. 3 gim.) wywalczyli 7 miejsce. 

 



Pierwsza pomoc 

Na początku maja uczniowie klas drugich uczestniczyły w szkoleniu               
z pierwszej pomocy w ramach programu „Ratujemy i Uczymy Ratować”. 
Dzięki przeszkolonym pedagogom dzieci uczą się najprostszych zasad 
udzielania pierwszej pomocy: od prawidłowego wezwania pomocy przez 
telefon, po najprostsze czynności wykonywane przy osobie poszkodowanej. 
Celem takiego szkolenia jest przede wszystkim wdrażanie wiedzy                     
i wyrabianie nawyków u dzieci młodszych oraz nabywanie chęci i odwagi 
do udzielenia pierwszej pomocy. Nasi uczniowie dzielnie radzili sobie ze 
schematem udzielania pomocy osobie poszkodowanej, oddychającej. 

 
  



Przedszkolaki o zdrowiu 
W obecnym roku szkolnym 2018/2019 dzieci już w wieku 4  

i 5  letnim brały udział w bardzo wielu zajęciach, akcjach i 

wycieczkach organizowanych przez wychowawców. 

 W ciągu roku dzieci odbywały zajęcia kulinarne . 

Promując zdrowe odżywianie dzieci wykonywały ze 

świeżych owoców szaszłyki , które później  mogły 

skosztować i również podzielić się nimi z rodziną. 

 



Przedszkolna Spartakiada 

Korzystając z pięknej pogody przedszkolaki brali udział w 
Spartakiadzie rowerowej, podczas, której wszystkie dzieci 
miały ze sobą swoje rowery bądź hulajnogi i brały udział w 
zawodach sportowych. Dzięki takim zajęciom dzieci 
promowały aktywny styl życia jak i poznały zasady 
bezpieczeństwa podczas jazdy na pojazdach jak rowery i 
hulajnogi. 

 



Szkolny Turniej Scrabble 

31 maja dla uczniów klas starszych Szkolny Klub Scrabble 
przygotował z okazji Dnia Dziecka scrabblowe wydarzenie. W 
bibliotece szkolnej odbył się Szkolny Turniej Scrabble. 

Po zakończeniu rozgrywek i wyłonieniu zwycięzców wszyscy 
uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy, cenne nagrody 
rzeczowe i pachnące zioła (to znaczy bazylię 
i miętę). 
Sponsorem nagród była firma Swedeponic Polska sp. z o.o. 
(polski producent ziół, właściciel marki „Baziółka”). 
 



Promocja zdrowia w świetlicy 
13 maja w świetlicy szkolnej odbyły się 

zajęcia związane z tematyką dotyczącą 

promocji zdrowia, a mianowicie picia 

zdrowych soków z warzyw i owoców. 

Wychowawczynie przedstawiły dzieciom 

korzyści płynące z picia soków ze świeżych 

owoców, wartości zdrowotnych jakie 

posiadają. Dzieci miały możliwość 

przygotowania soków i degustowania  

pysznych koktajli owocowych na bazie 

jogurtu i owoców.  



Turniej „Pierwszego Kroku” 
W dniu 21.05.2019 w grodziskiej Hali Sportowej odbył się finałowy 
Turniej „Pierwszego Kroku” koszykarskiego dziewcząt U-11.W 
Turnieju brały udział finalistki rozgrywek grupowych – drużyny z 
Łomży, Grodziska Mazowieckiego i Piaseczna. 

Naszą szkołę i zarazem miasto reprezentowały dziewczynki z klas 
sportowych 5c i 4f , na co dzień trenujące w Grodziskim Klubie 
Koszykarskim. Drużyna GKK zajęła pierwsze miejsce pokonując 
UKS 4 Łomża 40:33 oraz MUKS Piaseczno 40:21. Podopieczne 
Tomasza Pierca zakończyły sezon bez porażki i zdobyły tytuł 
„Mistrza Mazowsza”.  

 



Konferencja dla Rodziców  

 i Nauczycieli w Mediatece 
Program Konferencji: 

Zasady organizacji i finansowania kształcenia 

specjalnego. 

Organizacja kształcenia w placówkach 

specjalistycznych. 

Od integracji do włączania – jak zmieniało się 

kształcenie dzieci z niepełnosprawnościami 

w placówkach publicznych? 

Sposoby dostosowania realiów szkoły publicznej 

do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. 

Nauczyciel wspomagający – zadania i wyzwania. 

Z czym na co dzień mierzą się rodzice dzieci 

niepełnosprawnych? 

Szkoła- wsparcie, czy przeszkoda? Wykład 

studentki z MPD 

Włączmy się razem! Panel dyskusyjny. 



Lekcje wychowawcze – czynniki 

warunkujące bezpieczeństwo w 

szkole 

Do końca maja w każdej klasie przeprowadzono lekcję 

wychowawczą z uczniami na temat czynników warunkujących 

bezpieczeństwo w szkole, omówiono procedury zachowania w 

sytuacjach nadzwyczajnych oraz obowiązki wynikające z 

poszanowania drugiego człowieka. 

Podobna rozmowa odbyła się z rodzicami podczas majowych 

zebrań. 



Ogródek roślin miododajnych 
Rośliny miododajne zdobiące nasze ogrody mają wiele zalet – 

 wytwarzają dekoracyjne kwiaty, długo kwitną i są łatwe  
w uprawie. Ponadto są bardzo pożyteczne – sadząc je 
 w ogrodach możemy łatwo pomóc pożytecznym owadom, w tym 
pszczołom. 
Rośliny miododajne wykształciły piękne kwiaty aby wabić owady. 
Gatunków roślin miododajnych jest bardzo dużo, kilkanaście takich roślin 
uczniowie klas 1c i 8a posadzili w ogródku roślin miododajnych przy 
bocznym wejściu do szkoły. W ogródku możemy podziwiać: szałwię 
okręgową, werbenę krzaczastą, serdecznik pospolity, rożnik przerośnięty, 
rezedę białą, ślaz dziki, wielosił błękitny i inne. 

 



Kontynuacja akcji STOP 

PRZEMOCY -NIE HEJTUJ W SIECI 

We współpracy z Ośrodkiem Pomocy  
Społecznej wybrano Ulotkę dla rodziców, 
opracowaną przez Fundację Dajemy Dzieciom 
Siłę. Ośrodek Pomocy Społecznej wydrukował  
500 sztuk ulotek, które na zebraniach z 
wychowawcami zostały przekazane wraz z 
informacjami o szkolnej Kampanii.  W ulotce dla 
rodziców, zawarte są informacje dotyczące 
bezpieczeństwa dzieci w sieci internetowej,  
prawne oraz wykaz instytucji udzielających 
wsparcia dzieciom i rodzicom.  



Konkurs plastyczny 

„Bezpieczny Internet” 
Konkurs plastyczny  na plakat  „Bezpieczny Internet” dla uczniów klas VIII, 
przeprowadzony przez nauczycieli plastyki. Celem Konkursu była plastyczna 
realizacja przez uczniów hasła: „STOP PRZEMOCY – NIE HEJTUJ W SIECI”, 
kształtowanie bezpiecznego i  pozytywnego zachowania w Internecie,  
wdrażanie młodych internautów do rozsądnego i odpowiedzialnego korzystania 
z Internetu, rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży. 

 



Nabór do klasy IV sportowej 
W hali sportowej przy ul. Westfala 3 w Grodzisku 

Mazowiecki  w poniedziałek i we wtorek (3-

4.06) o godzinie 16.15  odbyły  się testy 

kwalifikacyjne do IV klasy sportowej w Szkole 

Podstawowej nr 2 w Grodzisku Mazowieckim 

(poniedziałek -ogólnorozwojowe, wtorek -

specjalistyczne). 



Wystawa prac „Jesteś tym, co jem” 

Pod koniec maja pojawiła 

się wystawa prac klas 4 a,  

4 b, 4 c, 4d. Uczniowie w 

czasie zajęć plastycznych 

układali warzywno-

owocowe obrazki, które 

następnie sfotografowali. 

Tak powstała piękna 

wystawa „zdrowych 

cudaków”. 

 



Wystawa zawieszek w ramach 

kampanii STOP PRZEMOCY 

Na trenie szkoły umieszczone zostały 

kolorowe zawieszki z treściami 

dotyczącymi życzliwych i 

bezpiecznych zachowań w 

Internecie, a szczególnie na 

portalach społecznościowych. Prace 

przygotowali uczniowie klas 4 i 5. 

 



Gra terenowa na temat 

bezpieczeństwa i zdrowia  
W dniu 27.05.2019 roku w ramach działalności Zespołu Promującego 
Zdrowie i Bezpieczeństwo w naszej szkole została przeprowadzona gra 
terenowa dla klas I – III. Uczniowie z każdej klasy dostawali do 
wykonania zadania o tematyce prozdrowotnej i o zasadach 
bezpieczeństwa. Były to krzyżówki, rebusy, quizy, wykreślanki… Gra 
odbywała się na świeżym powietrzu, na placu zabaw. Uczniowie 
wcześniej zostali przez prowadzących podzieleni na grupy. 

 



Zajęcia „oszczędzanie energii 

W maju uczniowie naszej szkoły mieli 

okazję obejrzeć wystawę w Mediatece 

"Alternatywne źródła energii i 

ekologiczne zachowania w życiu 

codziennym". 

Odwiedzając wystawę dowiedzieliśmy 

się m.in. jak działają baterie słoneczne, 

jaki wpływ na oszczędzanie energii ma 

szyba okienna, dlaczego warto 

korzystać z nowoczesnych żarówek lub 

ile zaoszczędzisz wody dzięki 

perlatorowi wmontowanemu w 

wylewkę kranu czy słuchawki 

prysznicowej. 

Spotkanie miało na celu podniesienie 

świadomości oraz edukację w zakresie 

świadomej konsumpcji energii. 



Warsztaty dla uczestników 

konkursu „Niepełnosprawni 
W środę 8 maja uczennice z klasy 1a uczestniczyły w warsztatach 
twórczych zorganizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych im. Hipolita 
Szczerkowskiego. Była to nagroda za udział w konkursie pod hasłem 
„Niepełnosprawni są wśród nas”. Podczas warsztatów poznawaliśmy siebie 
oraz rysowaliśmy portrety w nietypowy sposób. Bawiliśmy się kolorami. 
Każdy uczestnik mógł wykonać jedną kartkę do wspólnej pamiątkowej 
książeczki z wykorzystaniem różnych materiałów: pastele, wycinki z gazet, 
ozdobne litery naklejki itp. Wpisy do owej książki dzieci wykonywały na 
starych maszynach do pisania. Ostatnim zadaniem warsztatów 
było  ozdobienie swojego woreczka na nagrody konkursowe. Warsztaty 
pogłębiły naszą wrażliwość na temat niepełnosprawności. 



Mistrzostwa Polski Szkół 

Podstawowych w tenisie stołowym 

18 maja odbyły się Mistrzostwa Polski Szkół 

Podstawowych w tenisie stołowym. W turnieju 

w Rawie Mazowieckiej udział wzięły 24 

zespoły żeńskie oraz 23 zespoły męskie.  

Drużyna dziewcząt zajęła I miejsce w ogólnej 

klasyfikacji i została mistrzem Polski. Drużyna 

chłopców uplasowała się na 4 miejscu. 



Turniej „Pierwszego Kroku” 
 21 maja 2019 w grodziskiej Hali Sportowej odbył się finałowy 
Turniej „Pierwszego Kroku” koszykarskiego dziewcząt U-11. W 
Turnieju brały udział finalistki rozgrywek grupowych – drużyny z 
Łomży, Grodziska Mazowieckiego i Piaseczna. 

Naszą szkołę i zarazem miasto reprezentowały dziewczynki  z klas 
sportowych 5c i 4f , na co dzień trenujące w Grodziskim Klubie 
Koszykarskim. Drużyna GKK zajęła pierwsze miejsce. 

 



Szkoła na widelcu 
W czerwcu w kilku klasach pierwszych odbyły się zajęcia 

dotyczące zdrowego jedzenia. Uczniowie zabrali ze sobą 

książeczki z przepisami na różne potrawy. 

  „Czy można urozmaicić jadłospis, mając na uwadze nie tylko 

dobro dzieci, ale również ograniczenia prawne i finansowe? Jak 

gotować zdrowo i jednocześnie smacznie? I w końcu, jak 

zachęcić dzieci do jedzenia nielubianych dotąd składników? 

Odpowiedzi na te i wiele podobnych pytań udzielamy w naszych 

przepisach kulinarnych. Receptury Fundacji szkoła na widelcu 

mają na celu przede wszystkim pomóc pracownikom szkolnych i 

przedszkolnych stołówek w przygotowaniu pełnowartościowych, 

smacznych posiłków. Podpowiadają również jak urozmaicić 

jadłospisy wprowadzając do nich zupełnie nowe pomysły na 

przygotowanie popularnych składników”. 

 



Szkolny Dzień Dziecka 
31 maja uczniowie zamiast lekcji mieli gry i zabawy sportowe przygotowane przez 
nauczycieli i uczniów z klasa starszych. Najmłodsi mogli grać w klasy, gumę, szczura, 
czy siatkówkę. Był również kącik czytelniczy i gry planszowe. Klub Młodego Odkrywcy 
przygotował eksperymenty z cieczą nieniutonowską, bańkami mydlanymi, 
wybuchowymi granatami, tajemniczymi puszkami, pływającymi przedmiotami. W hali 
sportowej natomiast odbył się turniej sportowy. 

Uczniowie klas starszych uczestniczyli w grach i zabawach na boisku szkolnym. Mogli 
pobawić się gliną, wykonać prace plastyczne i zaprezentować swoje talenty 
wokalne na scenie. Zorganizowano również grę w FIFA. 



Dzień Rodziny inaczej… 
8 czerwca odbył się rodzinny rajd rowerowy klas 1a i 2c. 
Kolumna rowerzystów, pilotowana przez radiowóz 
policyjny i zabezpieczona przez straż miejską, ruszyła do 
Paprociowej Polany w Opypach. Wśród wielu atrakcji był 
przyjazd wozu strażackiego i poprowadzenie lekcji 
bezpieczeństwa przez strażaków z grodziskiej komendy. W 
czasie pikniku odbył się również rodzinny mecz 
koszykówki. 



Spotkanie z podróżującą 

rodziną 
10 czerwca w Centrum Kultury odbyło się spotkanie z 

Polą i Michałem, którzy wraz z rodzicami podróżują po 

całym świecie. Tym razem spotkanie dotyczyło 

niedźwiedzi żyjących w Laosie, które są ratowane przez 

organizację Free The Bears. Na spotkaniu była również 

pani z wrocławskiego zoo, z fundacji DODO chroniącej 

zagrożone gatunki zwierząt w Polsce i na świecie. 



Aktywne wycieczki po Polsce 
Nasi uczniowie uczestniczyli w wielu „aktywnych” 
wycieczkach. Podróżując po Polsce poznawali 
nowe, ciekawe miejsca, odwiedzali zabytki 
kultury i sztuki, obcowali z przyrodą oraz uczyli się 
współpracy i współdziałania.  
Takie klasowe wyjazdy to wspaniała możliwość 
poznania się nawzajem i umocnienie przyjaźni. 



Szkoła bliżej nauki 

Zakończył się trwający 2 lat projekt „Szkoła bliżej nauki”, w którym 
uczestniczyły klasy 6. W czasie projektu: 
- Szkoła otrzymała doposażenie pracowni przyrodniczej; 
-  nauczyciele uczestniczyli w cyklu szkoleń w Centrum Nauki 

Kopernik; 
- uczniowie uczestniczyli w warsztatach w laboratoriach CNK; 

- Projekt przyczynił się do wzrostu wiedzy i umiejętności uczniów z 
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatycznych.  

  



Klub Młodego Odkrywcy – 

nagroda badacza wody 

Uczniowie Klubu Młodego Odkrywcy za nagranie 

filmu pt. „Dlaczego kocham wodę” otrzymali 

nagrody – plecak i lniane torby. Filmik można 

obejrzeć na stronie  

https://www.badaczwody.pl/polska?article=33704 



Sportowe podsumowanie roku 
Drużyna dziewcząt wywalczyła drużynowe Mistrzostwo 
Polski w tenisie stołowym. 

Drużyna dziewcząt – mistrzostwo wojewódzkie w mini 
koszykówce . 

Uczniowie naszej szkoły II miejsce w Grodziskiej 
Olimpiadzie Sportowej 



Akcje charytatywne w szkole 
Nasze miasto pomaga budować szkołę w 

Afryce. Iciloto to afrykańskie słowo, 

oznaczające marzenie. Jest to też nazwa 

kampanii, w którą włączył się Grodzisk 

Mazowiecki. Dla sierot w Afryce marzeniem jest 

możliwość nauki w normalnych warunkach. 

Nasz szkoła przekazała ponad 9tys. zł na 

budowę biblioteki i wyprawki szkolne. Wysłaliśmy 

też list od uczniów szkoły oraz piłkę nożną dla 

dzieci z indiańskiej wioski w Ameryce 

Południowej. 



Sukcesy taneczne naszych 

uczniów 
 26 maja uczennice naszej szkoły ze szkoły Tańca 

Flash otrzymały wyróżnienie z turnieju tańca  
sportowego o Puchar Burmistrza Milanówka. 

 Uczniowie Szkoły Tańca UniqeDance zdobyli I 
miejsce na III Igrzyskach Tanecznych o Puchar 
Miasta Grodzisk Mazowiecki w kategorii debiuty. 

 Nasi uczniowie zdobyli II miejsca podczas XXXIV 
Mistrzostw Egurrola Dance Studio  


