
To już za nami… 



WRZESIEŃ 



1.09.2016 r.   
Uroczyste rozpoczęcie  

roku szkolnego 
2016/2017 

 „pod chmurką” 



16.09.2016 r.   
Między nami kobietkami 

– to coś tylko dla dziewczyn… 



16.09.2016 r.   
Sprzątanie świata 



19.09-22.09.2016 r. -  gra terenowa  
o tematyce związanej z naszym patronem 

 - Batalionem „Zośka” – wzięli w niej udział uczniowie klas IV – VI, a zorganizowali 
harcerze z drużyny działającej  

przy Naszej Szkole. 



22.09.2016 r.  
Pożegnanie lata  

– klasa IIc 
 



28 września 2016 r.  
- wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego  

oraz na jego opiekunów – ogłoszone!!! 
Zwycięzcami zostali:  

Nikola Izbicka z kl. VIc,  
Aleksandra Ławruszonis z VIb   

Franciszek Żuchowski z Va.  



Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego w klasach IV-VI: 
Pani Justyna Jasiak,  
Pan Wojtek Rynduch,  
Pani Żaneta Betlińska 

 



W klasach I-III 
 Panie: Natalia Leszkiewicz, 

 Ula Łazicka,  
Agnieszka Wiktorska 

 



29.09.2016 r.   
Próbny alarm ewakuacyjny 



30.09.2016 r.   
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia  

 - uczniowie klas IV – VI dzielnie walczyli w 
konkursach zorganizowanych  
przez panie matematyczki. 





30.09.2016 r.   
Dzień Chłopaka 



– dzień w krawacie… 



Wypadł w tym roku w 
piątek. Często piątki są 
nieco luźniejsze niż 
pozostałe dni, więc był 
to  idealny dzień na 
świętowanie  
i obdarowanie kolegów 
upominkami… 



PAŹDZIERNIK 



3.10 – 4.10 







14 października z lekkim przymrużeniem oka, czyli Dzień 
Edukacji Narodowej wg SU  

 
 

Według naszego 
Samorządu to doskonała 
okazja nie tylko do zabawy 
i świętowania, ale też do 
podziękowania i 
podarowania niecodziennej 
laurki… 



21.10 – 28.10  
– warsztaty historyczne   



Od zabawy do 
sportu 



12.10 – 28.10 – Kampania 
Białych Serc 





Akcja – Integracja! 
27 października przez dwie godziny w 163 

było naprawdę głooośno! Rozbrzmiewała 
muzyka i to nie byle jaka… 

 



3 października Mały Samorząd przygotował apel 
okolicznościowy z okazji rocznicy Zakończenia 
Powstania Warszawskiego. Wzięli w nim udział 

wszyscy uczniowie klas 1-3. 



14 października 
– Ślubowanie 
pierwszaków 





LISTOPAD 



8 listopada klasy 6a i 6d - debata oxfordzka zorganizowana przez 
Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej, której teza brzmiała: „W 

mediach społecznościowych jest miejsce na całkowitą wolność słowa”. 
 



11 Listopada  
– Apel z okazji Święta 

Niepodległości 





21 listopada – Dzień 
Życzliwości  



28 listopada – Festiwal Dyni 



25 listopada  
- Światowy Dzień  
Pluszowego Misia! 



30 listopada - Andrzejki  
Mały Samorząd zorganizował tego dnia wróżenie 

andrzejkowe.  
W holu szkoły zapanowała magiczna atmosfera, 

pojawiły się wróżki oraz wróżbita z klas: 3d i 2b.  



15 listopada  Pierwsza 
pomoc przedmedyczna – 
spotkanie z ratownikiem 

medycznym 



GRUDZIEŃ 



6 grudnia – 
Mikołajki w kl. IVc 



6 grudnia – Mikołajki na 
sportowo… 









21 grudnia Wigilia w klasie IVc. 
Dzieląc się opłatkiem składaliśmy sobie 

życzenia.  
Nie zabrakło pysznych ciast, słodyczy, 

owoców… 



 21 
GRUDNIA   

Koncert kolęd "Betlejem jest w nas" przygotowany 
 przez Szkolny Teatr Muzyczny "Zośka". 





Konkurs na najładniej udekorowana salę rozstrzygnięty!!! 

W dniach 1-19 grudnia 2017  
w naszej szkole trwał konkurs 
Samorządu Uczniowskiego  
na najładniej udekorowaną salę. 



Zbieraliśmy książki dla dzieci z 
warszawskich szpitali 



Klasa IVb lepi świąteczne pierniczki – podczas zajęć 
pozalekcyjnych z panią Asią Kutyłą. 



i wykonuje świąteczne aniołki… 



STYCZEŃ 



Wigilia dla środowiska 
Batalionu „Zośka”  

– 10 stycznia 







Dnia 18 stycznia Mały 
Samorząd  zorganizował na 

przerwie mini- dyskotekę dla klas 
1-3.Pojawiły się klasowe korowody i 

tańczące pary. 

Było to przygotowanie do tego  
co wkrótce nastąpiło - Wielkiego 
Szkolnego Balu Karnawałowego! 



30 stycznia  
 BAL KARNAWAŁOWY 

!!! 



Maluszki szalały… 



- dzień w kapciach… 









LUTY 



7 lutego  Apel -  bezpieczne ferie  







7.02.2017 r. - podsumowaliśmy I półrocze  



Dyskoteka dla kl. IV - VI – 8 lutego 







MARZEC 



REKOLEKCJE 2017 



KWIECIEŃ 



Kwiecień miesiącem 
zdrowia 



ILUZJA W NASZEJ SZKOLE 
 







MAJ 



wyjazdy na 
zIELONą 
SZKOŁę  



wyjazdy na 
zIELONą 
SZKOŁę  

MAZURY 



wyjazdy na 
zIELONą 
SZKOŁę  



wyjazdy na 
zIELONą 
SZKOŁę  



wyjazdy na 
zIELONą 
SZKOŁę  

CHĘCINY 



wyjazdy na 
zIELONą 
SZKOŁę  



wyjazdy na 
zIELONą 
SZKOŁę  

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE 



wyjazdy na 
zIELONą 
SZKOŁę  

SKANSEN 



sPOTKANIE Z PANIĄ BARBARĄ WACHOWICZ 
 





sPOTKANIE Z PANIĄ BARBARĄ WACHOWICZ 
 



Czerwiec 



ŚWIĘTO SZKOŁY 







Widzimy się we wrześniu… 

Auf wiedersehen !! 


