
  

 

  

WYBORY DO  

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

2 października odbyły się wybory do Samorządu Szkolne-

go. Siedmiu kandydatów przedstawiło swoje programy wy-

borcze. Najczęściej pojawiały się obietnice organizowania 

dyskotek oraz reaktywacji radiowęzła.  

Oto wyniki głosowania: 

Kornelia S. 6s –  przewodnicząca (147 głosów) 

Kuba Z. 6a – zastępca (114 głosów) 

Filip R. 5s –  rzecznik (101 głosów) 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, redaktorzy Integracka 

życzą wszystkim nauczycielom naszej szkoły sukcesów  

i radości z wykonywanej pracy. Niech słowa słynnego pi-

sarza i poety -  Paulo Coelho towarzyszą naszej szkolnej 

społeczności: „Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielo-

wi, nauczyciel również czegoś się uczy.”  



  

 

20 września o godzinie 10.00 wystartowaliśmy JUŻ 
PO RAZ SZÓSTY  z naszą coroczną imprezą plenero-
wą, która po raz kolejny okazała się strzałem w 10! 
Gości przybywało z minuty na minutę i byli oni na-
tychmiast „wciągani” do wspaniałych zabaw oraz 
konkursów. 
Z wielkim zainteresowaniem obejrzeliśmy różne po-
kazy artystyczne oraz sportowe, przygotowane m.in. 
przez uczniów naszych klas sportowych o profilu - 
zapasy, jak również pokaz naszej szkolnej grupy ta-
necznej. Wysłuchaliśmy także wesołych piosenek w 
wykonaniu szkolnego chóru oraz zespołu muzyczne-
go.  
Zaprosiliśmy uczestników Pikniku do wielu tematycz-
nych stoisk gdzie można było dowiedzieć się cieka-
wych rzeczy lub wziąć udział w zabawach i konkur-
sach, przygotowanych m.in. przez Szkolną Świetlicę 
czy też Szkolne Zerówki. 
Niewątpliwą atrakcją w tym roku było zorganizowane 
po raz pierwszy Miasteczko Ruchu Drogowego, gdzie 
młodzi rowerzyści mogli szlifować swoje umiejętności 

pod okiem instruktorów ze Straży Miejskiej, jak 
również mini boisko piłkarskie przygotowane przez 
naszego wuefistę p. Kamila Wilka, gdzie przez cały 
czas trwania Pikniku odbywały się mini-rozgrywki. 
Nie można także nie wspomnieć o widowiskowym 
pokazie tanecznym przygotowanym przez Zespół  
z pobliskiego Studia Tańca, który zachwycił nie tyl-
ko najmłodszych widzów, ale także ich rodziców  
i opiekunów. 
Jak co roku również nasi Wolontariusze zorganizo-
wali charytatywną akcję sprzedaży ciast upieczo-
nych przez uczestników Pikniku, dzięki czemu ze-
braliśmy tak potrzebne środki, z przeznaczeniem na 
dofinansowania dla uczniów naszej Szkoły m.in. 
wycieczek i zielonych szkół.                     
DZIĘKUJEMY ZA ZAANGAŻOWANIE I HOJNOŚĆ!!! 
Niezapomnianych wrażeń najmłodszym uczestni-
kom Pikniku dostarczyła zaproszona Iluzjonistka, 
która zabrała dzieciaki w świat magii :) 
Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym 
w organizację Pikniku oraz uczestnikom i gościom! 

Rada Rodziców SP342 



  

 

Integracja w naszej szkole 
W naszej szkole 342 jest wiele osób niepełnosprawnych, lecz nie oznacza to, że są to osoby 

bardzo różniące się od innych dzieci. Po prostu potrzebują więcej uwagi i zainteresowania. 

Wiele dzieci chce pomagać takim osobom i wspólnie odrabia prace domowe, inni natomiast 

udzielają się w akcjach charytatywnych. W naszej szkole jest organizowany wolontariat 

przez p. Annę Więckowską, p. Barbarę Gordat oraz p. Małgorzatę Paster. Wszystkie osoby 

zainteresowane pomocą w akcjach charytatywnych itp. powinny zgłosić się do tych nauczy-

cielek. 

Autorka: Zuzia Kolibabska 6a 

Moją ulubioną książką jest „Magiczne drzewo” Andrzeja Maleszki. Ta książka jest pełna 

magii i przeznaczona dla ludzi z wyobraźnią. Opowiada o losach dzieci, które posiadają 

magiczne przedmioty wpędzające je w kłopoty. Jest to książka, która bardzo wciąga czy-

telnika. Uważam, że jest idealna i nic bym w niej nie zmieniła. 

                                                                                   Autorka: Małgosia Warzocha 5d 
 

Moje wakacje 

Pod koniec czerwca pojechałem na obóz z TAR-u do Miętnego niedaleko Garwolina. Był to 

pierwszy raz, kiedy byłem sam poza domem. Obóz trwał siedem dni. Było tam bardzo sym-

patycznie, bo byłem w pokoju z kolegami w moim wieku. Najbardziej zaprzyjaźniłem się  

z Bartkiem i Mateuszem. Jedzenie było bardzo pyszne. Chodziłem tam na treningi, które 

były bardzo ciężkie. W połowie lipca wyjechałem z mamą na obóz koszykarski do Zakopanego. Podróż 

trwała bardzo długo, bo jechaliśmy samochodem. Jechałem kolejką górską na Kasprowy Wierch. Oprócz 

tego chodziłem do miasta. Były jeszcze treningi, które były bardzo wyczerpujące. Największą radość 

sprawił mi spływ Dunajcem, ponieważ dowiedziałem się wiele interesujących rzeczy od flisaka. Poza tym 

dobrze czułem się na wodzie. Ostatniego dnia spacerowałem z przyjaciółmi po Krupówkach. Podobało mi 

się również to że mogłem spróbować góralskich przysmaków. 

W sierpniu pojechałem z rodziną do wujka Marka, który mieszka w Koninie. Czas szybko mi upłynął, ponie-

waż ciągle miałem jakieś zajęcia. Odwiedziłem dziadków, kuzynów, wypoczywałem też nad jeziorem. Od-

wiedziłem też groby zmarłych pradziadków z mojej rodziny. Zapaliłem znicze. Miło spędziłem czas u ro-

dziny. Chętnie pojadę tak za rok. 

Moje wakacje były wspaniałe. Szkoda, że tak szybko się skończyły. 

Autor: Jakub Konieczka 5b 

Kącik Kulturalny 
Tu znajdziesz recenzje filmów, książek, płyt a także informacje o ciekawych postaciach ze świata kultury i sztuki. 

Tu również przeczytasz, nigdzie dotąd nie publikowane, teksty młodych literatów naszej szkoły. 



  

 

Wakacje to miłe chwile, 

Wakacje są krótkie jak zwykle 

W nie jest odpoczynek od szkoły, 

Ten czas jest miły i wesoły, 

 

Lecz gdy zadzwoni dzwonek 

I zaśpiewa skowronek, 

To skończą się te czasy, 

Wypraw i gry w klasy. 

 

A my usiądziemy w ławkach 

I poznamy historie świata. 

O rycerzach, poetach i malarzach 

i tworzonych przez nich krajobrazach. 

 

Autorka: Asia Spólna 5d 

Moje wakacje były udane :) 

Od razu po zakończeniu roku szkolnego pojechałam do babci, która mieszka pod Warszawą. Byłam 

tam dwa tygodnie. Jeździłam tam na rowerze i chodziłam na spacery. Później na następne dwa tygo-

dnie pojechałam na Mazury. Codziennie chodziłam się kąpać w jeziorze. Z Mazur wysłałam trzy pocz-

tówki do koleżanek. Gdy wróciłam, pięć dni byłam w moim domu. Jeździłam na rowerze i spotykałam 

się z koleżankami. Piątego sierpnia poleciałam do Turcji. Na miejscu było gorąco i wilgotno. W wolnym 

czasie chodziliśmy do Aquaparku, który był na terenie hotelu. Chodziliśmy również nad morzem.  

W morzu była bardzo ciepła i słona woda. Dziesiątego sierpnia pojechałam na wycieczkę do Pammuka-

le. Był tam basen Kleopatry i inne małe baseny. Byłam tam cały dzień. Następnego dnia poszłam na 

„pianiadę”. Trzynastego sierpnia pojechaliśmy do Izraela. Zwiedzaliśmy Bazylikę i grób Pana Jezusa. 

Byliśmy przy Ścianie Płaczu, w którą można było upchnąć karteczki z pragnieniami. Na koniec moja 

m a m a wsiadła na wielbłąda i na nim jeździła. Wróciliśmy następnego dnia o świcie. 

Piętnastego sierpnia o 4.00 rano wyjechałam z hotelu i przez trzy godzi-

ny jechałam autokarem. O 7.00 przesiadłam się do samolotu. W War-

szawie byłam o godzinie 17.00. Siedemnastego sierpnia pojechałam 

do drugiej babci. Tam spotkałam się z moimi siostrami ciotecznymi i 

jeździłyśmy nad jezioro. 

Uważam, że moje wakacje były udane, ale mogłyby być dłuższe.  

Autorka: Natalia Gęsicka 4f   

Ilustracja: Jakub Szaro 6h 

CIEKAWOSTKA 
Czy wiesz, że są czte-

ry typy czekolady: 

- biała 

- gorzka 

- deserowa 

- mleczna 

 



  

 

Moja tegoroczne wakacje były ciekawe! 

 

6 lipca  wyjechałam na obóz w Pieniny. Tam chodziliśmy po górach i bawiliśmy się w wymyślone 

przez animatorów zabawy. 25 lipca wyjechałam z całą rodziną na Mazury. Było tam zimno i cza-

sami padał deszcz, ale udało nam się popływać łódką i pojeździć rowerami. Zwiedzaliśmy park mi-

niatur i byłą kwaterę Hitlera w Gierłoży. Z Mazur pojechaliśmy nad Morze Bałtyckie. Tam była 

bardzo słoneczna pogoda i ciepła woda. Codziennie chodziłam na plażę,  bawiłam się w wodzie, 

robiłam zamki z piasku. Jak wróciłam z plaży, bawiłam się na podwórku. Po powrocie do domu spa-

kowałam się na kolonię. 12 sierpnia pojechałam na obóz z siostrą i bratem w Góry Świętokrzy-

skie. Tam zwiedzaliśmy różne miejsca: Chęciny, Święty Krzyż, Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni 

i Osadę średniowieczną. Ostatni tydzień sierpnia spędziłam u cioci na wsi. Tam bardzo lubiłam 

bawić się w chowanego z rodzeństwem i sąsiadami. Uważam, że moje wakacje były bardzo udane. 

Szkoda, że tak szybko się skończyły. 

Autorka: Joanna Rowicka 4f 

Gra, w której jesteśmy kolorowymi kulkami, wygrywa ten, kto pochłonie wię-

cej innych kulek. 

 

Minecraft — gra, w której wszystko jest „kwadratowe”, wycina się i układa 

bloki tak, aby przypominały realny świat. 

 

The Sims 4 — gra wygląda jak realny świat, w którym budujemy i ku-

pujemy domy, wyposażenie i wiele innych rzeczy. 

King’s Bounty: Legenda—to gra fantasy, w której odkrywa się nowe światy, 

walczy się ze stworami i  zdobywa trofea. 

Opracowali: Mateusz i Piotrek 4f 



  

 

Biegi Przełajowe (22.09.2015 r.) 

Kiedy zawody miały się zacząć, okazało się, że na miejscu są reprezentanci tylko trzech szkół. 

Jednak po krótkiej chwili naliczyłam ich kilkanaście. Na samym początku startowały dziewczynki 

z klas piątych. Po nich biegli chłopcy również z klas piątych, po których biegły dzieci z klas szó-

stych. Na podium stanęli: Adrian z 6s (miejsce 1) i Jacek z 5s (miejsce 3).   

Cieszymy się z sukcesu naszych kolegów i gratulujemy! :) 

Autorka: Ksenia Strzałkowska 5s 

Zapraszamy do udziału  

w kołach zainteresowań 
 
Gałajda Agnieszka – Koło Dziennikarskie: wtorek 14.45-16.25, sala 115  
 
Gałajda Agnieszka – Mistrzowie kodowania: poniedziałek 14.45-15.30, sala 115 
 
Krawcewicz-Wasiucionek Ewelina - Koło artystyczne: Chór „Strumyczek”          
wtorek 14.45-16.25, czwartek 14.45-16.25, sala 116 
 
Maziarz Przemysław -  Koło artystyczne: Zespół wokalno-instrumentalny  
poniedziałek 15.40-16.25, środa 14.45-15.30, sala 116 
 
Paster Małgorzata - Koło informatyczne: „Mistrzowie kodowania i nie tylko” 
wtorek 14.45-15.40, środa 15.30-16.25, sala 130/1  
 

Opracowali: Maciej Rybicki 4f 

Źródło: www.sp342.waw.pl 

Ilustracja: Jakub Szaro 6h 



  

 

Jesień to jedna z najpiękniejszych pór roku. Bogata w mnóstwo wielobarw-

nych liści w kolorach czerwieni, pomarańczy, żółci, brązu oraz ciemnej ziele-

ni. Jesienią można zobaczyć wiewiórki, dzięcioły, kukułki, jeże, kolczatki. Na 

Białołęce częstymi gośćmi są dziki, łosie oraz sarenki. Odwiedzają łąki i parki 

w pobliżu osiedli w poszukiwaniu smakołyków.  

Autorka: Amelia Kamińska 5a 

Jesień to jedna z czterech pór roku. Zaczyna się 23 września,  

a kończy się 22 grudnia. Kiedy przychodzi jesień robi się chłodniej i częściej 

pada. Niektóre z ptaków odlatują na zimę do ciepłych krajów przez zaczyna-

jącą się złą pogodę  np. jaskółki, bociany, skowronki, słowiki, żurawie i kukułki. 

Są też takie, które przylatują do Polski, żeby spędzić tu zimę np. gile i jemio-

łuszki. Są u nas także zwierzęta, które zapadają w sen zimowy np. niedźwie-

dzie. A te, które nie zasypiają robią zapasy na zimę, między innymi wiewiórki.  

Autorka: Małgosia Warzocha 5d 

Czekolada to słodkość, której nie może się oprzeć, każde 

dziecko oraz nie jeden dorosły. Sporządzana z miazgi ka-

kaowej, tłuszczu kakaowego (masło kakaowe), środka sło-

dzącego i innych dodatków. Może być z orzechami lub ba-

kaliami. Wiele batoników do swoich wyrobów używa czeko-

lady mlecznej i białej. Nie potrafię sobie wyobrazić świata 

bez czekolady, ponieważ  jest moim ulubionym smakołykiem. 

Ja Szczególnie przepadam za czekoladą z bąbelkami :)  

Autor: Jakub Szaro 6h 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kakao
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mas%C5%82o_kakaowe


  

 

Mój najlepszy przyjaciel 
W moim domu mieszka oczywiście mama, tata i ja. Ale mieszka ktoś 

jeszcze. Mój mały i puchaty czworonóg. Bardzo go kocham, no bo jak 

nie można kochać psa, który nie wiadomo skąd zna twój plan lekcji. 

Codziennie, gdy wracam ze szkoły zastaję go najpierw siedzącego 

przed drzwiami i czekającego na mnie, a gdy już mnie zauważy, ska-

cze z radości. Wabi się Cleo. Może kojarzycie to imię z serialu H2O. 

Kiedy byłam mała bardzom lubiłam ten program i od jednej z syren za-

czerpnęłam to imię. Cleo jest biało-czarną suczką, która ma czarny pysk i dwie czarne łaty 

jak Zorro. Mój pupil bardzo lubi się bawić. Często aportuje i  przeciągamy między sobą gryzak Cleo. 

Oczywiście mój czworonóg potrafi sztuczkę, której ją nauczyłam. Na końcu korytarza jest zabawka 

psa, a mój ,,puszek” na drugim końcu. Potem mówię: ,,Na miejsca, gotowi, start!”. Na ostatnie słowo 

startuje i zdobywa zabawkę położoną obok drzwi. Pies nie jest zabawką, ma takie same potrzeby jak 

człowiek. Trzeba z nim rano wychodzić  na dwór, karmić, bawić się, zapewnić miejsce do wypoczynku 

i mogła bym tak wyliczać w nieskończoność. Ale już chyba nie ma po co, bo już pewnie rozumiecie  

o co mi chodzi. Jednak wydaję mi się , że warto poświęcić czas na psie obowiązki, żeby mieć tak 

wspaniałą przyjaciółkę jak moja Cleo. Jednocześnie najlepsze lekarstwo na samotność. 

Autorka: Julia Chodkowska 5D 

Czy wiecie, że… 
Na świecie żyje już niewiele pand. Zarządy ogrodów zoologicznych obwożą swe pandy po świecie, 

by mogły poznać inne i może mieć młode. Zwierzęta te są 

zagrożone wyginięciem.  

Pandy jednorazowo mają tylko jedno młode. 

Samica pandy poświęca swemu maleństwu tyle miłości i tro-

ski, że może się opiekować tylko jednym dzieckiem. Przez 

cały rok, a czasami dłużej, poświęca mu całą swą uwagę, by 

mieć pewność, że młode przeżyje. 

Opracowała: Asia Spólna 5d 

 



  

 

Mini SŁOWNICZEK 

Bezokolicznik – bezosobowa forma czasownika, np. grać. 

Asertywność – umiejętność grzecznego odmawiania.  

Sarkazm – mówienie z pewną ironią, np. Gdy ktoś robi coś złego – Wspaniale, po prostu 

świetnie!. 

Akcent proparoksytoniczny – akcent na trzeciej sylabie od końca np. informatyka, ae-

rodynamika. 

Wernisaż – to inaczej wystawa. 

Wyrazy nacechowane – to takie wyrazy, które mają same w sobie posiadają komen-

tarze, np. ględzić, marudzić.  

Ornamenty – inaczej ozdoby.  

Zachęcam Was do czytania tego słownika, ponieważ znajdziecie tam słowa, które mo-

gą Wam się przydać na co dzień. 

                                                                                 Opracowała: Amelia Kamińska 5a 

Ach te kalorie… :) 

Kupując różne produkty warto zwrócić uwagę na to, ile mają kalorii. Choćby po to, 

żeby nie łykać zbędnych :) Zajrzałam do szkolnego sklepiku. A to co tam znalazłam, 

przedstawiłam na poniższym wykresie. Teraz każdy łatwo sprawdzi, jakim jest ła-

komczuchem :)  

Autorka: Amelia Kamińska 5a 
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Kalorie ze sklepiku



  

 

1. Jak nazywa się dziecko krowy? 
a) mała krowa 
b) krówka 
c) ciele  
d) warchlak 
 
2. Jaki jest przysmak wiewiórek?  
a) kasztany 
b) żołędzie  
c) orzechy 
d) liście 
 
3. W jaki sen zapadają niedźwiedzie? 
a)  jesienny 
b) wiosenny 
c) zimowy 
d) letni 
 
4. Duża liczba wilków to? 
a) grupa 
b) wataha 
c) zastęp 
d) załoga 
 
5. Jakie zwierzę buduje tamy? 
a) bóbr 
b) mysz 
c) świnia 
d) pies 
 
6. Jak nazywa się zwierzę z kolcami? 
a) jeż 
b) borsuk  
c) dzik 
d) fretka 
 
7. Wąż to: 
a) ssak 
b) gad 
c) płaz 
d) jamochłon                  
 
Autorka: J W 
 

CIEKAWOSTKI 

Ile wiesz o naszej szkole? 

 

 Ile komputerów jest w sali 115? …........... 

 Jak nazywa się  pani dyrektor naszej szkoły? 

............................................. 

 Którego dnia jest dzień nauczyciela? ……………… 

 Jaki dzień w szkole lubicie najbardziej? 

………………………………… 

 Ulubiona lekcja?……………………… 

Autorzy: Mateusz i Piotrek 4f 



  

 

         Wpisz słowa po angielsku  

                  

1.                    1. Angielski   

   2.             2. mrówka   

    3.              3. sztuczka   

4.                    4. alchemia   

 5.                5. żaba    

    6.             6. ryk, ryczeć    

  7.                    7. tradycja   

  8.                    8. motyl   

  9.                    9. animacja   

10.              10. opera mydlana 

    11.            11. nowy   

                  

Autorka: Zuzia Kolibabska 6a   

 1.               

        2.        

  3.              

       4.         

     5.           

    6.            

                

1. Czym piszemy w zeszycie?          

2. Może być w kratkę lub w linie?         

3. W czym trzymamy kredki, długopisy, ołówki?     

4. Język jakim się posługujemy, ale również jest to przedmiot w szkole. 

5. W jakiej dzielnicy jest nasza szkoła?       

6. W czym nosimy książki do szkoły?        

          Autor: Jakub Szaro 6H  

Odpowiedzi: 1.długopis, 2.zeszyt, 3.piórnik, 4.polski, 5.Białołęka, 6.plecak 

Odpowiedzi: 1.English, 2.ant, 3.trick, 4.alchemy, 

5.frog, 6.roar, 7.tradition, 8.butterfly, 

9.animation, 10.soap opera, 11.new 



  

 

OD REDAKCJI 

„Parada Śmieci” 

Każdy z nas ma w domu śmieci,  

Śmiecą dorośli, śmiecą dzieci. 

Kiedy przyjdzie na śmieci pora, 

W końcu trafiają do wora.  

Leżą w koszu różne śmieci: 

Plastikowe butelki, foliowe torebki i inne śmieci. 

Wyrzucają je dorośli i dzieci.  

Segregujemy wszyscy śmieci, 

Wtedy słonko jasno świeci, 

Ptaszki na drzewach piękne śpiewają, 

A ludzie się uśmiechają, że zdrowo oddychają.  

My przyrodę szanujemy, śmieci więc segregujemy. 

Autorka: Natalia Sobolewska 5s 

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą po-
dzielić się różnymi przygodami, wpadkami, 
zaproponować coś nowego do Integracka. 
Jeżeli masz jakiś pomysł, skontaktuj się  

z naszymi redaktorami!  

Pozdrawiamy,                                                                                                                 
Zespół  Integracka          



  

 


