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Wizyta p. Jigna Dixit z Indii - instruktorki tańca kathak

6 grudnia 2017 r. naszą szkołę odwiedziła Pani
Jigna Dixit, instruktorka tańca kathak i jednocześnie pracownik ambasady Indii w Warszawie.
Pobyt naszego gościa był nawiązaniem do Festiwalu Kultur Azji i Pacyfiku, który odbył się dwa
tygodnie wcześniej w naszej szkole.
Tancerka zaprezentowała dwa podstawowe tańce indyjskie z krótkim wstępem w języku angielskim na temat znaczenia tych tańców. Po występie odbyły się warsztaty tańca dla grupy chętnych uczniów, którzy szybko nauczyli się podstawowych kroków i gestów, jednocześnie doskonale się przy tym bawili. Nasza szkolna pu-

bliczność żywiołowa reagowała na występ tancerki i próby uczniów. Dodatkiem do występu
tancerki był pokaz jogi zaprezentowany przez
instruktorkę z Indii. Mamy nadzieję, że nie był to
jedyny występ naszych gości z Indii i zobaczymy
ich ponownie w niedalekiej przyszłości.
Tomasz Goduń

Wywiad z tancerką zostanie opublikowany
w następnym numerze „Przytuliska”.
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jak najprostszego słownictwa oraz jak najbardziej
urozmaicić nasz scenariusz. Bardzo ważnym
elementem była muzyka, również pojedyncze
dźwięki, dzięki którym widzom było łatwiej zrozumieć nasz zamysł prawdziwego telewizyjnego
show. Aby widownia jeszcze lepiej się bawiła, do
przedstawienia włączyliśmy dużo znanych świątecznych piosenek tj. “All I want for Christmas is
you” czy “Snow is falling”.

„Nasze szkolne świętowanie”
Kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy pomysł pani
Kamili Szmidt (nauczycielki języka angielskiego),
który zakładał stworzenie własnej sztuki, bardzo
chcieliśmy się w niego zaangażować. Cała nasza klasa chętnie podjęła inicjatywę i na początku posypało się mnóstwo pomysłów. W momencie gdy dotarło do nas to, że ktoś faktycznie musi
tę sztukę napisać, liczba ochotników gwałtownie
zmalała. Wszyscy chcieli zagrać w nieistniejącej
jeszcze sztuce i gotowi byli do przyjęcia swoich
arcyważnych ról. Po kilku lekcjach intensywnego
omawiania całego wydarzenia, zgłosiliśmy się
jako trójka nie-tak-dzielnych ochotników.

Jednym z najważniejszych, o ile nie najważniejszym elementem był dobór aktorów. Niektóre
postacie pisaliśmy „specjalnie pod jakąś osobę”
z naszej klasy, biorąc pod uwagę jej talent i możliwości.
Ostatecznie wszystko poszło po naszej myśli, co
zawdzięczamy wielkiemu zaangażowaniu naszej
klasy (nie tylko aktorów, również artystów i techników) oraz nauczycieli (p. Kamili SzmitdWołowiec i p. Katarzyny Kapusty). Serdecznie
dziękujemy. Filip Bogacz, kl.3E

Pierwsze spotkania nie były tak owocne, jak
chcielibyśmy, aby były. Jednakże termin wyznaczony przez nauczycieli nieubłaganie nas ścigał.
Pisanie scenariusza do “X-mas Show” okazało
się sporym wyzwaniem. Po pierwsze, pisaliśmy

go we trójkę, a nasze zdania nie zawsze były
takie same. Jednak to sprawiło, że wybieraliśmy
z szerokiej gamy pomysłów, a do scenariusza
trafiły tylko te najlepsze. Wyzwaniem było również tłumaczenie scenariusza na język angielski,
ponieważ cały czas musieliśmy pamiętać, że
wszyscy uczniowie naszej szkoły powinni spektakl zrozumieć. Dlatego staraliśmy się używać
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Świąteczny kiermasz - z pomocą
dla chłopca z Boliwii

Horoskop szkolny - czyli jakim
jesteś uczniem/uczennicą.

W grudniu w Szkole Podstawowej nr 367 w Warszawie odbył się kiermasz ozdób świątecznych.
Akcja miała na celu zebranie pieniędzy na rzeczy
potrzebne do życia dla chłopca z domu dziecka
w Boliwii. Chłopiec ma sześć lat i jest bardzo
wesoły.

Jakim jesteś uczniem, jaką uczennicą? Czy lubisz szkołę, czy lubią cię koledzy i nauczyciele?
Jakie są Twoje ulubione przedmioty, czy szybko
się uczysz i czy masz szanse zostać szkolną
gwiazdą? Dowiedz się, jak Twój znak zodiaku
wpływa na Twoje szkolne sukcesy i porażki. Poznaj swój horoskop dla uczniów.
21 III - 20 IV
Horoskop szkolny dla Barana

Klasowy rozrabiaka, ciekawski łobuziak, lubi
szkołę, zrobi wszystko, żeby się w niej nie nudzić.
Barany to osoby bystre, ciekawskie, elokwentne, a przy tym
bardzo ambitne. Nie za bardzo chcą siedzieć spokojnie w
szkolnej ławce, najbardziej lubią w szkole przerwy. Wtedy
mogą się wyszaleć i wyładować rozpierającą je energię.
Nudne lekcje zniechęcają Barana, zachęcają do rozrabiania. To typowi "przywódcy klasowi", prowodyrzy niejednej
draki. Wszędzie jest ich pełno, swoich poglądów bronią
uparcie, nie podlizują się nauczycielom, z nimi również
prowadzą zwykle żywiołowe dyskusje. Jeśli polubią przedmiot i nauczyciela, potrafią przyłożyć się do nauki. Interesują ich konkursy szkolne, olimpiady. Zodiakalne Barany są
zwykle wszechstronnie uzdolnione, pomysłowe, mają zdolności językowe. Szybko się uczą. Przedmiot, który lubią,
pochłania je całkowicie.
Barany powinny popracować nad koncentracją, wykazywać
więcej samokontroli i zdyscyplinowania, a wtedy dobre
oceny i sukcesy przyjdą same.
Ulubione przedmioty: języki obce, matematyka, fizyka,
informatyka, wf.

Wystawione na sprzedaż przedmioty zachwyciły
wszystkich. Były to kolorowe choineczki, świece,
kartki z życzeniami, bombki i inne zawieszki choinkowe. Należy podkreślić, że zostały one wykonane przez uczniów naszej szkoły. Między dziełami starszych uczniów pojawiły się także ozdoby
zrobione przez uczniów z klasy IA.

21 IV - 21 V
Horoskop szkolny dla Byka

W szkole spokojny i cichy, pilny i sumienny, ale
bez przesady - nie lubi robić więcej niż musi.
Byki są spokojne, zdyscyplinowane, pilne. Nigdy nie słychać
ich w klasie, nie lubią zgłaszać się do odpowiedzi, rzadko
biorą udział w klasowych dyskusjach. Byki są lubiane przez
nauczycieli, bo nie sprawiają większych kłopotów wychowawczych. Starannie prowadzą zeszyty, robią notatki. Mają
dobrą pamięć, są pracowite i wytrwałe, chociaż nie uczą się
więcej niż muszą, nie rozwiązują zadań „dla chętnych”. Są
często uzdolnione artystycznie, mają też zdolności do
przedmiotów ścisłych. Zwykle są lubiane, mają dużo kolegów, ale są pamiętliwe i nie zapominają urazów. Byki powinny starać się bardziej rozwijać swoje zainteresowania,
wkładać w naukę więcej pasji. Więcej odwagi w klasie również się przyda.
Ulubione przedmioty: matematyka, biologia, geografia,
plastyka, muzyka.

Żeby akcja się udała i więcej osób mogło nabyć
te cudeńka, kiermasz odbył się w czasie dnia
otwartego przed Świętami Bożego Narodzenia.
Tak więc nie tylko uczniowie, nauczyciele, inni
pracownicy szkoły, ale również rodzice mogli
sprawić sobie prezent, a tym samym wesprzeć
małego chłopca. Możemy poczuć radość, kiedy
widzimy uśmiech na twarzy obdarowanego.
Cieszymy się, że tak wiele osób mogło włączyć
się do akcji i pomóc.
Serdecznie dziękujemy.
Zuzanna Dziedzic, kl. 3b
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śmieszyć nauczycieli i kolegów. Lubią pisać wypracowania,
występować na szkolnych apelach, redagować szkolną
gazetkę.
Lwy nie powinny przesadzać ze swoimi ambicjami, z większym dystansem powinny podchodzić do siebie i swoich
ewentualnych porażek czy niepowodzeń. Trochę więcej
skromności też nie zaszkodzi.
Ulubione przedmioty: język polski, historia, matematyka, wf.

22 V - 20 VI
Horoskop szkolny dla Bliźniąt

Klasowy gaduła, każdego rozbawi, wyczyta każdą
ciekawostkę, wszędzie go pełno.
Bliźnięta szybko się uczą, są ciekawskie, bystre i inteligentne. Interesują je bardzo różnorodne dziedziny nauki, lubią
szperać w książkach i nawet nauczycieli zaskakiwać wyczytanymi nowinkami. Są gadatliwe, zadają zwykle mnóstwo
pytań, biorą udział we wszystkich dyskusjach. Nauka nie
sprawia im większej trudności. Zwykle są lubiane przez
nauczycieli i kolegów. Mają bardzo dobrą pamięć, zdolności
artystyczne, talent aktorski. Są bardzo pomysłowe, mają
duże poczucie humoru, potrafią rozweselić całą klasę.
Chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych.
Bliźnięta powinny popracować nad koncentracją, pracować
systematycznie, solidniej się przykładać do nauki i lepiej
wykorzystywać wrodzone zdolności.
Ulubione przedmioty: języki obce, polski, historia, chemia,
informatyka.

23 VIII - 22 IX
Horoskop szkolny dla Panny

Nie przepada za szkołą, samotnik, uczy się sumiennie, ale nie dla stopni i wyróżnień, wybiera
sobie ulubione przedmioty.
Panny są zdolne, inteligentne, szybko się uczą. Ich wrodzona nieśmiałość, spokojna natura sprawiają, że w szkole nie
czują się najlepiej. Panny są samotnikami, nie zależy im na
dużej ilości znajomych, nie lubią szkolnych dyskotek, wycieczek. W szkole uczą się dla własnej satysfakcji, stopnie
nie mają dla nich dużego znaczenia. Zwykle wybierają
sobie ulubione przedmioty i im poświęcają cały zapał i
energię. Nauczyciele doceniają Panny za obowiązkowość,
sumienność, zwykle nie ma z nimi zbyt wielu problemów.
Wobec zaufanych przyjaciół są lojalne i wierne. Z uporem
bronią swoich poglądów. Potrafią przekonać innych do
swoich racji. Mają zmysł praktyczny, talent do handlu, zdolności do przedmiotów ścisłych.
Panny powinny starać się wykorzystywać swoje talenty,
walcząc z nieśmiałością. Czasem w zdobyciu sukcesu
przeszkadza im nadmierna drobiazgowość. Nie warto przywiązywać takiej wagi do szczegółów.
Ulubione przedmioty: informatyka, biologia, matematyka,
plastyka.

21 VI - 22 VII
Horoskop szkolny dla Raka

Pilny i obowiązkowy, szybko się uczy, spokojny,
wzorowy uczeń, lubią go nauczyciele.
Raki mają dużą wyobraźnię, dobrą pamięć, szybko się
uczą. Podczas nauki wykorzystują swoją intuicję, spostrzegawczość, wrażliwość. Chociaż nie przepadają za szkołą, to
nie mają problemów w nauce. Są lubiane przez nauczycieli
za pilność i obowiązkowość ? Nigdy nie zapominają o pracy
domowej, starannie prowadzą zeszyty, zawsze są przygotowane do lekcji. Raki są tajemnicze, nie mają zbyt wielu
przyjaciół, zwykle chodzą własnymi drogami. Są pamiętliwe,
łatwo je zranić. Wobec zaufanych przyjaciół są bardzo
uczynne, koleżeńskie. Mają talenty artystyczne oraz zdolności do przedmiotów ścisłych. Chętnie uczęszczają na
zajęcia pozalekcyjne, kółka zainteresowań, lubią szkolne
wycieczki, rajdy, biwaki.
Raki powinny być bardziej wytrwałe w nauce, nie rozpraszać się, uciekając w świat marzeń, konsekwentnie i systematycznie zdobywać wiedzę. Ulubione przedmioty: matematyka, fizyka, geografia, plastyka.

23 IX - 23 X
Horoskop szkolny dla Wagi

Sympatyczna i towarzyska, mądra i zdolna, łatwo
osiąga w szkole sukcesy, ma wielu kolegów, lubią
ją nauczyciele.
Wagi są miłe, otwarte na ludzi, spokojne i wrażliwe. Mają
duże wyczucie piękna, estetyki i harmonii. Łatwo się uczą,
ulubione przedmioty stają się ich pasją. Łatwo nawiązują
kontakty, mają dużo szkolnych kolegów, są uczynne i
otwarte, świetnie nadają się do pracy grupowej. Bywają
uparte, mają oryginalne poczucie humoru, z łatwością potrafią stworzyć karykaturę kolegi czy nauczyciela. Trudno je
przekonać do zmiany zdania. Są bystre, umieją prowadzić
dyskusje, przekonywać do swoich argumentów, chociaż
same zwykle nie zmieniają zdania, nie dają się przekonać
do czyichś racji. Elokwencja i bystry umysł sprawiają, że
wszystkie testy i egzaminy zarówno ustne, jak i pisemne,
nie sprawiają im większej trudności. Nie lubią ćwiczeń gimnastycznych, wolą rozrywki dla umysłu np. szachy.
Wagi powinny starać się być bardziej elastyczne, nie upierać się bez sensu przy swoim. Zapał i energię powinny
przeznaczyć na zdobywanie wiedzy, rozwijanie swoich
licznych talentów.
Ulubione przedmioty: języki obce, literatura, historia, matematyka.

23 VII - 22 VIII
Horoskop szkolny dla Lwa

Zdolny i ambitny, zawsze chce być pierwszy,
chciałby rządzić w klasie, uwielbia zwracać na
siebie uwagę.
Lwy są bardzo ambitne, żądne władzy i sukcesów. Do szkoły chodzą z chęcią, szkoła jest bowiem dla nich miejscem, w
którym mogą zabłysnąć, wykazać się swoją inteligencją i
polotem. Lubią poznawać nowych ludzi, są dobrymi kolegami, potrafią się dzielić, pomagać słabszym. Zwykle bardzo zdolne, szybko zdobywają wiedzę, biorą udział w konkursach, olimpiadach. Wszystko co robią ma na celu przysporzenie im popularności, podziwu. W klasie zawsze mają
coś do powiedzenia, chcą rządzić, przewodzić, wszędzie
ich pełno. Zwykle lubiane przez nauczycieli, czasem mają
skłonności do podlizywania się, zwracania na siebie uwagi
za wszelką cenę. Mają zdolności aktorskie, potrafią roz-
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