Przykładowy rok w naszej szkole (zestaw ważniejszych wydarzeń)

1 września
Rok szkolny rozpoczyna się Mszą Świętą.
1-2 września
Klasa pierwsza wyjeżdża do Domu Przymierza Rodzin
w Podkowie Leśnej, gdzie odbywają zajęcia integracyjne.
3 września
Rozpoczynamy współpracę z Narodową Galerią Sztuki
„Zachęta”, w której będą się odbywać lekcje muzyki. Cykl
"Muzyczne Obrazy" to pomysł na zbudowanie dla uczniów
gimnazjum przestrzeni spotkania i przeżycia sztuki
współczesnej.
Zetknięcie
z
nowymi
technikami
instrumentalnymi,
współczesnymi
kompozytorami
następuje w konfrontacji i korelacji z dziełami
współczesnych artystów. Na zajęciach słuchamy, patrzymy,
gramy i tworzymy.

12 września
Po przerwie wakacyjnej wznawia działalność Klub Łazików
Teatralnych – pomaga zorganizować uczniom i rodzicom
wspólne wyjścia do teatru (pierwsze propozycje w nowym
roku szkolnym to „Elementarz”, „Kamienne niebo zamiast
gwiazd”,
„Skąpiec”,
„Paranienormalni”,
„Pinokio”
i „Apolonia”).
14 września
Odbywa
się
Rajd
Rowerowy dla Szkoły
Podstawowej
nr
2
Przymierza Rodzin, gdzie
nasi gimnazjaliści pracują
jako
wolontariusze,
pomagając zorganizować
gry i zabawy dla dzieci.
17 września
Rusza warsztat fantastyczno-dyskusyjny. Uczniowie mają
w planach rozgrywki w strategiczne gry „Magia i Miecz”,
„Osada”, „Wsiąść do Pociągu”, „DiXit”, „Small World”,
„Tokaido”, a w ramach zajęć „bez grania” uczestnictwo
w dwóch dyskusjach na wybrane przez siebie tematy
„Czy dzieci powinny korzystać z gier i filmów dla dorosłych?
Jaki to ma wpływ na pokolenie nastolatków?” oraz
„Czy religię i światopogląd można sobie wybrać?”

5 września
Mszą w pierwszy piątek miesiąca rozpoczynamy stałą
współpracę z ojcami dominikanami. Prefektem szkoły
zostaje o. Łukasz Detmer.
11 września
Rusza kolejna edycja popołudniowych i sobotnich
warsztatów (każdy uczeń musi wybrać co najmniej jeden).
W tym roku do wyboru są: warsztat matematyczny
przygotowujący do konkursów; FOTOKOMÓRKA – zajęcia
fotograficzne; warsztat modowy uczący szycia; TUR-KOŁO
wyruszające raz w miesiącu na dalekie wycieczki; warsztat
j. angielskiego przygotowujący do egzaminu FCE;
„Warszawskie ABC” – Koło Varsavianistyczne raz w miesiącu
odwiedzające nieznane zakątki Warszawy oraz warsztat
decoupage zajmujący się wytwarzaniem pięknych rzeczy.
Rozpoczynają się także zajęcia sportowe SKS i kółko
biegowe.

18 września
Klasa trzecia zwiedza sejm i senat.
20 września
Koło Varsavianistyczne „Warszawskie ABC” aktywuje się po
wakacjach. W tym roku jego działalność obejmuje patronatem
jeden z oddziałów Muzeum Warszawy – Laboratorium Miasta
Muzeum Woli.
23-26 września
Wyjeżdżamy całą szkołą do Lublina, gdzie pracujemy
w czterech grupach tematycznych:
„Złote dzieci w Złotym Wieku” –
grupa, która poszukuje śladów
renesansu
w
Lublinie
i Zamościu oraz próbuje
rozszyfrować hasło „Nic, co
ludzkie, nie jest nam obce”.
„RE/DEkonstrukcja miasta” o –
ekipa miłośników zdjęć, która
uczestniczy w profesjonalnych
warsztatach fotograficznych.
Pępek świata, czyli co widział
Widzący z Lublina?
Ci, którzy wybrali ten temat,
poznają kulturę i historię Żydów
na terenie Lubelszczyzny.
Kryminalne zagadki Lublina –uczestnicy tej grupy mają
okazję poznać pracę stróżów prawa kiedyś i współcześnie.

30 września
Klasa druga rozpoczyna cykl spotkań filmowych
w ramach programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
w kinie Muranów i ogląda „4 piętro”.
5 października
TUR-KOŁO
zwiedza
jaskinie Jury Krakowsko –
Częstochowskiej.
6 października
Wszystkie
klasy
zwiedzają „Niewidzialną
Wystawę” i dowiadują
się, jak wygląda świat
ludzi niewidomych.
8 października
Po tygodniowej kampanii
wyborczej
wybieramy
samorząd szkolny.
9 października
Klasa druga odwiedza Urząd Dzielnicy Ursynów, gdzie
uczniowie dowiadują się jak działa samorząd terytorialny.
10 października
Nasi nauczyciele biorą udział w konferencji „25 lat oświaty
niezależnej w Polsce”, która odbywa się w Sejmie RP. Pani
Małgorzata Zielińska zostaje odznaczona Medalem Komisji
Edukacji Narodowej.
11 października
XIV Dzień Papieski „Jan Paweł II – Papież Rodziny”–
bierzemy udział w kweście na rzecz Fundacji „Dzieło
Nowego Tysiąclecia”.
12 października
Koło Varsavianistyczne odwiedza Muzeum Wojska
Polskiego i uczestniczą w zajęciach o I wojnie światowej.
18 października
Piknik Szkolny – „Machiną przez…” Gimnazjaliści
przygotowują spektakl wg słuchowiska Zbigniewa Herberta
„Listy naszych czytelników”, opiekują się dziećmi, pomagają
w
kawiarence,
a ich rodzice organizują
stanowisko grillowe. Na
pikniku
następuje
rozstrzygnięcie
konkursu
fotograficznego
„NieboZiemia”.
21 października
Dzień
Komisji
Edukacji
Narodowej – samorząd
szkolny
zamiast
lekcji
organizuje pasowanie na
pierwszaka.
Klasa druga „a” w ramach
programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej ogląda
w Kinie Muranów „Ślepaki”.
28 października
Na sali gimnastycznej SGGW nasze dziewczyny wygrywają
mecz koszykówki z uczennicami Gimnazjum nr 14
im. J. Gutenberga.

3 listopada
Klasa druga uczestniczy w
warsztatach o kulturze
sarmackiej w Muzeum
Pałacu w Wilanowie.
4 listopada
Chłopcy wygrywają mecz
piłki nożnej z uczniami
Gimnazjum
nr
14
im. J. Gutenberga.
6 listopada
Obchody
Narodowego
Święta Niepodległości. Podczas rozbiorów młodzi Polacy nie
tylko przygotowywali się do walki zbrojnej, ale starali się
pracować
dla
ojczyzny.
My
w tym roku szkolnym poznajemy instytucje działające na
rzecz
innych.
Wszyscy
uczniowie
w
pięciosześcioosobowych grupach wyruszają w 11 różnych miejsc.
Później powstaje z tego przewodnik pt.: „Ojczyzna to nasz
wielki zbiorowy obowiązek” opisujący działalność Masy
Krytycznej, Fundacji św. Jana Jerozolimskiego, „Academii
Iuris”, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacji „Wolne
lektury”, Banku Żywności SOS, Spółdzielni Socjalnej „KiszMisz”, Stowarzyszenia „Ukraiński
świat”, sióstr misjonarek, Fundacji
na Rzecz utrzymania Spuścizny po
Stefanie Żeromskim i Fundacji
Kapucyńskiej.
W tym dniu odbywają się też
szkolne prawybory na Prezydenta
m. st. Warszawy.
15 listopada
Koło Varsavianistyczne odbywa w
Muzeum
Woli
zajęcia
„U jak uzyskanie niepodległości”, świętuje rocznicę
odzyskania niepodległości, cieszy się z wolności i poznaje,
jak powstaje muzeum.
19 listopada
Bierzemy udział w Mistrzostwach Dzielnicy Ursynów
w tenisie stołowym, dziewczyny zajmują 4. miejsce.
22 listopada
TUR-KOŁO zdobywa najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich.
26 listopada
Klasa druga w kinie Muranów ogląda „Bluebird”.
GRUDZIEŃ
1 grudnia
Kółko decoupage tworzy piękne wieńce adwentowe i inne
dekoracje świąteczne
4-5 grudnia
Odprawiamy
dwudniowe
wyjazdowe
rekolekcje
adwentowe „Chrześcijanin. Kim jestem?”. Rekolekcje
odbywają się w Sulejówku.

8 grudnia

21 lutego
TUR-KOŁO penetruje Puszczę Kampinoską.

O 6:00 spotykamy się na roratach w kościele dominikanów
na Służewie. Potem jemy wspólnie śniadanie roratnie
przygotowane przez klasy drugie.
9 grudnia
W ramach skupienia adwentowego rodzice wysłuchują
konferencji o. Łukasza Detmera, a potem wspólnie modlą
się za dzieci.
13 grudnia
Koło Varsavianistyczne odwiedza Dom Spotkań z Historią
i dowiaduje się, jak wyglądało życie we wrześniu 1939 roku.
15 grudnia
Klasa druga w ramach edukacji filmowej ogląda film „Billy
Eilot”.
19 grudnia
Odbywają się klasowe spotkania przedświąteczne, idziemy
do domu jednego z uczniów danej klasy, aby tam wspólnie
przygotować i upiec świąteczne pierniczki.
9 stycznia
Wraz ze szkoła
podstawową
bierzemy udział
w
szkolnym
kolędowaniu
w kościele św.
Michała, jak co
roku
gimnazjaliści
organizują zbiórkę jedzenia dla Banku Żywności SOS.

22 lutego
Klasa druga w Muzeum Literatury wciela się w role
detektywów muzealnych i szuka śladów Adama
Mickiewicza.
23 lutego
Odbywa się konkurs geograficzny „Mapa polityczna świata”
cz. I – Europa.
24 lutego
Nasz uczeń Jeremi Demiańczuk zostaje
kuratoryjnego konkursu chemicznego.

laureatem

25-26 lutego
Odprawiamy z o. Stanisławem Nowakiem i o. Łukaszem
Detmerem rekolekcje wielkopostne w Poznaniu ”Mam
problem z wiarą. Co to jest nadzieja? Jak nauczyć się
kochać?”
4 marca
Klasa pierwsza uczestniczy w warsztatach w Muzeum
Narodowym „Średniowieczny port@l”.

2-6 lutego
Edukacja artystyczna – Tydzień Teatralny. Każda klasa na
podstawie cytatu „Trzeba uważać, kiedy się wypowiada
życzenie. Nigdy nie wiadomo, kto może słuchać" tworzy
cały spektakl od scenariusza poprzez dekoracje, kostiumy,
muzykę. Podczas Finału Tygodnia Teatralnego w jury
zasiadają Bartosz Bremer – artysta plastyk i ks. Łukasz
Detmer – prefekt szkoły, Krzysztof Sawicki – nauczyciel
j. angielskiego, przewodniczącą jest pani Dyrektor
Marzanna Rymsza-Leociak.
9 lutego
Na zajęcia wychowania fizycznego przychodzą trenerzy
z Akademii Warsaw Basket. Są to osoby, których głównym
celem jest propagowanie koszykówki w szkołach na terenie
całej Warszawy. Mamy okazję zapoznać się z różnymi
formami doskonalenia szybkości oraz rywalizacji
w dwójkach.
14 lutego
Koło Varsavianistyczne odwiedza Mauzoleum Walki
i Męczeństwa w al. Szucha, gdzie dowiaduje się, jak
wyglądało życie warszawiaków podczas okupacji.

5 marca
Rozpoczyna działalność warsztat rowerowy, który ma
w planach w okresie zimowym odbywać treningi w szkole
na trenażerach i rolkach, a latem ćwiczyć technikę jazdy
w trudniejszym terenie na Ursynowie (Górka Kazurka, Kopa
Cwila i inne). Celem zajęć jest przygotowanie do
sprawdzenia się w maratonach MTB, bo czym byłby sport
bez rywalizacji. Zwieńczeniem pracy na treningach są
wspólne wyjazdy i uczestnictwo w maratonach Polandbike
Marathon.

7 marca
Koło Varsavianistyczne ogląda filmy dotyczące Powstania
Warszawskiego i rozważa, czy powstanie miało sens.
13 marca
Obchodzimy dzień liczby Pi. Odbywa się spotkanie
informacyjne dla kandydatów do naszego gimnazjum.
14 marca
TUR-KOŁO zdobywa Twierdzę Modlin.
20 marca
Rozpoczynają się warsztaty dla miłośników frankofonii, na
których poszerzamy wiedzę o historii Francji, rozmawiamy
o różnych regionach,
gotujemy
coś
francuskiego
po
francusku i poznajemy
tajemnice Paryża od
średniowiecza do dziś.
Warsztat fantastyczno
– dyskusyjny zostaje
wzbogacony
o propozycję projekcji
trzech
filmów
z dziedziny SF i fantasy.
Zaczynamy
od
„Koraliny”.
10 kwietnia
Zajmujemy trzecie miejsce w zawodach pływackich
w ramach WOM.
13 kwietnia
Klasa pierwsza rozpoczyna cykl warsztatów teatralnych w
Teatrze Studio.
12 kwietnia
Koło Varsavianistyczne odwiedza Żydowski Instytut
Historyczny i poznaje losy zagłady Żydów warszawskich.
18/19 kwietnia
Odbywa się nocny rajd TUR-KOŁA 25 km z Ochoty na Kabaty.
18, 19,20 kwietnia
Trwają egzaminy gimnazjalne, w tym
samym czasie klasy drugie klasy biorą
udział
w
Biologicznym
Obozie
Naukowym w Machnaczu:
Cztery ekipy, roboczo nazwane:
„robale”
(bezkręgowce),
„mszaki”
(rośliny zarodnikowe), „kręgowce” oraz
po prostu „rośliny” (czyli wszelkie
nasienne),
podczas
całodziennych
wycieczek na bagna zbierają okazy, gromadzą jak najwięcej
informacji o nich, a potem przedstawiają swoje wyniki
podczas sesji naukowej.
30 kwietnia
Organizujemy
spotkanie
z
panem
Arkadiuszem
Gołębiewskim, reżyserem filmów o żołnierzach wyklętych
i oglądamy projekcję „Kwatery Ł”.
7 maja
Warsztat fotograficzny szaleje na plenerze w ogrodzie
zoologicznym.

9 maja
Jak
w
poprzednich
latach
prowadzimy
własne
stoisko na
Pikniku
Naukowym organizowanym przez Centrum Nauki Kopernik i
Polskie Radio.
1 czerwca
Podczas Dnia Patrona bierzemy udział w wielu
aktywnościach dotyczących poznawania życia i twórczości
ks. Jana Twardowskiego. Wybieramy najciekawsze zdjęcie
popiersia poety i jemy watę cukrową.
8-12 czerwca
Wyjeżdżamy na wiosenne szkoły. Klasa pierwsza zwiedza
Kotlinę Kłodzką, klasy drugie wyruszają na spływ kajakowy,
a klasa trzecia zwiedza Barcelonę.
19 czerwca
To Dzień ,,Pustej Klasy". Pomysł powstał kilka lat temu
z inicjatywy brytyjskich nauczycieli, jako zachęta do wyjścia
ze szkolnych klas na łono przyrody. Naszej szkole udaje się
zrealizować ten pomysł i odbywa się Dzień Sportu.
20 czerwca
Podsumowujemy wiosenne wycieczki: do Łodzi, gdzie
kręciliśmy filmy animowane w muzeum „Se-ma-for”
i oglądaliśmy Muzeum Kinematografii; o klasycyzmie
w Łazienkach Królewskich; z tabletami „Top 10! Sztuka
polska XX i XXI wieku” w Muzeum Narodowym; śladami
Szarych Szeregów.
Koło Varsavianistyczne „Warszawskie ABC” w Muzeum Woli
podsumowuje trzy lata swojej działalności.
24 czerwca
Obchodzimy dzień dialogu międzyreligijnego. Odwiedzamy
meczet i spotykamy się z wyznawcami islamu.
25 czerwca
Odbywa się wielka Gala Oskarowa, czyli uroczyste
pożegnanie klasy trzeciej.
26 czerwca
Uroczyście kończymy rok szkolny mszą świętą w kościele
św. Michała i wspólnym apelem z naszą szkołą
podstawową. Najlepsi uczniowie dostają nagrody.
Przez cały rok współpracowaliśmy z:

i braliśmy udział w projektach:

