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Swoją przygodę z edukacją szkolną rozpoczęłam w Filii SP 342 
im. Jana Marcina Szancera przy ul. Topolowej 15. Chodziłam 

tam do klasy I, II i III. Ze względu na to, że było aż 18 klas 
mojego rocznika, moja klasa była z literką „i”. Moją 

wychowawczynią była p. Aneta Niedziałek. 



W SP 342 byłam pasowana na ucznia 



Podczas roku szkolnego, były organizowane różne 
konkursy, np. „Kapelusz Pani Wiosny” lub „Zaczytani 

są wśród nas”. 



Były też organizowane pikniki szkolne, na których można 
było np. usiąść w wozie strażackim albo pomalować twarz 

czy wziąć udział w konkursach i licytacjach. 



To Pani Anetka „zaraziła mnie” 
matematyką i dzięki temu, biorąc 

udział w konkursie Alfik 
Matematyczny, zdobyłam tytuł 
laureata i II miejsce w Polsce. 



To także Pani Anetka namówiła mnie do udziału w konkursie 
ortograficznym. Wygrałam eliminacje szkolne, dzielnicowe i 
doszłam do etapu warszawskiego, gdzie zajęłam II miejsce, 

popełniając tylko 1 błąd. 



Kiedy byłam w III klasie przeprowadziliśmy się i od IV klasy 
zostałam przepisana do SP 366 im. Jana Pawła II. 

Denerwowałam się trochę, ponieważ w poprzedniej szkole 
zostali moi znajomi, których znałam już trzy lata.  

Nie dość, że była to nowa szkoła to jeszcze nowa klasa  
i osoby, których nie znałam. Podczas rozpoczęcia roku 

szkolnego okazało się, że jest to klasa, która też przyszła do 
tej szkoły z SP 342 i niektóre osoby znałam z widzenia. 

Wiedziałam już wtedy, że będzie dobrze. 
Naszą wychowawczynią została p. Grażynka Malinowska a 

nauczycielem wspierającym p. Beatka Molenda. 



Na początku IV klasy odbył się wyjazd integracyjny, podczas 
którego uczniowie i nauczyciele poznawali się wzajemnie. 

Nasza klasa też się cały czas poznaje, a różne wyjazdy bardzo 
nam w tym pomagają. 



Wspólnie zobaczyliśmy wiele ciekawych miejsc. 
Byliśmy w Muzeum Etnograficznym i Muzeum 

Narodowym. 



W fabryce Wedla i na warsztatach kulinarnych w 
Pizzerii Trattoria 



Braliśmy udział w warsztatach fotograficznych i 
jeździliśmy zabytkowym „ogórkiem” po okolicy. 



Wspólnie piekliśmy pierniczki przed Świętami Bożego 
Narodzenia i graliśmy w przedstawieniu „Złota Kaczka” 



Byliśmy także na dwudniowej wycieczce w Spale 



Dzięki naszej wychowawczyni, która organizowała zajęcia Koła 
Historycznego zobaczyliśmy wiele ciekawych miejsc i dowiedzieliśmy 

się wielu ważnych informacji na ich temat. 
Pierwsze wyjście Koła Historycznego to „Śladami małego Powstańca”. 
Widzieliśmy miejsce Akcji pod Arsenałem i odbicia „Rudego”, Pomnik 

Powstania Warszawskiego, Pomnik Małego Powstańca i zejścia do 
kanałów, które pełniły ważną rolę podczas powstania. 



Kolejne wycieczki to „Moją bronią był aparat” oraz „Powązki Wojskowe” 
Dzięki wizycie w Fotoplastikonie mogliśmy zobaczyć jak wyglądało życie ludzi 

w czasach Powstania Warszawskiego, a na cmentarzu groby wielu znanych 
ludzi, którzy zasłużyli się dla historii Polski. 



Kolejna nasza wycieczka była do Muzeum Polin, gdzie 
poznaliśmy historię Żydów Polskich. 



Oglądaliśmy również Szopki Bożonarodzeniowe i 
usłyszeliśmy wiele ciekawych informacji o kościołach, w 

których się znajdowały. 



Ostatnia wycieczka Koła Historycznego była do Domu Spotkań z 
Historią. Dzięki niej mogliśmy zobaczyć i usłyszeć jak żyło się przed 

wybuchem II wojny światowej, jak toczyło się codzienne życie 
Warszawy. Widzieliśmy też ogrom zniszczeń i życie w ruinach i 

zagrożeniu. Były to bardzo ciężkie czasy dla całej ludności.  

  



Nauka w szkole to czas, kiedy zdobywamy wiedzę  z książek 
ale też z otaczającego świata. Wycieczki, warsztaty, kółka 

zainteresowań otwierają nam oczy na rzeczy i miejsca, które 
pomagają nam zrozumieć jego tajemnice.  

Często to, co zobaczymy podczas takich zajęć zostaje nam w 
pamięci na długie lata. Czasami podczas wycieczek czy 

warsztatów odkrywamy coś, co nas zainteresuje i w 
późniejszym życiu rozwijamy te zainteresowania. To co nam 
przekazują nauczyciele w czasie lekcji oraz podczas różnych 

wyjść, my potem będziemy mogli przekazać swoim dzieciom. 
Szkoła to nasze okno na świat… 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


