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Żegnajcie lasy  i  jeziora ...
Nauki nadeszła już pora.

           Pamiętamy ...

        Trudna dyscyplina?

        Z życia szkoły

2 września 2013 roku
zabrzmiał pierwszy
dzwonek w roku szkolnym
2013/2014. Uroczystość
rozpoczęła się wejściem
sztandaru szkoły oraz
odśpiewaniem hymnu
narodowego. Następnie
Pani Dyrektor Daniela
Bartosiak przywitała
uczniów, rodziców i
nauczycieli. Życzyła
wszystkim

zdrowia, sukcesów w pracy
i wiele satysfakcji z tej
pracy.
Po uroczystości uczniowie
z rodzicami i nauczycielami
rozeszli się do klas. A po
spotkaniach w klasach
udaliśmy się na mszę
świętą, aby również z
Panem Bogiem rozpocząć
ten rok.
Wszyscy cieszymy się,
kiedy zaczynają

się wakacje, ale także z
radością wracamy we
wrześniu do szkoły. Mamy
więcej nauki i obowiązków
z nią związanych, ale
zdobywamy wiedzę i
rozwijamy swoje pasje i
zainteresowania.
Ida Kaznowska

W  roku szkolnym 2013/2014  zdrowia i satysfakcji z pracy Pani Dyrektor Danieli
Bartosiak, Pani Wicedyrektor Elżbiecie Woźniak, Nauczycielom, Koleżankom i
Kolegom, Rodzicom i Pracownikom Szkoły życzy Samorząd Uczniowski.

Poczet sztandarowy Sp nr 166

Jak co roku 11 września
obchodzimy rocznicę
śmierci patronów naszej
szkoły – Franciszka Żwirki i
Stanisława Wigury.
Przypomnijmy, że
11 września 1932, lecąc na
meeting lotniczy do Pragi,
Franciszek Żwirko wraz ze
Stanisławem Wigurą zginęli
w katastrofie w lesie pod

Cierlickiem Górnym. 
Przyczyną wypadku było
oderwanie się skrzydła
samolotu RWD-6. Zostali
pochowani w Alei
Zasłużonych na Cmentarzu
Powązkowskim w
Warszawie. 
Gabriela Kraszewska

We wrześniu odbyły się w
naszej szkole wybory do
Samorządu Uczniowskiego.
Są w nim przedstawiciele
klas I-VI.Przewodniczącą
została Gabriela 
Kraszewska ( III c),
zastępca Julia Maciejewska
(VI a), sekretarzem Hubert
Aksamit (IV b). Gratulujemy
- redakcja.

9 września uczniowie z
Klubu Judo 82
zaprezentowali nam swoje
umiejętności.Pokaz był
bardzo ciekawy i wielu z nas
chciałoby rozpocząć naukę
judo. Życzymy wytrwałości
w starciu z tą dyscypliną.
Przemysław Opyc

Gabrysia
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Nasza twórczość

W pewnej szkole
cymbałki grzmią jak
fale,
 a flety jak świst
bomby,
a na matematyce:
ułamki, przecinki,
potęgowanie i czego
tam nie ma?
  Michał Mackiewicz

Przyroda według Michała Sobianka

Jeszcze troszkę wakacji i ...

Tegoroczne wakacje
spędziłem w
Jantarze. Miasto to,
jak sama nazwa
wskazuje słynie z
bursztynów. Kiedy
była brzydka pogoda i
duże fale chodziliśmy
na plażę i zbieraliśmy
bursztyny. Morze
wyrzucało ich bardzo
dużo, ale były ukryte
w piasku i
wodorostach. Udało
się nam zebrać dużo
żółtych i kilka
czerwonych. Niektóre

były bardzo malutkie,
ale zdarzały się też
większe okazy.
Szkoda, że nie
znaleźliśmy w
bursztynach
zatopionych owadów
– świadectw
minionych epok .
Leon Piela IV B

Od redakcji: 
Bursztyn
wydobywany na
plażach naszego
Morza Bałtyckiego
pochodzi sprzed 45

milionów lat.
Bursztyn, inaczej
nazywany jantar jest
zastygłą żywicą
drzew iglastych
objętych wspólną
nazwą – sosna
bursztynodajna .
Świadczą o tym
liczne odciski kory
drzew. Żywica
służyła drzewom jako
opatrunek na
uszkodzenia pnia ,
umożliwiała drzewom
regenerację, chroniła
przed

zanieczyszczeniami i
bakteriami . Podczas
zastygania żywicy w
bursztynie zostały
uwięzione szczątki
roślin oraz drobnych
owadów. Największa
znaleziona bryła
bursztynu ważyła
prawie kilogram ! 
Wakacje już niedługo(
tylko 9 miesięcy),
wiec zachęcamy do
ich zaplanowania.
Może uda Wam się
pojechać nad morze i
znaleźć ciekawy

bursztyn. A może
nawet znajdziecie
bursztyn
kilogramowy?
Powodzenia dla
poszukiwaczy
bursztynów!

W zielonej trawie zawsze coś piszczy, stuka, chrzęści i mruczy. Chociaż są
wakacje, to mrówki, biedronki, świerszcze i żuki pracują wytrwale. Każdy
nawet najmniejszy mieszkaniec łąki gdzieś pędzi. A ja leżę i patrzę na
chmury. I słucham jak koniki polne grają. O rety ! zbiera się na burzę! Będę
uciekał. Następnego dnia przyjdę i wiem, że na trawie będzie rosa. Kropelki
wody zabłysną jak perełki. Zawsze tak jest po deszczu. Szkoda, że to już
koniec wakacji. Teraz już nie będę miał czasu leżeć wśród trawy i
obserwować przyrody.
                                                                              Michał Mackiewicz 

Od redakcji : „Piosenka o świerszczu” Alicji Dudek pasowałaby do
wspomnień naszego kolegi.  Ahoj,  przygodo!

Podczas wakacji byłam nad jeziorem Białym koło
Chmielna. Chmielno to bardzo ładna miejscowość
położona w Kaszubskim Parku Krajobrazowym.
Często chodziłam z rodzicami na ryby. Tata łowił
leszcze, płocie , okonie i nawet szczupaki. Ja w
tym czasie obserwowałam przyrodę. Widziałam
rodzinę łabędzi – rodziców i młode. Wypływaliśmy
łódką na jezioro i podziwialiśmy krajobraz.
Chmielno położone jest w zagłębieniu terenu a
wokół otaczają go pagórki. Tam jest bardzo
ładnie.
                                                        Julka Ryng

Już wstało słońce,
szumią fale,
już na Grunwaldzie biją
się wytrwale,
a obok we Lwowie
wznoszą się mury, jak
głowa na głowie.
A w Warszawie dziwne
i stałe smoki żelazne!
  Michał Mackiewicz

Jantar

W pobliżu raf
koralowych można
spotkać
przedstawiciela ryb
chrzęstnoszkieletowych
– żarłacza rafowego.
Jego łacińska nazwa
jest trudna do
zapamiętania , ale
warto poznać kilka jego
niezwykłych cech:
opływowy kształt, ostry
nos i zęby, długość do
2,5 metra. 
UWAGA !!!! Żarłacza

rafowego można
zobaczyć także w
Polsce, w Akwarium
Gdyńskim. Jest co
prawda jeszcze
niewielki, bo ma
zaledwie pół metra
długości. Kiedy
dorośnie będzie miał
ponad dwa metry
długości. Obejrzyjcie
go w Gdyni !

Żarłacz

Matylda

Michał
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      WARS I SAWA

     Kącik szachowy

W dniu 24.09.2013
roku, o godz. 12.00,
uczennica klasy III B
Aleksandra Wójcicka,
została zaproszona na
uroczystość
wręczenia
Stypendium
Naukowego w
Siedzibie Wojewody
Mazowieckiego przy
Placu Bankowym. 

undatorem
stypendium jest
Polonijna Fundacja
POLISH ORPHANS
CHARITY.
PREZYDENTEM
FUNDACJI JEST
PANI RYSZARDA
RUSS. Celem fundacji
” Pomagać dzieciom -
wszędzie”. Ponad 150

polskich dzieci , sierot
oraz w trudnej sytuacji
materialnej otrzymało
stypendium na
rozwijanie talentów.
Osobą wręczającą
stypendium była pani
ambasador Kanady ,
Alexandra Bugailiskis.
Gratulujemy Ci Olu i
życzymy sukcesów.
Oliwia Stefaniak

ZAGADKI 
What is it?
It’s an animal. It’s black
and white. It can run.
It’s got a tail and small
ears.

What is it?
You can eat it. It’s
round. There is some
cheese on it and
ketchup. It’s yellow and
red.

What is it?
You can drink it. It’s
white. The cow gives it.

What is it?
You can play this. It’s
round. You can bounce
it.
ŁAMANIEC
JĘZYKOWY
Tongue twister(
łamaniec językowy)
I scream, you scream,
we all scream for ice-
cream.
     Ola Wójcicka

Szachy są nową
dyscypliną sportu w
naszej szkole. W
każdy czwartek
uczniowie przenoszą 
się do „Szachowej
Krainy”, gdzie każdy 
może też poczuć się
jak dzielny rycerz albo
piękna księżniczka.
Nasi szachiści znają
już
mieszkańców
„Szachowej Krainy”,
czyli bierki (figury i
pionki).

W dniu 4 października
w hali sportowej
"Koło"odbyła się
inauguracja pilotażu
programu „WARS i
SAWA grają w
szachy”. Ciekawy był
spektakl partii
szachowej  pt. „Bitwa
Wiedeńska 1683 r.”
oraz pokaz "mody
szachowej".
Gabriela Kraszewska

Nasi szachiści z Panią Dyrektor

NAJCIEKAWSZA
BIERKA SZACHOWA

W czasie inauguracji
programu "Wars i
Sawa grają w szachy"
nasi uczniowie z
niecierpliwością czekali
na rozstrzygnięcie
konkursu plastycznego
„Najpiękniejsza bierka
szachowa”.
 Melissa Ozcan  z
klasy II a zdobyła
wyróżnienie w tym
konkursie.
Wszystkie prace
konkursowe
uczestnicy
uroczystości

mogli obejrzeć na
wystawie. Cieszył na
fakt, że wśród wielu
prac znalazły się
prace  Wiktorii
Szlauzys z  klasy II a
oraz Gabrysi
Kraszewskiej 
z klasy III c.

Wszystkim
uczestnikom
serdecznie
gratulujemy i
życzymy dalszych
sukcesów!!

      Adam Majewski

Emilka
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Jedenastego września
z całą klasą 4 b i klasą
3c byliśmy na
wycieczce w Muzeum
Jana Pawła II. To
muzeum znajduje się
w najwyższym
kościele w Warszawie
, ma on 75 metrów
wysokości. Kościół
jest w budowie od 11
lat i jak na razie nie
został jeszcze
skończony. Budowany
dla wszystkich
Polaków jest jak gdyby
słowem : dziękuję”
skierowanym do Boga.
W podziemiach
kościoła są makiety
przedstawiające cztery
miasta – Wadowice,
Kraków, Warszawę i
Rzym. W przejściu
prowadzącym

do kaplicy oglądaliśmy
kopię grobu Jana
Pawła II , w którym
była chusta, którą
papieżowi ocierano
twarz w chwili śmierci.
W dalszej części
korytarza był
wmurowany kamień
węgielny i tablice z
imionami i nazwiskami
osób, które przekazały
pieniądze na budowę.
Następnie weszliśmy
do kościoła. Wyglądał
on nietypowo – w
środku był ołtarza a
dookoła ławki. Za
ołtarzem, na ścianie
umieszczono piękną
mozaikę wykonaną we
Włoszech. Mozaika
przedstawia Jana
Pawła II . W gablocie
były relikwie – kawałek

szaty papieża, którą
miał na sobie w chwili
zamachu. Fragment
szaty obszyty był 27
drogocennymi
kamieniami, jeden z
nich był czerwony. 27
kamieni symbolizuje
lata pontyfikatu Jana
Pawła II . Potem
odbyły się zajęcia pt.
Jan Paweł II poeta i
przyjaciel.
Polecamy.
Matylda i Leon Piela.

     CIEKAWE WYCIECZKI
  Mamy wiele wycieczek, o których chętnie opowiadamy i piszemy . Poniżej
opisaliśmy wycieczkę, którą szczególnie polecamy. Można się dużo
dowiedzieć o naszym Wielkim Polaku - Janie Pawle II. Możemy tylko
pozazdrościć naszym rodzicom, że znali papież, a niektórzy z nich mieli ten
zaszczyt poznać go. 

G.K. Ile lat pracuje Pani jako nauczyciel?
I.S. Pracuję już 29 rok.
G.K. Jaki powinien być nauczyciel? Jakie powinien mieć cechy
charakteru?
I.S. Nauczyciel powinien mieć dobry kontakt z uczniami i zawsze
powinien mieć dla nich czas, mimo wielu obowiązków w życiu
zawodowym i osobistym. Musi być sprawiedliwy, konsekwentny,
empatyczny, ale także dobrze wykształcony.
G.K. Czy wszystkie dzieci traktuje Pani tak samo, czy ma Pani swoich
ulubieńców?
I.S. Nie wyobrażam sobie, żeby jednych wyróżniać, a innych odrzucać.
Można kogoś lubić więcej, albo mniej, ale każdego trzeba traktować
sprawiedliwie i odnosić się do niego z szacunkiem.
G.K. Jakie ma Pani zainteresowania?
I.S. Interesuje mnie psychologia, literatura piękna i architektura
ogrodów.
G.K. I ostatnie pytanie: Czy wierzy Pani w Świętego Mikołaja?
I.S. Oczywiście, bo Święty Mikołaj jest blisko, tylko trzeba go znaleźć.
To jest ten kto nam w czymś pomoże, kto powie dziękuje, kto pocieszy
w trudnej chwili, albo potrzyma Cię za rękę, gdy jest Ci przykro. Jednak
ciągle tych „Świętych Mikołajów” jest za mało.
G.K. Dziękuję za poświęcony czas.

                 WYWIADY
   W tym roku postanowiliśmy, że zaczniemy przeprowadzać wywiady.
Podczas spotkań "Koła dziennikarskiego" rozmawialiśmy jak należy
przeprowadzać wywiad. Mieliśmy dużo pomysłów, bo okazało się, że
wywiad możemy przeprowadzić z wieloma osobami. Pierwszy swój wywiad
przeprowadziłam ze swoją wychowawczynią, opiekunem SU i gazetki.
                                                                           Gabriela Kraszewska


	Z życia szkoły
	Nasza twórczość

	Jeszcze troszkę wakacji i ...
	Przyroda według Michała Sobianka
	WARS I SAWA
	CIEKAWE WYCIECZKI
	WYWIADY

