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223 ROCZNICA UCHWALENIA
KONSTYTUCJI 3 MAJA

25 LAT WOLNYCH
WYBORÓW

 BADANIE UMIEJĘTNOŚCI
TRZECIOKLASISTÓW

3 Maja

30 IV uczestniczyliśmy w
apelu poświęconym
rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 -go Maja.
Konstytucja to zbiór praw i
obowiązków obywateli.
Przypomnieli nam o tym
uczniowie klasy V a. Salę
zdobiły łańcuchy wykonane
przez uczniów w ramach
konkursu SU.           Gabi 

     Z ŻYCIA SZKOŁY
                         
              KANONIZACJA JANA PAWŁA II

Pamiętamy

4 czerwca 1989 rok to
bardzo ważna data dla
wszystkich Polaków. Wynik
wyborów zaczął nową kartę
historii naszego państwa.
Mimo przelanej krwi wielu
osób udało się i my żyjemy
teraz w wolnej, solidarnej
Polsce, gdzie można
swobodnie wypowiadać
swoje zdanie. 

W naszej szkole z okazji 25
rocznicy wolnych wyborów
przygotowano prezentacje,
inscenizacje wyborów,
dekoracje, a także wiele
ciekawych zajęć, które
przypomniały ten dzień i
pokazały, co dla nas
powinno być ważne. 
       Przemek Opyc

27 kwietnia miliony ludzi na
całym świecie cieszyły się,
że dwaj wspaniali papieże
zostali włączeni w poczet
świętych Kościoła. Dla nas
Polaków był to szczególny
dzień, który zapamiętamy
do końca naszych dni.
Dlaczego? Bo to Nasz
Papież Polak został
świętym.
 Uczniowie z naszej  szkoły
również nie zapomnieli

o Janie Pawle II. 9 maja,
zebraliśmy się na apelu
przygotowanym przez
dzieci z  klas IV a, IV b i Va,
by obejrzeć  ciekawą
prezentację, wysłuchać 
poezji i śpiewać piosenki.
Dziękowaliśmy za święte
życie naszego drogiego
Rodaka.
Dziękowaliśmy też za to,
czego dokonuje święty Jan
Paweł II swoim

wstawiennictwem w
dzisiejszym świecie.
Papież Jan Paweł II jest
świętym naszym
orędownikiem i nie zostawi
nikogo w potrzebie, gdy
poprosimy go o pomoc.
Mamy Wielkiego
Przyjaciela, który czeka na
nas w Niebie.  
 Gabi Kraszewska

Łatwe czy trudne?

 20 maja trzecioklasiści
przystąpili do pierwszego
poważnego egzaminu, który
nazywamy w szkole
"trzecioteścikiem". Gdy
przyszłam zrobić zdjęcie,
było bardzo cicho.
Słyszałam tylko pracę ich
mózgów. Trzymamy kciuki.
                                    Ida

Natalka

Gabrysia

Ida
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FESTIWAL            26
IV w Poznańskiej
Arenie odbył się
Young Star Festival. 
Organizatorem
imprezy była
wytwórnia My Music
na czele z
Remigiuszem
Łupickim.
Prowadzącym to
wydarzenie, był
znany chyba
każdemu
nastolatkowi, szalony
jak zawsze Krzysztof
Jankowski.

Występ na scenie
wytwórnia
zaproponowała
młodym, dopiero
zaczynającym swoją
karierę muzyczną
wykonawcom.
Jako pierwsza
wystąpiła Jula, która
mimo choroby nie
zawiodła swoich
fanów. Zaśpiewała 
swoje największe hity
przy dużej pomocy
publiczności. Na
scenie wystąpiła
również

młoda, wschodząca
gwiazda Marta
Podulka. Niektórzy z
Was mogą ja
kojarzyć z
popularnego
programu TV ,, Mam
Talent”. Wśród
artystów nie mogło
zabraknąć Roksany
,,Saszan” Pindor.
Młodej buntowniczki,
która ma za sobą
wydanie pierwszego
singla ,,Świat jest
nasz”. Pojawił się
także Patryk Kumór

znany między innymi
z duetu z Dawidem
Kwiatkowskim oraz
 zespoły ,,Lies”; ,,V-
unit” i ,,Looking4”
boysbandy, które
swoją energią
porwały do tańca
zgromadzoną tam
publiczność.
Organizatorzy dali
szanse na pierwszy
publiczny występ Oli;
Honoracie
Pawłowskiej; Kasi
Gomole oraz Arturowi
Strączkowi,

którzy wstawiali
swoje covery na
YouTube.
Trochę w  innym
repertuarze niż
wszyscy wystąpił
Tałi. Wokalista nie
śpiewał, ale rapował.
Festiwal był bardzo
udany i czekam już
na następny.
    Emilia Pacha

       NASZA TWÓRCZOŚĆ

Saszan

Na Festiwalu

Auto "Kwiatka"

              SASZAN - Kim jest młoda gwiazda Internetu?
 Ma 19 lat śpiewa i prowadzi bloga. Ma też kilkadziesiąt tysięcy fanów
na Facebooku, a jej kanał na YouTube obejrzało już ponad 2 miliony
osób. Nastolatka z czerwonymi włosami, która udowodniła, że karierę
muzyczną można zrobić bez znajomości i pomocy wielkich wytwórni
muzycznych. Jej fani mają już swoją nazwę „Saszanators”.
Piosenka Saszan pod tytułem „Świat jest nasz” ma konkretne
przesłanie dla słuchaczy. Skierowana jest do ludzi, którzy nie wierzą w
swoje marzenia, nie wierzą w siebie, boją się być sobą. Tekstem
piosenki mobilizuje do walki o siebie i o swoje marzenia.
Życie jest zbyt krótkie, aby zmarnować je na marudzenie, sami wiemy,
co sprawia nam najwięcej przyjemności, radości i to powinniśmy robić.
Nie ma sensu podporządkowywać swoich marzeń słuchając opinii
kolegów i koleżanek.                                                          Emilka Pacha

 JESZCZE TROCHĘ O SASZAN I NIE TYLKO...
  Kochani, mimo że chodzę dopiero do czwartej
klasy, ale wiem, że warto jest w życiu walczyć o
swoje marzenia. Niedawno byłam w klubie
"Progresja" na koncercie Saszan. Młodzież
bardzo pozytywnie reagowała na jej piosenki.
Było to dla mnie wielkie przeżycie posłuchać jej
na żywo i tańczyć razem ze znajomymi w takt jej
piosenki. Tam, po rozmowie z wieloma osobami,
z pełną swiadomością za swoje słowa mówię:
Musisz bardzo chcieć, dążyć do wytyczonego
celu, walczyć z problemami, a Twoje marzenia
powinny się spełnić. Życzę tego Wam i sobie. Emi

      PRZYRODA WEDŁUG MICHAŁA SOBIANKA

Anakondy to gady
żyjące w strefie
gorącej, szczególnie w
dorzeczu Amazonii i
Orinoko. Należą do
węży z rodziny
dusicieli. Nie są
największymi wężami,
ale na pewno
najcięższymi.
Anakondy potrafią
osiągać ciężar 250 kg
masy ciała i długość
ciała od 4 m do 4, 5m.
Bardzo rzadko można

spotkać samice
mierzące 5 m, samce
zaś są mniejsze i
mogą osiągać do 3 m.
Najdłuższa anakonda,
jaką zmierzono, miała
7m. Węże te potrafią
pływać z szybkością
20 km na godzinę.
Dorosłe anakondy
żywią się pijawkami,
rybami, tapirami.
Połykają zdobycz w
całości.

Anakonda

Emi

Emi

Emi

Google
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ŻYCIE DZIECI W CZASIE
WOJNY I DZIŚ

                      WARS I SAWA - 
PODSUMOWANIE NASZYCH OSIĄGNIĘĆ

Wyniki

FIZYKA I
CHEMIA W
PRZYRODZIE
 W kwietniu  uczniowie
klasy III c
zorganizowali "Dzień z
energią" . W ten
sposób uczcili Dzień
Ziemi. W zabawnej
prezentacji

 przedstawili sposoby
oszczędzania energii
elektrycznej w
naszych
gospodarstwach
domowych. Podczas
apelu odbyło się
podsumowanie IV
edycji Dzielnicowego
Konkursu

Przyrodniczego "
Zjawiska fizyczne i
chemiczne w
przyrodzie",
organizowanego przez
naszą szkołę. W
konkursie wzięło
udział 9 szkół
wolskich. Wśród
laureatów byli także

uczniowie naszej
szkoły: Miriam Mallem
z klasy V a i Damian
Fryzel z klasy III c.
Gratulujemy  ! 
Nagrody i dyplomy
wręczyła pani
Dyrektor Daniela
Bartosiak .
       Ida Kaznowska

Praca konkursowa

Radość Gabi i "Wielka Komisja"

  GALILEO 
W tym roku uczniowie
klas czwartych i piątej
próbowali swych sił w
Ogólnopolskim
Konkursie
Przyrodniczym Galileo
2014. Konkurs
obejmował zakres
treści przyrodniczych z
lat edukacji
wczesnoszkolnej oraz
klasy czwartej i  piątej.
Do konkursu
przygotowywali się po
lekcjach. Korzystali

z biblioteki szkolnej i
zasobów Internetu. Ale
podstawą była wiedza
zdobyta podczas  kilku
lat nauki. Czworo
uczniów klasy IV b
odniosło sukces. Zajęli
12 i 13 pozycję na 844
uczestników. Zostali
nagrodzeni dyplomami.
 Gratulujemy ! Mamy
nadzieję, że w
przyszłym roku
szkolnym inni
uczniowie powtórzą ich
sukces. 
     Emilka Pacha

W poprzednim
numerze gazetki
pisaliśmy o Gabrysi
Kraszewskiej, która
wzięła udział w
projekcie "Mały
Powstaniec - symbol
historii". Jej pracę
literacko-plastyczną
wysłaliśmy na konkurs
"Życie dzieci w czasie
wojny i współcześnie".
Gabi odniosła sukces.
Do konkursu
przystąpiło 80 uczniów

z warszawskich szkół.
Nasza koleżanka
zajęła drugie miejsce.
Jaka jest Gabrysia? To
mądra, pomocna i
skromna dziewczynka.
Można zawsze na nią
liczyć. Nikogo nie
zostawi bez pomocy.
Jest przewodniczącą
Samorządu
Uczniowskiego, a ta
funkcja zobowiązuje.
     Natalka Osipiuk

JESZCZE
TROCHĘ O
SZACHACH

 W październiku
uczniowie
uczęszczający na
zajęcia szachowe,
wzięli udział w
miejskim konkursie
plastycznym
„Najpiękniejsza bierka
szachowa”
organizowanym w
ramach
warszawskiego

pilotażu "WARS i
SAWA grają w
szachy", czyli
ogólnopolskiego
programu Edukacja
poprzez szachy w
szkole.
Praca uczennicy klasy
2 a- Melissy Ozcan
została umieszczona w
galerii prac
wyróżnionych.
Cieszymy się bardzo,
bo szachy to trudna
dyscyplina sportowa, a
my dopiero zaczynamy
grać. Wymaga przede
wszystkim skupienia i
myślenia. Dlatego dużo
ćwiczymy.
       Jurek

Natalka

Natalka

Natalka Natalka
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           CIEKAWA WYCIECZKA
    DO STADNINY KONI W WILDZE 
              KOŁO WARSZAWY

  6 maja wybraliśmy
się z całą klasą na
wycieczkę
autokarową.
Pojechaliśmy do Wilgi,
do stadniny koni.
Miejsce przypominało
ranczo. Zajęły się nami
dwie panie, które
opowiadały ciekawe
historie o koniach.
Dowiedziałem się, że
konie są zwierzętami
płochliwymi i boją się
hałasu oraz
gwałtownych ruchów.
Oczy mają po bokach
głowy, aby wzrokiem
objąć jak największy
teren. Panie prosiły
nas o spokój i ciszę.
Poszliśmy do koni –
Magnusa, Parady i
Myszy. Konie były
bardzo

spokojne. Ucieszyłem
się, bo mogliśmy je
głaskać, samodzielnie
wyczyścić i czesać
grzywy. Potem
zobaczyliśmy, jak
wygląda miejsce,
gdzie wyprowadza się
konie, a także, gdzie
mieszkają. Koło stajni
kręciła się koza Zuza,
która ciągle nas
zaczepiała. 
  Panie zorganizowały
nam zawody sportowe
– biegi przez
przeszkody,
przeciąganie liny i
wyścigi w workach. Po
zawodach sportowych
rozpoczęły się zawody
w jeździe   na koniu i
kucyku. Kto bał się
dużego konia, mógł
jeździć na kucyku.

Zabawa była świetna.
Niektórzy trzymali się
mocno grzywy
końskiej i trzęśli się jak
galareta.
Wycieczkę
zakończyła
przejażdżka bryczką
zaprzężoną w konia i
ognisko z kiełbaskami.
To była bardzo udana
wycieczka. Podobała
mi się, bo mogłem
przejechać się na
prawdziwym koniu i
podziwiać przepiękne
okolice.
     Kamil Pieńkos

Zaprzyjaźnimy się?

 WYWIAD Z PANIĄ MARTĄ OPYC                  
ABSOLWENTKĄ SP NR 166
PRZEPROWADZONY PRZEZ PRZEMKA
OPYCA
   

Uczniowie SP 166

P.O.  Mamo, ile lat temu skończyłaś szkołę podstawową?
M.O. Oj, dawno to było – 18 lat temu.
P.O.  Czy pamiętasz swój pierwszy dzień w szkole?
M.O. Nie bardzo… Pamiętam, że bardzo się bałam, ponieważ nie
wiedziałam jak to będzie,  ale byłam też bardzo szczęśliwa, że wreszcie idę
do szkoły i będę już  dorosła
P.O.  Ile lat chodziło się do szkoły podstawowej?
M.O. Dłużej niż Ty. Ty będziesz chodził 6 lat, a ja chodziłam aż 8.
P.O.  Ile uczniów było w klasie?
M.O. Było około 30 uczniów w klasie
P.O.  Czy w klasach I-III była ocena opisowa?
M.O. Nie, mieliśmy oceny od 2 do 5. 
P.O.  Jakich przedmiotów uczyły się dzieci w klasach IV- VI?
M.O. Geografii, biologii, historii, zajęć praktyczno - technicznych, chemii,
fizyki, polskiego matematyki…oj, było wiele przedmiotów. 
P.O.  Jakie były koła zainteresowań?
M.O. Mieliśmy kółko biologiczne, chemiczne i  fizyczne.
P.O.   Mamo,  tata chodził z Tobą do szkoły, czy był dla Ciebie miły?
M.O. Był o rok starszy i w ogóle mnie nie zauważał. 
P.O.  Kiedy się w nim zakochałaś?
M.O. Spotkaliśmy się nad morzem, spojrzeliśmy sobie w oczy i wtedy się
zakochaliśmy.  

Ida Adam
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