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       PAMIĘTAMY

    Z ŻYCIA SZKOŁY
    ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

 7XI uczniowie przygotowali
apel z okazji Święta
Niepodległości.
Uroczystość rozpoczęła
się wprowadzeniem
sztandaru szkoły i
odśpiewaniem hymnu
narodowego. 
Dzieci recytowały wiersze,
śpiewały piosenki
patriotyczne i grały na
dzwonkach.       
Moim zdaniem

warto i należy zacytować
wiersz  naszej koleżanki
Sandry:
Oddajmy dziś cześć tym,
którzy walczyli o Polskę,
tym co zmarli za ojczyznę,
to zdarzenie na sercach
Polaków,
zostawiło wieczną bliznę.
Warto o tym dniu pamiętać,
żeby hołdy niepodległym
złożyć,
by znać wartość tego
święta,

gdyż walczących nikt nie
strwożył.
Niech zawiśnie czarna
wstęga, na obrazach
naszych przodków,
niechaj cała Polska klęka,
ku walczącym dla narodu...
               Marek

Jesteśmy wolni

         WIELKI CZŁOWIEK
             JAN PAWEŁ II

16 X 1978 roku około
godziny 21 dotarła do Polski
wiadomość, że Polak Karol
Wojtyła został papieżem.
Polacy nie mogli w to
uwierzyć, a jednak... Nasi
uczniowie nie zapomnieli o
Wielkim Polaku jakim był
Jan Paweł II. Pod opieką
siostry Moniki przygotowali
apel upamiętniający

36 rocznicę wyborów.
Dzieci recytowały wiersze i
śpiewały piosenki. My nie
pamiętamy tego dnia, ale
znamy naszego papieża z
opowieści  bliskich. Był to
Wielki Człowiek, z którego
ludzie powinni brać
przykład.
                  Hania i Marek

Pamiętamy

  31 X uczniowie klas
pierwszych złożyli kwiaty i
zapalili znicze na tablicach
pamiątkowych przy ulicy
Karolkowej i Leszno w
Warszawie. Minutą ciszy
uczcili śmierć Polaków
rozstrzelanych przez
hitlerowców.
                        SU klasy  I c

 DZIEŃ DOBREGO JEDZENIA
     

Jedzmy zdrowo

 14 XI obchodziliśmy Dzień
Dobrego Jedzenia. Dzieci
wykonały kanapki, na
których z warzyw ułożone
były słoneczka,
samochodziki i domki.
Degustowaliśmy sałatki.
Pamiętajmy: "W zdrowym
ciele, zdrowy duch".
                        Wiktoria

Marek

Wiktoria

Wiktoria
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Natalka

                                        NASZA TWÓRCZOŚĆ
                               KOSMICZNA LEKCJA PRZYRODY

  Mój pokój był pełen ciał niebieskich. Gwiazdy
świeciły pod sufitem, planety krążyły wokół nich, z
daleka świeciły warkocze komet. Ja unosiłam się
pomiędzy nimi.Chyba niedawno opuściłam
Ziemię, bo dopiero zbliżałam się do Księżyca.
Gdy byłam wystarczająco blisko, skoczyłam na
nasz Srebrny Glob. Nagle zobaczyłam, że mam
na sobie skafander kosmonauty. Z łatwością
podskoczyłam i przypomniałam sobie wtedy
lekcję przyrody, na której mówiliśmy o Księżycu.
Na naszym satelicie siła przyciągania jest sześć
razy mniejsza niż na Ziemi. I chociaż masę
miałam taką samą, to mój ciężar był 6 razy
mniejszy.
 Zrobiłam kolejny krok i zobaczyłam mężczyznę.
Stał pod jabłonią, obserwował spadające jabłka i
coś notował na kartkach.  Już wiedziałam kto to –
pan Isaac Newton, twórca teorii grawitacji.
Niedaleko inny mężczyzna z lunetą w ręce
obserwował niebo. To przecież Mikołaj Kopernik!
Udowodnił światu, że Ziemia krąży wokół Słońca. 
Mijałam kolejne galaktyki, zbliżałam się do końca
Układu Słonecznego. Nagle rozległ się głośny
dźwięk. Znałam go, ale nie mogłam skojarzyć.
Dzwonił i dzwonił, takie głośne trrr…trrrr Był to
BUDZIK ! Skończyła się podróż i skończył się
sen. Trzeba było wstawać do szkoły, aby nie
spóźnić się na kartkówkę z przyrody. 
                                                        ZUZIA

  Pewnego dnia spacerowałam po Starym
Mieście. Zamyślona znalazłam się w jakiejś
małej, dziwnej  uliczce. Usłyszałam nieznany mi
dźwięk i … raptem znalazłam się w rakiecie
kosmicznej. Mój pojazd pędził z niewyobrażalną
prędkością 1000000 m na sekundę ! Powłoka
odporna na wysokie temperatury chroniła mnie
przed spaleniem w atmosferze. Miałam zapas
paliwa na 5000 lat ziemskich i byłam
niezniszczalna! Zwiedziłam Układ Słoneczny.
Zatrzymałam się na chwilę na Marsie, gdzie
spotkałam niebieskie krasnale. Domyśliłam się,
że to Marsjanie.Rakieta skierowała się w stronę
czarnej dziury. Grawitacja była taka silna, że
wpadłam do niej i leciałam, leciałam. W końcu
wylądowałam na małej planetce. Otoczyli mnie jej
mieszkańcy, coś mówili i wkładali mi fiolki z
niebieskim płynem. Kiedy go spróbowałam, znów
znalazłam się na Starym Mieście.                          
                            MARTA

                    PRZYRODA WEDŁUG MICHAŁA SOBIANKA
                                         CZARNA MAMBA

Jadowity wąż

  Mamba czarna jest największym jadowitym wężem zamieszkującym
Afrykę.  Gady te często osiągają długość ponad 2,5 m. Niekiedy zdarza się,
że wyjątkowe osobniki osiągają rozmiar nawet ponad 4,5m. W
rzeczywistości nazwa- mamba czarna- wzięła się z koloru wnętrza jej
pyska. Kolor skóry mamby jest od oliwkowego po lśniąco czarny. Jad tych
stworzeń jest bardzo niebezpieczny, ponieważ zawiera neurotoksynę. Jeśli
w ciągu kilku godzin nie poda się antidotum, spotkanie człowieka z czarną
mambą może skończyć się śmiercią. 
  Jad mamby badany jest przez naukowców pod kątem wykorzystania w
medycynie.  Mimo zagrożenia, jakie stwarzają w naturze,  fascynują
poszukiwaczy przygód. To bardzo ciekawe zwierzęta, ale spotkanie z nimi
oko w oko nie byłoby chyba przyjemne. A może...

  Lucynka wyprostowała ręce i wyciągnęła przed
siebie. Miała już po dziurki w nosie tego całego
kosmosu. Na początku była zachwycona
propozycją podróży w nieznane. Mogła lecieć i
patrzeć na mijane szybko gwiazdy, planety,
pulsary i kwazary. Kosmos ją zachwycił! Ale
teraz zaczęło ją to już nudzić.
Po co wchodziłam do tej rakiety? – pomyślała.
Teraz masz!
Tęskniła za rodzicami. Na pewno nie wiedzieli,
gdzie jest ich mała córeczka. Martwili się. Ale  się
zdziwią, kiedy im powie, gdzie była. W kosmosie !
A może wysłać do nich list? Za pośrednictwem
galaktycznej poczty?
Zaraz, zaraz jak to było? Przecież adresu Ziemi
uczyłam się na lekcji przyrody  - próbowała sobie
przypomnieć.
-Droga Mleczna, Układ Słoneczny, Ziemia,
Europa, Polska, Warszawa i ulica! Tak, tak to było
– ucieszyła się. Jednak po chwili zdała
sobie sprawę, że nie zna żadnego
międzygwiezdnego listonosza. Rodzice będą
musieli poczekać.
Nagle otoczyła ją mgła, poczuła zimny powiew.
Jakby ktoś otworzył okna w rakiecie.
A więc tak wygląda mgławica? - zdziwiła się.  I
wtedy poczuła delikatne głaskanie po głowie i
usłyszała głos mamy – Lucynko, pora wstawać.
Szkoda, że to był tylko sen, westchnęła
dziewczynka.                                 BLANKA

Nasze autorki

Michał - internet
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                       JESTEŚMY SZKOŁĄ WIELOKULTUROWĄ

               WARS I SAWA, CZYLI ROZWIJAMY NASZE ZDOLNOŚCI

 14 X odbyło się
ślubowanie klas
pierwszych. Do
ślubowania przystąpili
uczniowie, którzy
pochodzą z różnych
państw Izraela,
Ukrainy, Algierii,
Wietnamu,
Kazachstanu, Nigerii,
Unii Europejskiej.
Dzieci zostały
pasowane na uczniów
Szkoły Podstawowej nr
166. Pierwszoklasiści
mają już wielu
przyjaciół, z którymi
bawią się i uczą. Czuja
się u nas dobrze.  
              Emilka
                 
                     

Ślubowanie

              SKARBY WARSZAWSKIEJ PRZYRODY
 Tuż po ślubowaniu uczniowie klasy I c wzięli udział w konkursie
plastycznym „Skarby Warszawskiej Przyrody” organizowanym przez
Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków. Wybraliśmy się na wycieczkę
wzdłuż brzegu Wisły, aby poznać występujące tam rośliny i zwierzęta.
Przedzieraliśmy się przez  porośnięty krzakami i starymi drzewami ( olchy,
dęby) brzeg. Przez lornetę obserwowaliśmy czaplę i rybitwę. Znaleźliśmy
też ciekawe kamyki. Nasze wspomnienia zostały przeniesione na kartki
papieru i powstały oryginalne  prace plastyczne. Doceniła to komisja i
nagrodziła nas wspaniałą wycieczką. Był to rejs łodzią po Wiśle. 
                                                                                           Wiktoria

Przygotowania

Jestem Algierką.
Obchodzę wraz z
rodziną Święto
Ofiarowania. Jest to
najważniejsze święto
muzułmańskie, które
zaczyna się
dziesiątego dnia
każdego miesiąca. To
święto ofiar, które
upamiętnia Abrahama i
jego posłuszeństwo
wobec Boga.
My obchodzimy święto
w ten sposób, że
spędzamy go
przyjemnie z rodziną.
W listopadzie
postanowiliśmy więc
zwiedzić Biskupin.
                      Sabah

Sabah

Hej, załogo!

                            OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE  
  21.10.2014r. pojechaliśmy z drużyną na zawody piłkarskie. W kadrze było
nas dwunastu. Skład wyjściowy to sześciu zawodników w polu i bramkarz.
 W turnieju wzięło udział siedem drużyn, zostało rozegranych 21 meczy.
Nasz bilans to: 3 wygrane, 3 przegrane, dzięki czemu zajęliśmy 4 miejsce w
turnieju. Podczas zawodów stosowano zasadę fair play. Naszą trenerką
była, jak zwykle, Pani Ola. Pierwsze miejsce zajęła drużyna ze szkoły
brytyjskiej  . Uważam, że Nasza drużyna zagrała dobry turniej. Strzeliliśmy
siedem bramek. Boisko było bardzo ładne, sędzia uczciwy, a spikerzy
"ciepli" dla wszystkich.
                                                                                       Szymon 

Natalka

Adam

Natalka

Wiktoria
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Zwycięstwo Odwaga Dobroć

                                        GALERIA ZDJĘĆ
       PRACE UCZNIÓW - MAŁY POWSTANIEC, SYMBOL HISTORII

                             CIEKAWE MIEJSCA W WARSZAWIE
                                        MUZEUM NURKOWANIA

    Muzeum Nurkowania mieści się przy ulicy  Grzybowskiej 88.  Znajduje się więc  niedaleko naszej
szkoły. Pewnego dnia wybraliśmy się tam całą klasą. Po muzeum oprowadzała nas pani kustosz.
Opowiadała o początkach nurkowania. Dowiedziałem się, jaka jest różnica pomiędzy nurkiem a
płetwonurkiem. Nurek nie może sam się poruszać i jest opuszczany na pomoście do wody, a
płetwonurek bez problemu porusza się w toni wodnej.  Jest to możliwe dzięki aparatowi powietrznemu i
płetwom.  Dawni nurkowie chodzili po dnie, współcześni pływają. W muzeum oglądałem skafandry,
jakie kiedyś zakładano do nurkowania. Wykonane były z gumy i miały metalowe hełmy. Przymierzałem
buty nurków, każdy z nich ważył około  20 kilogramów. Cały kostium do nurkowania ważył 150 kg.
Nurek nie mógł się w nim sam poruszać. Musieli mu pomagać wejść do wody. Dawni nurkowie
nurkowali z rurą, która była połączona z maszyną pompującą powietrze. Kiedyś nurkowanie to było
bardzo  niebezpieczne zajęcie. W razie niebezpieczeństwa nurek nie mógł szybko wypłynąć na
powierzchnię, gdyż groziło to popękaniem pęcherzyków  płucnych. W muzeum widziałem też aparaty
do robienia zdjęć pod wodą i metalowy element , który był w  wodzie 70 lat. Cały pokryty był rdzą. Pani
pokazała nam ciekawostki przyrodnicze – krąg z kręgosłupa wieloryba, ogromny ząb megalodona,
kolonie koralowców i olbrzymie muszle. Najbardziej podobał mi się krąg wieloryba. To był naprawdę
ogromny okaz. Niektórzy ludzie uważali, że to był dinozaur. Osobników tego gatunku jest już bardzo
mało na Ziemi i dlatego cieszyłem się, że mogę go dotknąć. Wycieczka bardzo mi się podobała. Nie
wiedziałem, że nurkowanie może być tak zajmujące. Koniecznie musicie się tam wybrać.
                                                                                                                                                      Kamil

Będzie pasował?

Chante Noemi Oliwia

Michał


