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Gazetka szkolna
Szkoła Podstawowa Nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego

„Nauka to pokarm dla
rozumu. „

Lew Tołstoj

Sukces w Dzielnicowym konkursie
ortograficznym
Wielki sukces uczennicy Hanny Śmiejan, która zajęła II miejsce
w kategorii „Test” dla klas II.
W dniu 8.04.2016 w Szkole Podstawowej nr 112 im. Marii Kowackiej odbył
się dzielnicowy etap konkursu ortograficznego pt. „Ortografia do głowy
trafia”. Naszą szkołę reprezentowało ośmioro uczniów. Wszyscy dzielnie
zmagali się z trudnościami ortograficznymi, pisząc dyktando lub test. Z
ogromną radością pragniemy poinformować, że nasza uczennica
Hanna Śmiejan osiągnęła wielki sukces, zajmując II miejsce w kategorii „Test”
dla klas II.
Serdecznie gratulujemy!

„Cały cel nauki
polega na
świadomym
zdobyciu tego, co
młodość
otrzymuje
darmo.”

Iwan Turgieniew

„Nauka jest
niezmierzonym
morzem dobrej
wody. Im więcej
jej pijesz, tym
bardziej jesteś
spragniony.”

Autor Nieznany
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zwyciężyła Gabrysia Oleksińska z tatą Jak co
roku na pikniku
odbyła się loteria
fantowa z
atrakcyjnymi
nagrodami oraz
3 nagrodami
głównymi. Cena
losu to 5 zł
Nasi
rodzice i
nauczyciele
zadbali o nasz
apetyt. Mogliśmy
zjeść watę
cukrowa,
popcorn,
kiełbaski z grilla, słodki poczęstunek. Nie
zabrakło również stoiska ze zdrową
żywnością. Egurrola Dance Studio
zaprezentował nam pokaz tańca hip-hopowego.
Nasza pani bibliotekarka zorganizowała
konkurs na najciekawszy strój.
Na koniec około godziny 13.00 pani
dyrektor podziękowała wszystkim rodzicom za
zorganizowanie kolejnego cudnego pikniku i
rozdała nagrody.

Sportowo-literacki
piknik rodzinny przy
SP nr 110
Dnia 4 czerwca w sobotę w godzinach
9.00-13.00 w naszej szkole odbył się sportowoliteracki piknik rodzinny
Tego dnia na terenie SP 110 pojawiło się
mnóstwo osób. Byli nauczyciele, rodzice, babcie,
dziadkowie, uczniowie i ich rodzeństwo.
Na boisku szkolnym rozstawiono wiele
stoisk, na których można było kupić książki
różnych wydawnictw literackich, wziąć udział w
zajęciach matematycznych, bezpłatnie dokonać
pomiaru tkanki tłuszczowej ( z myślą o naszych
mamach i babciach), wiele osób badało stopy.
Można było również pomalować buźkę, czy
poskakać na trampolinie.
Najważniejszym punktem programu był
charytatywny mecz piłki nożnej Uczniowie
kontra Nauczyciele. Wszyscy czekali na niego z
niecierpliwością. Dużym zaskoczenie było to, że
wygrali nauczyciele, chociaż trzeba stwierdzić,
że nasi piłkarze dawali z siebie wszystko. Cały
dochód z meczu został przeznaczony na leczenie
Sebastiana Nowickiego, trzyletniego brata jednej
z uczennic naszej szkoły, podopiecznego
Fundacji „Zdążyć z pomocą”, który dzielnie
walczy z białaczką. Można było wziąć udział w
specjalnych zakładach i obstawić wynik meczu.
Stowarzyszenie Razem dla Białołęki
zorganizowało II Turniej Piłkarzyków o Puchar
Białołęki. W kategorii rodzic+dziecko

BIAŁOŁĘKA NA ROWERY - IV EDYCJA
To fajny sposób na spędzanie wolnego czasu niezależnie od
kondycji. Wsiadamy na rowery i zwiedzamy różne zakątki
Białołęki i okolic, a później integrujemy się przy wspólnym
grillu.
Zapisy: bialoleka@skarbywarszawy.pl (limit 20 miejsc).
Zapisy zbierane są na 6 dni przed każdą wycieczką. Osoby
niepełnoletnie powinny mieć zgodę rodziców/opiekunów
na udział.
Szczegóły o planowanych wycieczkach znajdują się na stronie: bialoleka.waw.pl
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Międzynarodowy
Konkurs Matematyczny
„Kangur”
Mamy 5 wyróżnień w
Międzynarodowym Konkursie
Matematycznym.
Międzynarodowy Konkurs "Kangur
Matematyczny" jest w chwili obecnej najbardziej
masową imprezą matematyczną na świecie. Jest
adresowany do uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i średnich, od klasy drugiej
szkoły podstawowej do klas maturalnych w
liceach i technikach. Rozgrywany jest sześciu
kategoriach wiekowych.

Dzień Dziecka na
Białołęce
W czwartek 2 czerwca rozpoczęła się XIV
Olimpiada Przedszkolaków. Na boiskach i w hali
BOS przy Światowida najmłodsi mieszkańcy
dzielnicy wybrani z publicznych przedszkoli
zmagali się m.in. w sztafecie, skoku w dal lub
rzucie piłeczka do celu. Tydzień później (9.06)
rozpoczęła się analogiczna Olimpiada – tym
razem dla Świetliczaków – do zawodów stanęli
reprezentacje 8
świetlic szkół
podstawowych z
Białołęki. Z kolei w
pierwszy weekend
czerwca nie lada
gratka czekała na
amatorów zabawy
klockami Lego.
Podczas
„Białołęckiego
budowania z
klocków Lego” w
zależności od wieku,
w trzech strefach
budowania powstały
niesamowite budowle. Maluchy budowali z Lego
Duplo, a najstarsi zbudowali roboty, które sami
zaprogramowali i sprawdzili w działaniu.
Atrakcją dla całych rodzin było jednak
budowanie z klocków Lego City różnych
obiektów charakterystycznych dla Białołęki:
parków, placów zabaw i obiektów sportowych.

W roku 2016 z naszej szkoły w konkursie brało
udział 65 uczniów.
Pięciu zostało wyróżnionych:
1. Robert Polak – klasa 3a
2. Antoni Kutkowski – klasa 4b
3. Antoni Krakówka – klasa 5b
4. Marta Piraszewska – klasa 5b
5. Norbert Angerhoefer – klasa 6b
Życzymy dalszych matematycznych sukcesów.
Dyplomy zostaną rozdane na apelu związanym z
zakończeniem roku szkolnego.
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Premiery Kinowe
Wojownicze
Żółwie
Ninja

Idol
z Ulicy

Data Premiery:
1 czerwca 2016 r.

Data Premiery:
3 czerwca 2016 r.

PIKNIK STRAŻACKI NA BIAŁOŁĘCE
W niedzielę 12 czerwca 2016 r. odbędzie się PIKNIK STRAŻACKI, czyli DZIEŃ ZE STRAŻAKAMI Z
BIAŁOŁĘCKI zorganizowany z okazji utworzenia na Białołęce jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej.
Szczegóły o znajdują się na stronie: bialoleka.waw.pl
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Najwięcej tytułów mistrzowskich w Mistrzostwach
Europy zdobyły do tej pory Niemcy i Hiszpania.
Obie reprezentacje triumfowały trzykrotnie.

EURO 2016 - Wielka piłka Wielkie emocje

Po raz pierwszy w historii w mistrzostwach wezmą
udział 24 reprezentacje narodowe. Do rozgrywek
zakwalifikowały się drużyny: Francji, Rumunii,
Albanii, Szwajcarii, Anglii, Rosji, Walii,
Słowacji, Niemiec, Ukrainy, Polski, Irlandii
Północnej, Hiszpanii, Czech, Słowacji,
Chorwacji, Belgii, Irlandii, Włoch, Szwecji,
Austrii, Portugalii, Islandii, Węgier.

W piątek, 10 czerwca 2016 roku,
meczem Francja-Rumunia zaczyna
się wielkie święto europejskiego
futbolu, na które czekaliśmy cztery
lata.

Rozgrywki przeprowadzone zostaną na stadionach
w 10 francuskich miastach: Paryżu, Saint-Denis,
Lille, Bordeaux, Nicei, Lyonie, Marsylii, Lens,
Tuluzie i Nancy.

Pierwsze mistrzostwa Europy w piłce nożnej
rozegrano w 1960 roku we Francji. Gospodarzem
tegorocznej, XV już edycji, ponownie po 56 latach,
jest Francja. To już trzecie w historii francuskie
mistrzostwa (1960, 1984, 2016).
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„Alicja po drugiej stronie
lustra” - Recenzja filmu
Po 6 latach Mia Wasikowska powraca do
kin z drugą częścią „Alicji w Krainie Czarów”.
Wspaniała obsada w postaci Johnego Deep’a,
Anne Hathaway i Heleny Bonham Carter
sprawiają, że film jest wciągający. Reżyser James
Bobin wykonał niesamowitą robotę i stworzył
niezwykle oryginalną produkcję.
„Alicja po drugiej stronie lustra” jest
kontynuacją przygód Alicji Kingsleigh, która
przez ostatnie lata przemierzała morza i oceany
jak jej ojciec. Po powrocie do Londynu natrafia
na magiczne lustro, dzięki któremu ponownie
przenosi się do fantastyczne krainy. Tam spotyka
swoich starych znajomych: Białego Królika,
Pana Gąsienicę, Kota z Cheshire i Szalonego
Kapelusznika. Okazuje się, że ten ostatni wpadł
w poważne kłopoty i już nie jest tą samą osobą
co kiedyś. By ratować przyjaciela, Alicja wyrusza
w przeszłość podejmując walkę z Czasem, w
której stawką jest ocalenie jej przyjaciela.
Film ma głęboki morał. Pokazuje, że nic
nie jest niemożliwe, a pewność siebie może
pokonać wszystko. Równocześnie uświadamia
nam jak ważny jest czas spędzony z ludźmi,
których kochamy.
Uważamy, że film był ciekawy, a jego
fabuła intrygująca. Aktorzy i reżyser swoją pracą
dorównali pierwszej części serii. Jednocześnie
zaskoczyła nas sceneria i przyciągające wzrok
stroje. Charakteryzacja bohaterów pomogła nam
się przenieść w kolorowy świat Krainy Czarów.
Film zostawił po sobie przyjemne wspomnienie i
będziemy go pamiętać przez długi czas.
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