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Szkoła Podstawowa Nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego

Gazetka szkolna
Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego
2016/17 odbyło się 1 września, w czwartek. Wyjątkowo upalny dzień :) Zaczęliśmy naukę w 4 klasie ! Nowe przedmioty,
nowi nauczyciele – ogromne wyzwanie
przed nami.
Amadeusz Wiœniewski klasa 4 b

ŒLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH
13 października 2016 roku był wyjątkowym
dniem dla całej społeczności szkolnej. Tego właśnie
dnia dzieci z klas pierwszych zostały oficjalnie przyjęte w poczet uczniów Szkoły Podstawowej nr 110.
Uroczystość miała niezwykle podniosły charakter.
Dyrektor szkoły, pani Grażyna Zając, witając przybyłych gości oraz
bohaterów tego dnia
– pierwszaków, nawiązała do wątków
patriotycznych oraz
wartości moralnych
koniecznych w procesie wychowania
młodego pokolenia.
Następnie zaprezentowana została część artystyczna
przygotowana przez dzieci z klas pierwszych oraz
uczestników koła teatralnego. Po krótkim przedstawieniu słowno-muzycznym rozpoczęła się najważ-

niejsza, oficjalna już część uroczystości. Stojąc przed
sztandarem szkoły, w obliczu flagi i godła narodowego, dzieci złożyły przyrzeczenie.
Kolejnym punktem uroczystości było pasowanie
na ucznia, którego dokonała pani Dyrektor Grażyna
Zając. Dotknięcie ramienia symbolicznym ołówkiem
oraz słowa „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej nr 110” były chyba największym przeżyciem dla
pierwszoklasistów. Dopełnieniem ceremonii było
złożenie symbolicznego podpisu i wręczenie legitymacji szkolnych oraz pamiątkowych albumów.
Po zakończeniu części oficjalnej, zgodnie z wieloletnią już tradycją szkoły, uczniowie klas pierwszych zasadzili pamiątkowe krzewy, które będą
rosły razem z nimi i przypominały ten wyjątkowy
dzień. Na koniec na dzieci czekała miła niespodzianka w postaci słodkiego poczęstunku przygotowanego przez rodziców.
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Strefa KISS AND RIDE
Nasi rodzice i my – uczniowie domagamy się utworzenia w okolicach szkoły strefy Kiss and Ride (miejsca,
gdzie można bezpiecznie zaparkować, ucałować dziecko
i wyruszyć w dalszą drogę).
Budynek naszej szkoły jest usytuowany przy ruchliwej
ulicy, na łuku drogi, a szkolny parking jest niewielki –
pomieści około 10 samochodów. Bezpieczne wysadzenie dziecka pod szkoła przed godziną ósmą jest znacznie
utrudnione, jeśli nie niemożliwe. Stąd pomysł skopiowany
z rozwiązań wprowadzonych przez
Zarząd Transportu Miejskiego przy
stacjach metra.
Niestety, Zarząd Dróg Miejskich
nie opiniuje pozytywnie tej koncepcji: „…ze wzglêdu na geometriê jezdni nie widzimy możliwoœci wyznaczenia zatoki w rejonie szkoły…”.
Nasi rodzice się nie poddają i razem z radną Białołęki Panią Mariolą

Olszewską napisali petycję do
Zarządu Dróg Miejskich: „…
Biorąc pod uwagê niefortunne
usytuowanie wejœcia do Szkoły
Podstawowej Nr 110 na łuku Źródło: tvnwarszawa.pl
i skrzyżowaniu ul. Bohaterów
z ul. Dynamiczną oraz niewydolny 10-stanowiskowy parking przyszkolny, wskazujemy nastêpującą lokalizacjê,
jako optymalną: 4-5 stanowiskowa zatoczka Kiss and
Ride na prostym odcinku ul. Bohaterów, stojąc przodem
do szkoły na prawo od furtki, rozpoczynająca siê około 25
m od zakoñczenia łuku ulicy. Od zatoczki Kiss and Ride
należy dobudować chodnik biegnący tuż przy ogrodzeniu
szkoły, aby dzieci idące dalej pieszo były maksymalnie oddalone od ulicy”.
Petycja trafi na biurka urzędników.
Będziemy Was informować, co z „całuśnym” parkingiem przy naszej szkole :)
Jakub Kowalski klasa 4 b

W zdrowym ciele zdrowy duch
W naszej szkole SP 110 dużą wagę
przykłada się do zajęć sportowych, czego
świadectwem są zdobyte puchary i medale
znajdujące się w witrynie obok pokoju nauczycielskiego. Po lekcjach organizowane
są zajęcia SKS oraz od zabawy do sportu
prowadzone przez naszych nauczycieli WF.
Jednym z nich jest Pan Piotr Strefner, który

prowadzi zajęcia karate.
Zajęcia Karate prowadzone są dla dwóch grup; początkujących oraz średnio
zaawansowanych. Z każdym
rokiem
przybywa
chętnych do nauki karate sportu, który kształtuje ciało i ducha. W zależności od
grupy wiekowej i umiejętności, trener dobiera ćwiczenia
oraz stopień trudności wykonywanych technik. Większość zajęć prowadzona jest
w parach, żeby ćwiczyć zarówno obronę, jak i atak
(tzw. sparingi).
W trakcie pikniku szkolnego organizowany jest pokaz sztuki karate. Przedstawienie jest rokrocznie coraz
bardziej spektakularne i wymaga od nas skupienia, zaangażowania i dużego wysiłku. Opłaca się – patrząc
na zdziwione i zaskoczone
miny naszych rodziców.
Zapraszamy wszystkich
chętnych na treningi. OSU
Jakub Kowalski klasa 4 b
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Wycieczka do Muzeum Historii
Ïydów Polskich „POLIN”

Dnia 19 wrzesień 2016 roku wyjechałem wraz z klasą 4 b na wycieczce do Muzeum Historii Żydów
Polskich.
Na początku zebraliśmy się przed szkołą o godzinie ósmej i poszliśmy na przystanek autobusowy.
Potem nie mogliśmy jechać autobusem więc przesiedliśmy się do tramwaju. Tramwajem dojechaliśmy do
przystanku niedaleko muzeum.
O godzinie dziewiątej byliśmy przy muzeum, lecz
pojawił się problem. Muzeum otwarte jest od dziesiątej, a my byliśmy godzinę wcześniej. Nasza Pani wychowawczyni wymyśliła, że w tym czasie urządzi przerwę śniadaniową. Po zjedzeniu kanapek klasa bawiła

się w berka, a ja z Mateuszem, Mikołajem i Krystianem
słuchaliśmy muzyki. Czekanie było frustrujące.
Po około godzinie stanęliśmy w parach i weszliśmy do Muzeum. Przy wejściu stała miła pani, która
sprawdzała, czy nie mamy niebezpiecznych przedmiotów. Długo nie musieliśmy czekać, bo już po
chwili poszliśmy do sali. Tuż przed pójściem do tej
sali przyszedł po nas około 30-letni pan przewodnik.
W sali rozmawialiśmy o historii pisma, czyli alfabetach i starożytnych papirusach. Potem
pan wybrał się z nami na wycieczkę po
innych salach. W muzeum były dawne
maszyny do drukowania i wiele interesujących przedmiotów, aż trudno mi byłoby zliczyć wszystkie. Każdy eksponat był
ciekawy i na swój sposób opowiadał ciekawą historię. Najbardziej w pamięci zapadło mi to,
jak rysowaliśmy logo swojego wydawnictwa. Zabawa
emocjonująca, zwłaszcza, że uwielbiam projektować
elementy infografiki.
Podczas drogi powrotnej opowiadaliśmy sobie
w autobusie i tramwaju różne, wesołe historie. Cała
wycieczka minęła dobrze i będę wspominał ją jeszcze
długi czas. Lubię takie emocjonujące dni.
Amadeusz Wiœniewski klasa 4 b

Wycieczka do zamku królewskiego
w Warszawie
W dniu 26 października nasza klasa (4B) udała się na
wycieczkę do Zamku Królewskiego. Do celu przyjechaliśmy autobusem miejskim.
Od razu w Zamku przywitała nas Pani Przewodnik. Wszyscy bardzo byli ciekawi co nas czeka i co
zobaczymy.
Zwiedziliśmy
wiele pomieszczeń,
w tym: jadalnie, sypialnie oraz ciekawe zakątki Zamku.
Najbardziej w pamięci utkwiła mi
sala, w której król
Stanisław August
Poniatowski przyjmował gości, ponieważ wystrój tego pomieszczenia
był
szczególnie

efektowny, a na ścianach widoczne były płaskorzeźby
i obrazy. W trakcie wycieczki koledzy i koleżanki byli
bardzo aktywni, zadawali
dużo pytań oraz szybko
odpowiadali na pytania
Pani Przewodnik. Podczas
wycieczki
usłyszeliśmy
ciekawe historie, a następnie Pani Przewodnik
zadawała zagadki z nimi
związane. Wszyscy bawili
sie znakomicie.
Z pewnością długo nie
zapomnimy tej wycieczki. Na pewno zdobyliśmy
większą wiedzę o Zamku
Królewskim.
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Wycieczka do TORUNIA
Pomimo że, pogoda nie
zapowiadała udanej wycieczki spotkaliśmy się rankiem 20 października na
stacji Płudy, aby pojechać na
wycieczkę do Torunia. Nie
wszyscy mieli wesołe miny,
lecz stojąc na peronie przejechał obok nas stary pociąg, który
„rozpadał się” i to poprawiło nam humor.
Potem wsiedliśmy w pociąg o nazwie FLIRT 3 i ruszyliśmy w podróż.
Jechaliśmy do Torunia prawie 3 godziny, ale atmosfera w pociągu była fajna.
Gdy dojechaliśmy do celu, czekał na nas przewodnik i razem z nim wsiedliśmy w autobus, który zawiózł nas na Starówkę.
Tam najbardziej podobała mi się Krzywa Wieża.
Każda osoba musiała
stanąć przy Krzywej Wieży, ale dla mnie było to
prawie niemożliwe :(
Około godziny 13:30
poszliśmy do Planetarium w którym oglądaliśmy animację, która jak
stwierdziliśmy z kolega
Kubą, miała słabą jakość.

Później odwiedziliśmy Muzeum Toruńskiego Piernika, gdzie robiliśmy pierniki a także oglądaliśmy jak
wykonywało się je dawniej. Oglądaliśmy również stare specjały toruńskiej piekarni.
Po obejrzeniu rzeczy z muzeum poszliśmy na rynek zobaczyć pomnik Mikołaja Kopernika.
Później zobaczyliśmy wspaniałą fontannę z siedzącymi żabami, które były podobne do mojego Buczka,
żaby, którą hoduję.
Syty obiad dał nam dużo siły do spaceru po Toruniu.
Po obiedzie mogliśmy kupić sobie pierniki i pamiątki z Torunia. Po jakimś czasie pożegnaliśmy się
z naszym przewodnikiem i pojechaliśmy autobusem
na naszą stację. Do Warszawy wróciliśmy znowu
tym samym pociągiem (Flirt 3) i na stacji Warszawa
Wschodnia skończyła się ta nasza długa wycieczka.
Wycieczka była bardzo interesująca, ale odwiedziliśmy tak wiele miejsc, że nie zapamiętałem nazw
wszystkich atrakcji.
Chciałbym,
żeby było więcej
tak
ciekawych
wycieczek, lecz
w bardziej słoneczne dni.
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pamiętamy!
Miejsca pamięci narodowej na Białołęce
„MiejscA Pamięci Narodowej” – to obiekty
budowlane, groby i cmentarze wojenne oraz inne
przedmioty upamiętniające postacie i wydarzenia
znaczące zarówno dla Państwa i Narodu Polskiego,
jak i innego niż polski narodu.
Na naszej Białołęce mamy takie miejsca i warto
przynajmniej raz w roku odwiedzić je, zapalić świecę, przypomnieć sobie historię Polski.
Pierwszym takim miejscem jest Kwatera Żołnierzy AK VII Obwodu „Obroża” na Cmentarzu
Tarchomińskim przy ul. Mehoffera 54 upamiętniająca Powstanie Warszawskie – we wrześniu
odbywają się tam uroczystości dzielnicowe, Apel
Poległych za Ojczyznę, w których corocznie bierze udział poczet sztandarowy naszej szkoły. 

ra; przy Gimnazjum nr 121, ku pamięci kpt. Tomasza Jaskółki; przy Szkole Podstawowej nr 231, ku
pamięci aspiranta Policji Państwowej Józefa
Biernata oraz przy naszej szkole, ku pamięci kpt. Michała Dębca.
Dęby posadzone zostały w ramach programu
„KATYŃ... OCALIĆ OD
ZAPOMNIENIA”. 
Następnym miejscem wartym odwiedzenia jest
teren Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Klasyków.
Są tam umiejscowione pamiątkowe płyty i krzyże
przypominające bohaterskie
walki Polaków na przestrzeni dziejów.
Amadeusz Wiœniewski klasa 4b

Źródło: http://www.bialoleka.waw.pl

Warto zwrócić też uwagę na pomnik „Małych Powstańców” przy Szkole Podstawowej nr 344 przy ul.
Erazma z Zakroczymia 15. 
Mamy na Białołęce również
cztery Dęby Pamięci: przy Gimnazjum nr 124,
ku pamięci por.
Michała DowboŹródło: http://www.bialoleka.waw.pl

GAZETKA SZKOLNA 2/2016
Szkoła Podstawowa Nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego
ul. Bohaterów 41 03-007 Warszawa
tel./fax (022) 811-29-62
strona internetowa: www.sp110.edu.pl
e-mail: sekretariat@sp110.edu.pl
Opracowanie:
Jakub Kowalski, Mikołaj Sieniuta, Amadeusz Wiśniewski
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