***
•Konkurs matematyczny (kuratoryjny). Do etapu rejonowego zakwalifikowała się
Maria Zdunek VI b
•Konkurs polonistyczny (kuratoryjny). Do drugiego etapu, który odbył się 5 XI zakwalifikowała się Maria Zdunek VI b i już wiemy, że przeszła do III etapu (etap wojewódzki).
***
•Szkolne błyskawiczne konkursy matematyczne - co dwa tygodnie w piątek.
•W każdą środę w bibliotece szkolnej na pierwszej długiej przerwie - 11.30 odbywa
się błyskawiczny konkurs ortograficzny
***
Zachęcamy wszystkich do korzystania z kącika matematycznego na stronie szkoły.
Znajdują się tam materiały, które pomogą Wam w nauce. Sprawdziany, ćwiczenia
interaktywne, prezentacje i filmy.
Uwaga
Koło redakcyjne ogłasza konkurs na najciekawsze opowiadanie bożonarodzeniowe.
Opowiadanie powinno zająć co najmniej stronę kartki A4. Muszą się w nim znaleźć
następujące słowa: zegar, kalosze, gwiazda, fryzjer, karp, pierogi, motocykl, skakanka, hotel, okulary. Prace przynosimy do 5 stycznia do p. Anny Wróblewskiej

„Czytajcie książki”

„Kolejność działań”

Czytaj człowieku młody,
niech Ci to wejdzie do głowy,
sięgaj po książki często,
dzięki nim sięgniesz po intelektualne męstwo.
I pamiętaj, kolego drogi,
w książkach możesz założyć ostrogi
i być kowbojem z kolegami
lub królewną z koleżankami,
więc drogie dzieci pamiętajcie,
bardzo dużo książek czytajcie!!!

Zanim zaczniemy chodzić po lasach
wykonajmy działania w nawiasach.
Zaraz potem zróbmy potęgowanie,
bo nas w lesie noc zastanie.
Następnie mnożenie i dzielenie,
bo nie jesteśmy jelenie.
Na koniec dodawanie i odejmowanie,
bo nie jesteśmy też łanie.
Oskar Dawidczyk 5 A
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11 listopada to dla Polski bardzo ważny dzień-obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości.
Koniec XVIII wieku był dla Polski niezwykle dramatyczny. Nasz kraj, osłabiony po
latach szlacheckich rządów, nie był w stanie oprzeć się zakusom Rosji, AustroWęgier i Niemiec. W 1795 roku Polska po trzecim rozbiorze została całkowicie wymazana z mapy świata. Niepodległość udało nam się odzyskać dopiero w 1918 roku.
W nocy z 6 na 7 listopada w Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki
Polskiej kierowany przez Ignacego Daszyńskiego. 10 listopada do Warszawy przyjechał Józef Piłsudski. Dzień później 11 listopada Niemcy skapitulowały i wojska
niemieckie wycofały się z Warszawy. Ten dzień przyjęło się uważać za symboliczną
datę odzyskania przez Polskę niepodległości i ustanowiono go świętem państwowym po raz pierwszy w 1937r. W latach 1939-44 (okupacja hitlerowska) i 19451989 (rządy komunistyczne) obchodzenie tego święta było zakazane. W 1989 roku
ustawą Sejmu przywrócono obchody tego święta.
Opracowanie Maciej C.
***
W naszej szkole odbył się uroczysty apel. Przygotowali go uczniowie z klas IV-VI wraz z
nauczycielami– panią Bożeną Brych i panią Aliną Idzikowską. Podczas apelu, 5 listopada,
dzieci przypomniały najważniejsze wydarzenia historyczne, przeplatając fakty chwilami poezji. Usłyszeliśmy także w wykonaniu chóru piosenki legionowe i patriotyczne.

***
W dniu 12 listopada klasa III pod kierunkiem wychowawcy mgr Renaty Marszałek przygotowała apel z okazji Święta Niepodległości dla klas 0-III. Uczniowie śpiewali pieśni patriotyczne oraz recytowali wiersze. W apelu wziął udział tata Aleksandry Kowal - pan Ireneusz Kowal, który wystąpił w reprezentacyjnym stroju ułańskim. Podczas śpiewania pieśni akompaniował uczniom na flecie poprzecznym.

***
Samorząd Szkolny
•Przeprowadzona została kampania wyborcza i wybory do Samorządu w roku 2015/2016.
•Członkowie Samorządu Uczniowskiego uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez
fundację Civis Polonus.
•Odbyły się „pokazy szkolnych talentów”.

Co? Gdzie? Kiedy? Czyli szkoła pod lupą.
W naszej szkole od 16 do 20 listopada obchodziliśmy Tydzień
Dobrego Jedzenia. Był to czas bardzo kolorowy, w poniedziałek
ubraliśmy się na czerwono, we wtorek na żółto, w środę na zielono, w czwartek- pomarańczowo, a w piątek na fioletowo. Poszczególne kolory miały nam przypominać o zdrowych owocach
i warzywach. W klasie przygotowywaliśmy sałatki, przynieśliśmy wyłącznie zdrowe produkty. Pan Zbyszek Czop – nauczyciel wf razem z przedstawicielami samorządu przypatrywał się, czy jemy zdrowe śniadania. W środę można było potańczyć przy sali 72 i naprzeciwko świetlicy dla starszych dzieci. Bardzo podobał mi się ten
tydzień, szkoda, że już się skończył.
Julia Leśniewska 4C
13 października klasa 4C wybrała się do Muzeum Olimpijskiego. Budynek ma 5 pięter. Gdy
weszliśmy do środka, przywitała nas pani przewodnik i rozpoczęliśmy zwiedzanie. W muzeum znajdują się puchary, medale i dyplomy sportowców. Na początku wspięliśmy się po
„ślimaku”- to taki podest, który zwija się jak muszla ślimaka, a w środku znajdują się metalowe tablice z wypisanymi nazwiskami Polaków, którzy brali udział w Igrzyskach Olimpijskich. Na jednej z tablic zobaczyłam nazwisko mojego wujka Artura Zaczka, który brał
udział w zawodach. Okazało się, że nasza pani przewodnik też startowała w Igrzyskach, w
łucznictwie. Później obejrzeliśmy bardzo ciekawy film o historii Igrzysk. Po filmie przyszedł
do nas olimpijczyk, który trenuje judo i opowiedział nam o swojej przygodzie ze sportem.
Dostaliśmy też autografy. Następnie udaliśmy się na III piętro i zobaczyliśmy mnóstwo ciekawych eksponatów, w tym najstarszy, który pochodzi z czasów przed naszą erą. Bardzo mi
się tam podobało i zachęcam każdego, aby odwiedził to miejsce.
Julia Leśniewska 4C

***
Jak co roku uczestniczyliśmy w akcji charytatywnej "Pola Nadziei". Dzięki życzliwości Rodziców i Uczniów naszej szkoły zebraliśmy 1730,45 zł. Zgromadzone fundusze wesprą Hospicjum Domowe przy ul. Tykocińskiej w Warszawie. W ramach akcji otrzymaliśmy cebulki
żonkili. Niech rozkwitające na wiosnę wokół naszej szkoły żonkilowe pola nadziei, będą
znakami przypominającymi, że są ludzie gotowi nieść pomoc potrzebującym.
***
W ostatni weekend września grupa uczniów z naszej szkoły uczestniczyła w Festiwalu Nauki
Małego Człowieka. Tworząc stoiska origami, haftu matematycznego i tangramów w ciekawy
sposób promowali matematykę i z dumą reprezentowali naszą szkołę.
***
W październiku włączyliśmy się do obchodów Europejskiego Tygodnia Dysleksji.
4 uczniów z naszej szkoły wzięło udział w grze terenowej na ulicach Starego Miasta pod
hasłem Ortograficzny szlak 7 inteligencji.
***
4 listopada w SP189 odbył się coroczny dzielnicowy finał programu "Od zabawy do sportu".
Nasza szkoła zajęła pierwsze miejsce i będzie reprezentować Rembertów w półfinałach warszawskich, które odbędą się 26.11.2015 w hali sportowej "Koło".

„ O jesiennym listopadzie”
Jesienią liście się czerwienią,
na cmentarzach palą się znicza
dla Świętych, o których pamięć nie zanika.
Jesienią czas wesoły
dzięki licznym świętom,
nie musimy chodzić czasem do szkoły.
Chociaż deszcz ciągle pada
i na dwór wyjść nie można,
jest większa chęć do nauki
i na ulicy jestem bardziej ostrożna.
Pamiętajmy o zmarłych
w listopadowym święcie
i o niepodległości,
o którą walczyliśmy zawzięcie.

„Boże Narodzenie”

Choinka stoi w kącie już ubrana,
dzieci się cieszą od samego rana,
opłatek na stole sobie leży,
ponieważ dziś święta,
a każdy o nich pamięta.
Już słychać coś za drzwiami
to kolęda śpiewa swymi nutami,
wszyscy siadamy przy stole,
by spożyć świąteczne danie,
lecz coś słychać… to złote sanie!!
Mikołaj prezentami obdaruje
i na nikogo rózgi nie szykuje.

Emilka Patynowska 5F
Jesienne przysłowia
Deszcz w początku listopada mrozy w styczniu zapowiada.
Deszcz w połowie listopada, tęgi mróz w połowie stycznia zapowiada.
Deszcze listopadowe budzą wiatry zimowe.
Deszcze Michałowe prawią w zimie powietrze zdrowe.
Dwudziesty pierwszy listopada pogodę zimy zapowiada.
Gdy deszcz w świętego Michała, będzie łagodna zima cała.
Gdy jesień zamglona zima zaśnieżona.
Gdy łagodna jesień trzyma, będzie krótka, ostra zima.
Gdy na Urszulę mokro, mróz szybo zakuje okno.
Jesień bezdeszczowa to zima wiatrowa

„Pani Jesień”
Jesień biega pośród drzew i liście z gałązek strąca.
Pojawia się kolorów tęcza – żółta, czerwona i darami
lasu pachnąca.
Lubimy tę porę roku, bo przypomina zachód słońca.
Ciepłe barwy jesieni, cieszą nas bez końca.
Nina A. i Magdalena Rz. III d

Julia Leśniewska 4C

