
Projekt „Drzewo marzeń” w klasie 6d 
 

 W ramach projektu „Drzewo marzeń” klasa 6d pomagała 
14-letniej Wiktorii, uczennicy Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu. 
Wiktoria choruje na zanik mięśni i potrzebuje pieniędzy na 
codzienną rehabilitację. Nasza klasa zorganizowała zbiórkę 
nakrętek oraz kiermasz świąteczny z loterią. Na kiermaszu 
sprzedawaliśmy między innymi: pierniczki, kartki świąteczne, 
ogrzewacze do rąk, ozdoby świąteczne. Można było również kupić 
los na loterię, w której fantami były: cukierki, zakładki do książek, 
pluszaki albo nagrody - niespodzianki (każdy los wygrywał). 
Pieniądze, które udało nam się zebrać wpłaciliśmy na subkonto 
Wiktorii w fundacji „Zdążyć z pomocą”. 
 

Weronika Kiniorska i Ola Zawada kl. 6d 
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Miarą człowieczeństwa jest  
nasz stosunek do zwierząt! 

 

W tym roku w naszej szkole realizujemy projekt „Drzewo 
spełnionych marzeń”. Projekt ma na celu niesienie pomocy innym. 
Zadaniem każdej klasy jest zaplanowanie i zrealizowanie zadań, 
które przyczynią się do spełnienia czyjegoś marzenia. Akcja zaczęła 
się 22 października, zaś 14 lutego planowany jest przegląd 
projektów klasowych oraz zakończenie programu. Nasza klasa 6a 
pomaga schronisku dla zwierząt we Wrocławiu.  Do włączenia się 
w tą akcję nie trzeba było nikogo namawiać.  Los pokrzywdzonych 
zwierząt jest dla nas bardzo ważny. Najpierw zebraliśmy pomysły, 
podzieliliśmy zadania i wyznaczyliśmy terminy. Pieniądze 
zbieraliśmy, sprzedając ciasta upieczone z pomocą rodziców w holu 
szkoły. Po uzbieraniu funduszy, na godzinie wychowawczej 
poszliśmy do sklepu zoologicznego zakupić miski, koce i karmę dla 
zwierząt. 21 stycznia pojechaliśmy do schroniska przekazać dary. 
Gdy dotarliśmy na miejsce okazało się, że jest możliwość 
rozglądnięcia się po schronisku. Nasza wychowawczyni wyjaśniła 
nam podstawowe informacje, które powinniśmy wiedzieć o 
schronisku i zwierzętach do adopcji. Gdy przechodziliśmy między 
boksami, bardzo wzruszył nas widok psów, patrzących z nadzieją w 
oczach. Potem mieliśmy odwiedzić koty, lecz nie starczyło nam 
czasu. Najbardziej zdziwiło nas, że w schronisku przebywają nie 
tylko psy i koty, ale również owce. Warto pomagać zwierzętom, dla 
własnej satysfakcji, poczucia, że robi się coś pożytecznego. Żeby 
zorganizować sobie wolny czas (np. wolontariat w schronisku). 
Pomagając zwierzętom uczymy się opieki nad nimi, zdobywamy 
wiedzę na ich temat. Towarzystwo zwierząt pozytywnie wpływa na 
zdrowie i samopoczucie. Zwierzęta pomagają nam (np. psy 
policyjne, psy przewodnicy, psy w ratownictwie, dogoterapia). 
Często tego nie dostrzegamy. 

WARTO POMAGAĆ!!! 
       Uczniowie kl. 6a 

Szkoła naszych marzeń  
  

Drodzy Czytelnicy! 
 

14  lutego  1994 roku w Szkole 118  zabrzmiał dzwonek i zapisano 

pierwszy temat na szkolnej tablicy  : „Szkoła marzeń”. Od 25 lat dokładamy 

starań, aby realizować marzenie  o dobrej, przyjaznej, bezpiecznej  szkole. 

Każdego roku nasi pierwszoklasiści składają podczas pasowania obietnicą: 

"zrobię wszystko, by wyrosnąć w przyszłości na mądrego, dobrego i uczciwego 

człowieka". Wszyscy uczący i pracujący w szkole pomagamy  naszym 

uczniom w  realizacji tego zadania.  W bieżącym roku, aby uczcić Urodziny 

Naszej  Szkoły realizowaliśmy projekt „Drzewo Spełnionych Marzeń”. 

Dobry, mądry i uczciwy człowiek nie myśli tylko o sobie, ale zawsze 

 zauważa potrzeby innych. Przed wejściem do budynku szkoły witają nas 

codziennie  słowa  Naszego Patrona „Człowiek jest wart tyle, ile potrafi dać 

drugiemu człowiekowi”. Projekt „Drzewo Spełnionych Marzeń” miał na 

celu niesienie pomocy, ale również zintegrowanie zespołów klasowych 

wokół wspólnego zadania. Mogliście zobaczyć ile macie talentów, 

możliwości, pomysłów i wykorzystać to obdarowanie do niesienia pomocy. 

Każda klasa podjęła decyzję, komu chce  nieść pomoc i w jaki sposób to 

zrobi. W holu szkoły wyrosło symboliczne drzewo, które zamiast liści ma 

serca.  Jestem bardzo Wam wdzięczna, że  zauważyliście  zarówno potrzeby 

dzieci w ośrodkach, w domach dziecka, jak również osoby chore  

w hospicjach,  potrzeby seniorów w domach opieki, a także wykazaliście 

wielką  troskę o bezdomne zwierzęta w schroniskach. Krótki film , który 

powstał na zakończenie projektu  niech będzie  pamiątką i  przypom- 

nieniem, że zawsze WARTO POMAGAĆ. Wykonaliście wspaniale swoje 

zadanie ☺ – dziękuję! 

Wszystkiego Najlepszego Nasza 118 z okazji  Twoich  25 urodzin!!!  

Z pozdrowieniami B.Rotte (dyr. SP 118) 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Z okazji  dwudziestych piątych Urodzin Naszej Szkoły zapraszamy Was do sprawdzenia swojej wiedzy o niej.  

Uważajcie, niektóre pytania są podchwytliwe ☺☺☺☺ Na Wasze odpowiedzi czekamy w bibliotece do 20 lutego.  

Pierwsze trzy osoby nagrodzimy niespodzianką ☺☺☺☺ Powodzenia! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kto zaprojektował budynek naszej szkoły?  

2. Kiedy nasza szkoła przyjęła imię płk. pil. Bolesława Orlińskiego? 

3. W którym roku „zamieszkał” u nas Krasnal Pilotek? 

4. Kto jest ojcem chrzestnym sztandaru szkoły? 

5. Czy pani Ewa Żmidzińska jest autorką rakiety stojącej  

    u wejścia szkoły? 

6. Jaki tytuł nosi hymn naszej szkoły? 

7. W jakich godzinach czynny jest szkolny sklepik? 

8. Jak nazywa się miejsce wykorzystywane w ciepłe dni  

    na uroczystości ogólnoszkolne? 

9. Kto jest przewodniczącym Rady Rodziców? 

10. W której sali znajduje się biblioteka? 

11.Jak nazywa się jedna z naszych pań sekretarek szkolnych?  

12. Kto jest wychowawcą klasy 5g? 

13.Jak nazywa się jedna z naszych pań pedagog?  

14. Kto prowadzi szkolny chór?  

15. Jakiego przedmiotu uczy pani Violetta Szewczyk ? 

16. W której sali znajduje się pokój nauczycielski? 

17. Kto prowadzi koło dziennikarskie? 

 

18. Ile w szkole znajduje się toalet dla dziewcząt? 

19. Wymień imiona i nazwiska trzech pań matematyczek.  

20. Jakiego koloru są ściany w szatni szkolnej? 

21. Ilu nauczycieli płci męskiej pracuje w naszej szkole? 

22. Od której godziny stołówka wydaje śniadania? 

23. Ilu nauczycieli pracuje w szkole? 

24. Czy pani Magdalena Krawczyk oprócz przyrody uczy 

      innego przedmiotu? 

25. Jakiego przedmiotu uczy pani wicedyrektor Dorota Skibin? 

26. Wychowawczynią, której  klasy jest pani Monika Kapuśniak? 

27. Czy w szkolnym akwarium pływa rekin karłowaty? 

28. Ilu konserwatorów pracuje w szkole? 

29. Ilu jest nauczycieli języka polskiego? 

30. Ile lat ma rakieta stojąca u wejścia do szkoły? 

31. Ile sal komputerowych znajduje się w szkole?  

32. Jakim gabinetem opiekuje się klasa 6b? 

33. Wymień nazwy 2 szkół z za granicy, z którymi współpracujemy?      

.... i to już wszystko! 

Test w roku szkolnym 2006/2007 opracowała ówczesna dziennikarka 

gazetki, a zmodyfikowała obecna Redakcja „Ikarka”. 

 

WAŻNE DATY Z HISTORII SZKOŁY 
Nasza szkoła została zbudowana w miejscu, gdzie wcześniej już od 1915 roku istniało lotnisko . 
 
Oficjalne otwarcie szkoły nastąpiło 14 lutego 1994 roku, ówczesna pani dyrektor  dokonała uroczystego przecięcia wstęgi do drzwi szkoły. 
 
Dnia 3 czerwca 2000 roku nasza szkoła przyjęła imię pułkownika pilota Bolesława Orlińskiego. 
 
W grudniu 2002 roku zorganizowaliśmy akademię  podsumowującą obchody 100-lecia lotnictwa na Dolnym Śląsku. 
 
W roku 2004 powstała witryna internetowa naszej szkoły o adresie: www.sp118.wroc.pl 
 
Dnia 29 maja 2004 roku w dniu obchodów 10-lecia Szkoły otrzymaliśmy sztandar, którego rodzicami chrzestnymi zostali – siostrzenica 
naszego Patrona i nasz polski kosmonauta generał pilot Mirosław Hermaszewski. Wzbogaciliśmy w ten sposób nasz szkolny ceremoniał. 
 
Dnia 28 sierpnia 2006 r. otrzymaliśmy najwyższe w kraju Lotnicze Honorowe Wyróżnienie Roku – „Błękitne Skrzydła 2006”. 
 
W dniu 22 kwietnia 2008 r. podsumowaliśmy I Międzynarodowy Konkurs Ekologiczny pt. „Woda a życie”, którego jesteśmy twórcą. 
 
W dniu piętnastych urodzin Szkoły zawitał w naszych murach Krasnal Pilotek, który codziennie wita nas w holu. 
 
 


