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      WITAMY WAS PO DŁUGIEJ PRZERWIE 
          W CAŁKIEM NOWYM SKŁADZIE :)

      
        NIEZWYKŁA LEKCJA

       Jesień to czas zmian

Wiewiórki, jeże i lisy to
zwierzęta kojarzone
z jesienią. Lisy to rude i
groźne zwierzęta. Żywią się
ssakami, padliną i
poziomkami. Są zwinne i
szybko biegają.
Wiewiórki mieszkają w
dziuplach. Żywią się
orzeszkami, żołędziami.

W naszej szkole 30
października odbyła się
impreza halloweenowa.
Wszyscy byli przebrani. Już
od rana w szkole spotkać
można było: wampira,
kościotrupy, czarownice,
duchy, pająki, koty, dynie,
zombie, wilkołaki i mumie
M. Sokołowska, H. Drobnik -
klasa 4c

             
               HALLOWEEN

Koło dziennikarskie

Witamy serdecznie
wszystkich uczniów,
nauczycieli i rodziców! 

Po długiej przerwie
powracamy! Z ogromną
przyjemnością i nową
energią przystępujemy do
pracy. Pragniemy
przedstawić wszystkim
nowych, bardzo młodych
redaktorów naszej szkolnej
gazetki. Potrzebowaliśmy
chwili, aby wdrożyć się 

i przygotować pierwszy
numer, ale się udało! W tym
wydaniu skupiamy się
głównie na sprawach klas
czwartych, ale obiecujemy,
że postaramy się
zajmować w kolejnych
numerach różnorodną
tematyką, aby każdy,
niezależnie od wieku mógł
znaleźć coś dla siebie. Oto
nowy zespół redakcyjny:

Ania Bioch, Marysia
Duczek, Hania Drobnik,
Ola Jerzak, Karolina
Malska, Roksana
Marciniak, Marta
Sokołowska - klasa 4c,
Tymon Firaza, Kamil
Szymański - klasa 4b.

Przemek Wieczorek
wydostał się z życiowego
dołka i przezwyciężył
przeciwności losu. 
13 listopada w naszej
szkole odbyło się z nim
spotkanie, podczas którego
opowiedział nam o swoim
życiu, niepełnosprawności.
Ma 32 lata. W wieku 20

lat stracił obie ręce. Mimo
wielu nieszczęść i trudnego
dzieciństwa, odnalazł się w
trudnej rzeczywistości i
całkiem dobrze radzi sobie
w życiu. Życzymy mu
szczęścia i wielu sukcesów
sportowych. Trzymamy
kciuki za olimpiadę!
Hania i Marta 4c

Hania i Marta 4c
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NAJŁADNIEJSZY 
PLAKAT

BIBLIOTEKA
SZKOLNA

Biblioteka jest ważnym
centrum informacji
szkoły. Staramy się,
aby była przyjazna dla
uczniów i nauczycieli
naszej szkoły oraz
wszystkich osób, które
chcą ze zbiorów
korzystać na miejscu,
w czytelni.
Zbiory biblioteczne
gromadzone są
zgodnie z potrzebami
uczniów i nauczycieli.

W bibliotece:
-chętnie Cię widzimy,
-nie stawiamy stopni 
-do niczego nie
zmuszamy.

Godziny pracy:
poniedziałek - 8.15 -
14.15
wtorek - 8.15-14.15
środa - 8.15 - 14.15
czwartek - 8.15 - 14.15
piątek - 8.15 - 14.15

ZAPRASZAMY !

Cmentarz na Dołach

           W HOŁDZIE ZMARŁYM UCZESTNIKOM 
                       IGRZYSK OLIMPLIJSKICH

Tomasz Wieszczycki

Sebastian KolasińskiPiotr Kędzia

We wtorkowe
popołudnie
rozstrzygnięty został
konkurs na
najładniejszy plakat
prezentujący sylwetkę
wybranego
olimpijczyka. 
Każda klasa IV-VII w
zeszłym tygodniu
wylosowała jednego
sportowca. Jury brało
pod uwagę
pomysłowość i
estetykę wykonania. 

Z przyjemnością
informujemy, iż
konkurs plastyczny
dotyczący patronów
naszej szkoły wygrali
uczniowie klas IVb i
VIa.
W nagrodę dzieci
poszły w sobotę 4
listopada 2017 roku na
mecz Widzewa z ŁKS
Łomża.
GRATULUJEMY !

DBAJMY O NASZĄ
SZKOŁĘ !

Uwaga! Coraz
częściej spotykamy
zniszczone : ławki,
krzesła,pomazane
ściany,gumy pod
blatem stołów. Jest to
bardzo denerwujące,bo
dużo sprzętu i
wyposażenia mamy
nowe!!! Nawet pani
dyrektor szkoły Anna
Wituła przypominała o
tym podczas apelu,
który odbył się 14
listopada, pani dyrektor

prosiła, żeby nie
niszczyć mebli
szkolnych . Szkoła
wprowadziła zasadę,
kto zauważy
poniszczone meble i
tego nie zgłosi- będzie
współodpowiedzialny
za szkody! Apelujemy
więc o rozwagę i
szanowanie naszej
wspólnej własności.

Ola Jerzak i Ania Bioch
kl.4c

Co roku pierwszego
listopada obchodzimy
Dzień Wszystkich
Świętych. Następnego
dnia Polacy idą do
kościoła oraz
odwiedzają  groby
zmarłych, aby
pomodlić się za nich i
zapalić znicze. Nie
wszyscy

jednak wiedzą, że
groby zmarłych
powinniśmy
odwiedzać 2 listopada
(w tzw. zaduszki).
Uroczystość
ta wywodzi się
głównie z czci
oddawanej
męczennikom, którzy
oddali swoje życie dla

Chrystusa. 2 listopada
przedstawiciele klas:
4a, 4b, 4c pod opieką
pani Karoliny Bociągi
wybrali się na
cmentarz Doły, aby
złożyć kwiaty i zapalić
znicze pod
pamiątkową tablicą
poświęconą zmarłym
uczestnikom igrzysk

olimpijskich,
sportowcom i
trenerom miasta Łodzi
i regionu.
Jak przystało na
uczniów SP nr 79 w
Łodzi im. Łódzkich
Olimpijczyków-
pamiętamy!
Kamil Szymański i
Tymon Firaza - 4b

SP79

Klasa VIa

Klasa IVbKlasa Va
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DZIEŃ EDUKACJI       
NARODOWEJ

             WYJŚCIE DO KINA - FILM EMOTKI

14 października
przypada Dzień
Nauczyciela, oficjalnie
zwany Świętem
Komisji Edukacji
Narodowej. Wszyscy
uczniowie lubią to
święto - wiadomo, w
tym dniu nie ma
tradycyjnych lekcji,
nauczyciele są pogodni
i uśmiechnięci.
Ostatecznie to ich
dzień. Skąd się więc
wzięła nazwa?

14 października 1773
roku - wtedy to właśnie
na wniosek króla
Stanisława
Poniatowskiego sejm
powołał do życia
Komisję Edukacji
Narodowej, która była
pierwszym
ministerstwem oświaty
nie tylko w Polsce, ale i
na świecie! 
Marysia i Roksana
klasa 4c

Sp79Sp79

9.11.2017 r.
(czwartek) uczniowie
wszystkich klas IV
oraz Vc wybrali się do
kina Helios w Centrum
Handlowym
"Sukcesja" na „Emotki
film”. Zbiórka była o
godzinie 8:00 przed
budynkiem szkoły.
Wszyscy chętni zjawili

się punktualnie, więc
ruszyliśmy ochoczo w
stronę kina. Na
miejscu obowiązkowo
trzeba było zakupić
popcorn i colę.
Dzieci z dużym
zainteresowaniem
obejrzały film, a kino
opuściły z uśmiechem
na twarzy. Okazało

się, że z pozoru błaha
historyjka o
sekretnym życiu
emotek w telefonie
komórkowym, tak
naprawdę opowiada o
tym, co w życiu
ważne - o sile
prawdziwej przyjaźni.
W drodze powrotnej
toczyły się rozmowy

na temat „emotek”.
Wróciliśmy w
świetnych humorach,
oby więcej takich
pozytywnych wyjść!
:)

KUBUŚ WATERRR
RUN 2017

12 września na AZS-ie
(Lumumby 22/26)
odbyły się zawody
sportowe, w których
brały udział szkoły z
całej Łodzi .
Wszyscy zawodnicy
wzięli udział w biegu
przez płotki, biegu
sprintem i innych
konkurencjach
sportowych. Pod
koniec wybrani
zawodnicy ze
wszystkich szkół wzięli
udział w
sztafecie.Nasza szkoła
zajęła w niej

pierwsze miejsce. Po
sztafecie zostali
nagrodzeni najlepsi
zawodnicy.
Cała impreza
przebiegała w miłej,
przyjaznej atmosferze. 
Wszyscy uczniowie
bawili się znakomicie.
Gratulujemy
zwycięzcom i
czekamy na więcej tak
udanych imprez!

Tymon Firaza 
i Kamil Szymański
klasa 4b

DEKORACJE NA
HALLOWEEN

Dobrą dekoracją
byłyby wstęgi z
dyniami. Myślę, że
truskawkowy sok z
lodową ręką pobudzi  
pragnienie. Babeczki z
kremem i
czekoladowymi oczami
będą świetnie
wyglądać. Łatwo
też zrobić duchy z
bananów i dynie z
mandarynek. 
Dekoracją też mogą

być różnego rodzaju
przerażające duchy i
upiory.

Halloween – zwyczaj
związany z
maskaradą,
obchodzony w wielu
krajach w wieczór 31
października.
Odniesienia do
Halloween są często
widoczne w kulturze
popularnej. 

Karolina Malska klasa
4c

https://www.facebook.com/HeliosPolska/?fref=mentions
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WYCIECZKA KLAS
CZWARTYCH

Sensacja w Łodzi
stała się faktem.
Widzew w
kompromitujący
sposób zaprezentował
się swoim kibicom.
Łodzianie zasłużenie
przegrali mecz 1:2.
Jeżeli tak będzie
wyglądała gra
łódzkiego zespołu

w następnych
spotkaniach, nie
możemy liczyć na
awans. Już w 28
minucie bramkarza
gospodarzy pokonał
Michał Misiak, a w 41
minucie do siatki trafi
Marcin Świderski. Gra
Widzewiaków,
delikatnie mówiąc,

nie wyglądała najlepiej.
Dopiero w końcówce
piłkarze Widzewa
ruszyli do ataku.
Dzięki temu udało się
zdobyć bramkę
kontaktową. Jej
autorem był Mateusz
Ostaszewski.
Bardzo żałujemy, że
Widzew poniósł

klęskę, gdyż właśnie
na tym meczu byli
obecni nasi uczniowie
z klasy 6a i 4b pod
opieką pani pedagog,
pani Karoliny Bociągi i
pana Mariusza
Czechowskiego.

              WIDZEW WALCZY O DRUGĄ LIGĘ

5 października klasy
czwarte wraz z
wychowawczyniami
udały się na wycieczkę
integracyjną do
Centrum „Zbyszko”, w
Wiączyniu Dolnym. 
Na uczniów czekało
wiele atrakcji-
mogliśmy zwiedzić
stajnie, podziwiać
dostojne konie, a nawet
pogłaskać przyjaźnie 
usposobione kuce. 
Kompleks położony

jest w malowniczej
okolicy, którą mieliśmy
okazję podziwiać
podczas przejażdżki
bryczkami.
Potem uczniowie
uczestniczyli w
prelekcji dotyczącej
życia lasu. Na koniec
czekało na nas
ognisko, kiełbaski i
gorąca herbata.
Ola Jerzak i Ania Bioch
Klasa 4c

HUMOR
Jasio przynosi do
domu torbę pełną
jabłek. Mama pyta go:
- Skąd masz te jabłka?
Na to Jasiu:
- Od sąsiada.
- A on wie o tym? -
pyta mama.
- No pewnie, przecież
mnie gonił!

W parku na ławce
siedzi Jasio, a obok
niego siedzi kobieta

w ciąży. W pewnym
momencie Jasio nie
wytrzymuje i pyta
kobietę:
- Co tam pani ma?
- Dziecko.
- A kocha je pani?
- Oczywiście.
- To dlaczego je pani
zjadła?

Marysia Duczek i
Roksana Marciniak
klasa 4c

Ksiądz na religii:
- Jasiu, ile Adam i Ewa
byli w raju?
- Do jesieni.
- Dlaczego do jesieni?
- Bo musieli poczekać,
aż dojrzeją jabłka.
--------------------------
Jasio szepcze tacie na
ucho:
- Jak dasz mi dziesięć
złotych, to powiem ci,
co mówi mamie taki
pan w mundurze, który
przyychodzi tu co rano.
Ojciec wyjmuje 10 zł i
daje synowi.
- I co, Jasiu? Co mówi?
- Mówi: "Dzień dobry!
Poczta dla pani".
 

Jasiu spóźnia się na
lekcję. Nauczycielka
pyta go:
- Dlaczego się
spóźniłeś?!
Jasio odpowiada:
- Proszę pani, myłem
zęby, to już więcej się
nie powtórzy!

Marysia Duczek i
Roksana Marciniak
klasa 4c

Widzew
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