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DZIEŃ SENIORA 
W dniu 23 listopada 2017 r. nasza szkoła
miała przyjemność organizować Dzień
Seniora. Na uroczystości zjawiło się ok.
160 seniorów. Z okazji tego święta klasa
VII przygotowała przedstawienie, którym
chcieliśmy przypomnieć naszym gościom
ich lata młodości. Cały występ był
utrzymany w stylu lat 20- tych i 30- tych.
Dziewczynki wystąpiły w eleganckich
sukniach, takich jakie nosiły ich babcie. Po
występie, goście mogli posilić się żurkiem.
Następnie wystąpiły zaproszone zespoły
muzyczne, tj. zespół „Ale- Gro”

działający przy ZNP Łódź Widzew oraz
nasz gminny zespół „Wiączynianka”.
Podczas występów seniorzy wysłuchali 
dawnych przebojów oraz utwory
przygotowane przez łódzki zespół. Pod
koniec każdy senior otrzymał słodki
upominek, który został ufundowany przez
Gminę Nowosolna i Gminę Brzeziny.
Bardzo miło było nam państwa gościć i
mamy nadzieję, że odwiedzą nas również
państwo za rok.  

  Aleksandra Krakowiak kl. VII
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Babcia Stenia Babcia Jadzia Babcia Maryla

                    BABCIE I DZIADKOWIE 
                    GALERIA PORTRETÓW 

Babcie Mirka i Wanda Dziadek Tadeusz

Babcia Władzia Dziadek Heniek Babacia Danuta

Maciek z 3a Gabrysia z 3a Julitka z 3a

Kasia z 3a Gabrysia z 3a

Anielka z 3a Julitka z 3a Adam z 3a
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Moja babcia ma na imię Jadzia. Ma 80 lat. Jest
szczupła i niska.
Babcia lubi gotować, prasować, bawić się ze
zwierzętami. Ogląda telenowele i inne swoje ulubione
programy Babcia pomaga mi w lekcjach. Razem
czytamy książki, sprzątamy, pracujemy w ogródku.
Opiekuje się nami, gdy nie ma rodziców. Kiedy coś mi
się stanie zawsze mnie przytuli, da buziaka. Babcia
umie rozśmieszyć nas, wtedy gdy jesteśmy smutni.
Babcia, to miła osoba. 

    Gabrysia Słomczykowska- kl.3a
 

Moja babcia ma na imię Maryla. Ma krótkie, kręcone
włosy. Nosi kolczyki z bordowym oczkiem. Jest
średniego wzrostu i ma szaro- niebieskie oczy. Babcia
najbardziej lubi układać puzzle, gotować i szyć na
maszynie lub ręcznie. Interesuje się ogrodnictwem.
Razem lubimy spędzać czas na wspólnej zabawie.
Babcia jest opiekuńcza i troskliwa.
  

Julitka Rokicka- kl.3a 

Moja jedna babcia ma na imię Mirka. Ma siwe włosy,
oczy brązowe.
Lubi gotować, piec ciasta, grać ze mną w gry.
Wspólnie z babcią odrabiam lekcje, oglądamy telewizję
i chodzimy na spacery.
Moja druga babcia ma na imię Wanda. Ma siwe włosy,
a oczy zielone.
Lubi rozwiązywać krzyżówki i robić na szydełku.
Moje babcie są dobre, opiekuńcze, pracowite.
 

Kasia Borowska- kl.3a

Mój dziadek ma na imię Cezary. Jest wysoki, łysy, ma
ciemne oczy.
Lubi jeździć na polowania i dużo opowiadać. Dziadek
jest wesoły.

  Aniela Dałkowska- kl.3a

Mój dziadek ma na imię Tadeusz. Ma siwe włosy. Jest
zabawny .
Dziadziuś jeszcze pracuje. W wolnym czasie gramy
razem w szachy.

  Gabrysia Słomczykowska- kl.3a

Mój dziadek ma na imię Janusz. Jest wysoki. Ma
niebieskie oczy i siwe włosy.
Jest miły, spokojny. Lubi się śmiać i pielęgnować
kwiaty. Z dziadkiem oglądam skoki narciarskie,
chodzimy razem na spacery z psem.

  Maciek Zarębski – kl.3a

Mój dziadek ma na imię Marian. Ma piwne oczy i
ciemny blond włosy.
Lubi rozwiązywać krzyżówki. Dziadek jest dla mnie
cierpliwy. Lubię z nim oglądać mecze piłki nożnej i
skoki narciarskie.

  Grzesio Wojciechowski- kl.3a

                     BABCIE I DZIADKOWIE
                               JACY SĄ
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Recenzja książki 
„Latarnik”

Utwór pod tytułem „Latarnik” napisał Henryk
Sienkiewicz. Jest to nowela wydana w 1881 roku.
Akcja utworu rozgrywa się w latach 70- tych XIX
wieku w Aspinwall, w Ameryce Środkowej.
W noweli poznajemy dzieje Skawińskiego,
siedemdziesięcioletniego starca, który objął posadę
latarnika. Opuścił on swoją ojczyznę i tułał się po
świecie. Bywał w różnych stronach świata, biorąc
udział w licznych wojnach. Podczas tułaczki tęsknił
za ojczyzną. Próby osiedlenia się bohatera w jakimś
miejscu na stałe zawsze kończyły się
niepowodzeniem. Dopiero zostając latarnikiem mógł
odpocząć, poukładać swoje myśli i wydarzenia z
przeszłości. W latarni czuł się bezpieczny. Była ona
dla niego jedynym, trwałym miejscem wśród
żywiołów. Otrzymując książkę Adama Mickiewicza
powróciło do niego uczucie przynależności do
ojczyzny. Czytając ją, czuł, że przenosi się do
Polski.
Książka ta bardzo mi się podobała, ponieważ
pokazała, co czuje człowiek tęskniący za swoim
krajem. Dzięki temu utworowi zrozumiałam, że
trzeba cieszyć się swoją ojczyzną, wolnością,
ponieważ inni oddawali swoje życie za to, abyśmy
teraz mogli być w wolnej Polsce. 
  

Katarzyna Godala kl. VII

Recenzja filmu
„Katedra”

Film „Katedra” został stworzony przez Tomasza
Bagińskiego w 2002 roku. Jest to krótkometrażowy
film animowany z dużym wykorzystaniem
nowoczesnej technologii oraz efektów  3-D. Otrzymał 
nominację do Oskara.
Film opowiada o wędrującym człowieku, który dotarł do
przepaści. Temat wiąże się z zagładą świata.
Scenografia tej animacji budzi dużą ekscytację.
Głównym punktem była katedra, która miała charakter
wyrastających gałęzi drzew z człowieka i nieznanej
planety, która przypominała płynącą lawę. Efekty
świetlne eksponują najmniejsze szczegóły, które
dodają efektywności odbieranego filmu. Ponadto
księżyc, który się wyłania pod koniec oświetla całą
przestrzeń, dzięki czemu możemy zobaczyć
dokładnie, jak wszystko wygląda.
Film wywar na mnie duże wrażenie szczególnie dzięki
niesamowitym efektom specjalnym. Niestety wywołuje
negatywne emocje, ponieważ pokazuje nam śmierć
człowieka. Ponadto uważam, że film powinien mieć
ograniczenie wiekowe, ponieważ nie każde sceny są
odpowiednie dla dzieci.
  

Aleksandra Krakowiak kl. VII

Spotkanie z pasją
  
23 stycznia 2018 roku naszą szkołę odwiedziła pani
Joanna Łabeńska, która jest przewodnikiem
wycieczek, fotoreporterem, grafikiem i pisarką.
Opowiadała nam, jak ważna jest nauka i dlaczego
warto mieć marzenia. Oglądaliśmy prezentację, w
której znalazło się też trochę historii Polski, a także
przyglądaliśmy się z zaciekawieniem zdjęciom pani
Joanny.
Nasz gość miał świetne podejście, a spotkanie
wszystkim bardzo się podobało i na pewno skłoniło
do myślenia nad własnymi marzeniami i ambicjami.
  

Weronika Janowska kl. VII

Teatrzyk profilaktyczny
8 stycznia 2018 roku naszą szkołę odwiedził teatrzyk
profilaktyczny, który za pomocą kukiełek przedstawił
nam spektakl pt. „Szczęście”. Miał on na celu
przekazanie nam co jest tak naprawdę ważne w życiu.
Ze względu na to, że uczestniczyły w nim tylko
kukiełki, najbardziej podobał się on przedszkolakom i
klasom 1-3. Oczywiście klasy 4-7 też na pewno coś z
niego wyniosły.
  

Weronika Janowska kl. VII
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Zabawa karnawałowa

Wycieczka do kina i groty solnej
18 grudnia 2017 roku odbyła się wycieczka do kina i groty solnej. Jako pierwszy był film „Pod taflą oceanu”, który
zrobił na nas ogromne wrażenie. Mogliśmy oglądać w technologii 3D życie podwodnych zwierząt. Następnie
udaliśmy się do groty solnej, gdzie uczestniczyliśmy w mini warsztatach. Z okazji zbliżających się wtedy Świąt
Bożego Narodzenia szukaliśmy w soli bombek aby później ubrać choinkę. Na koniec słuchaliśmy legendy o
królowej Kindze i szukaliśmy jej pierścienia. Wycieczka wszystkim bardzo się podobała.
  

Weronika Janowska kl. VII

Z okazji karnawału w naszej szkole 17 stycznia 2018
roku odbył się bal. Uczestniczyły w nim oddziały
przedszkolne, klasy I-III oraz IV-VII. Uczniowie mogli
uczcić ten czas poprzez tańce i zabawy. 

Na naszym balu odbyły się różnorodne konkursy takie
jak: taniec na gazecie, na najlepszy kostium,
najciekawszy taniec w parach, za które zwycięzcy
otrzymali nagrody. Cała społeczność szkolna
doskonale się bawiła. 

Czekamy, może w następnym roku szkolnym będzie
jeszcze lepszy bal.
  

Aleksandra Krakowiak kl. VII
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        Dokarmiajmy zwierzęta zimą

Nareszcie przyszła prawdziwa zima ze śniegiem. Dla wielu z nas będzie
to czas zabaw na śniegu. Nie zapomnijmy jednak o zwierzętach, które
właśnie teraz czekają na naszą pomoc. Pamiętajmy aby dokarmiać je, ale
z głową. Najlepszym pokarmem dla ptaków będą różnego rodzaju  ziarna,
nasiona  i słonina, a nie chleb jak niektórzy myślą. Otóż powoduje on u
naszych skrzydlatych przyjaciół choroby układu pokarmowego, a
podawany w nadmiernych ilościach może nawet prowadzić do ich śmierci.
A co ze zwierzętami leśnymi? O nich też nie zapominajmy. Jeżeli mamy
siano, marchewki, ziarna zbóż, kukurydzę można je oddać do leśniczego,
a ten wszystkie te przysmaki wyłoży  w specjalnie przygotowanych do
tego miejscach czyli paśnikach. 

Poniżej zamieszczamy link  do strony , gdzie można zapoznać się z tym
jak zrobić zawieszki z ziarnami dla ptaków.
http://blog.sowiarnia.pl/2015/12/zawieszki-dla-ptakow-na-zime/

                               Zespół redakcyjny, K. Borowska i G. Słomczykowska

Bądź bezpieczny w czasie ferii !!!
Zbliżają się ferie, a wraz z nimi zabawy i szaleństwa na śniegu. Pamiętajmy, aby ten czas odpoczynku
wykorzystać z głową. Oto kilka zasad o których należy pamiętać podczas beztroskiej zabawy zimą.
1.  Baw się tylko w miejscach do tego wyznaczonych!
2.  Do zjeżdżania na sankach wybieraj tylko miejsca bezpieczne, z dala od zbiorników wodnych  i ulicy!
3.  Nie rzucaj śnieżkami z ubitego śniegu, gdyż może to doprowadzić do poważnych uszkodzeń ciała!
4.  Uważaj na zwisające z dachów sople i śnieg!
5.  Nie baw się na zamarzniętych zbiornikach wodnych. Jeśli chcesz pojeździć na łyżwach wybierz się na
lodowisko!
6.  Kulig organizuj tylko pod okiem osoby dorosłej. Pamiętaj jednak aby nie doczepiać sanek do samochodu
czy quada, gdyż może to doprowadzić do tragedii!
7.  Gdy na trasie narciarskiej zobaczysz wbite w śnieg skrzyżowane narty, uważaj i upewnij się czy ktoś nie
potrzebuje pomocy. Jeśli tak zawiadom odpowiednie służby!
8.  W miejscach publicznych np. lodowiskach, ślizgawkach czy też w kinie pilnuj swoich rzeczy, aby nie
znalazły one nowego właściciela!

Pamiętaj ! Tylko umiar, zdrowy rozsądek i ostrożność pozwolą Ci cieszyć się zimą
oraz spędzić ferie zimowe bezpiecznie.

Zespół redakcyjny.

Zespół redakcyjny:
Katarzyna Godala, Aleksandra Krakowiak, Weronika Janowska, klasa 3a
Opiekunowie: A. Lipska, A. Chędzelewska, J. Skrzypczak, M G
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