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   SERDECZNIE ZAPRASZAMY
WSZYSTKIE DZIECI DO NASZEJ 
      NIESAMOWITEJ SZKOŁY!

            SZKOŁA
         SPORTOWA

         ŚWIETLICA,
OBIADY, WYCIECZKI

ZAPEWNE WASI RODZICE ZASTANAWIAJĄ SIĘ, DLACZEGO
AKURAT MY? JESTEŚMY  NAJLEPSZĄ, NAJBARDZIEJ

NIESAMOWITĄ SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ W TYM MIEŚCIE!
ZAPRASZAMY DO NAS 10 MARCA GODZ.10:00-11:30.

Co nas wyróżnia? 
bogato wyposażona świetlica (czynna od godz. 7 do 17),
wiele ciekawych wycieczek, konkursy, przedstawienia,

świetnie wyposażone sale, posiadamy tablice interaktywne,
tablety, laptopy,

stołówka - pyszne, gotowane obiady, sklepik szkolny,
prężnie działający Samorząd Uczniowski,

szkolne koło Caritas, koło dziennikarskie, historyczne,
teatralne, zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne, zajęcia

wyrównawcze i wiele innych.
Zapraszamy! Marta Sokołowska, Hania Drobnik kl.4c

Nasza szkoła
posiada klasy
sportowe.
Uczniowie mają
zajęcia WF w
szkole, na świetnie
wyposażonych
obiektach AZS 
oraz na basenie.
Już od pierwszej
klasy nasi mali
sportowcy ćwiczą
pływanie.

Tymon Firaza i
Kamil Szymański 
klasa 4b

WIERSZ 
O SZKOLE

Nasza szkoła jest
najlepsza!
Czy w środę, czy
we wtorek-każdy
ma tu dobry
humorek!
W naszych salach
all inclusive- nigdy
tutaj się nie
znudzisz! Pierwsza,
druga ,trzecia klasa
uczniów jest tu cała
masa!

Na kręgle, do parku,
do kina- nudna 
u nas nie jest żadna
godzina!
Interesuje nas
każda dziedzina-
SP 79 wysoki
poziom trzyma!
Nasza szkoła 
z każdego
kanapowca zrobi
sportowca!
Kamil Szymański,
Tymon Firaza 
Klasa 4b
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ŚWIETLICA SZKOLNA

WYCIECZKI
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      TROCHĘ ROZRYWKI DLA NASZYCH DROGICH         
  PRZEDSZKOLAKÓW! Do zobaczenia we wrześniu :-)

ZAGADKI

Duża i łaciata,
na zielonej
łące,
mlekiem nam
dziękuje,
za trawę 
i słońce.
     _____

To rude
zwierzątko,
w dziupli sobie
mieszka.
Skacze 

po gałęziach,
kocha się 
w orzeszkach.
     _____

Stoi na biurku
lub na stoliku,
ma ekran,
myszkę
i dużo
guzików.
     _____
Czeka w twej
łazience,
w kostce 
albo w płynie.

Posmaruj nim
ręce,
a brud zaraz
zginie.
     _____

Spotkasz go
 w niezwykłym
miejscu,
gdzie jest
scena i
kurtyna.
Gdy podniosą
 ją do góry,
on swój
występ już
zaczyna.

     _____

Przyjeżdżają
szybko,
stawiają
drabinę.
Zawsze
dzielnie walczą
z pożarem
 i dymem.
     _____

O tej porze
roku
są najdłuższe
dni, a słońce 

z wysoka
grzeje nas
i lśni.
     _____

W czerwonym
płaszczu nocą
się skrada
I pod choinką
prezenty
składa.
Ma długą
brodę, czapkę i
laskę,
Odwiedza
dzieci,

co obchodzą
Gwiazdkę.
     _____

Pada z nieba
biały proch,
Coś jak
gwiazdki 
albo groch.
Gdy napada 
po kolana,
Ulepimy wnet
bałwana!


