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PO TRZECH LATACH NAUKI POŻEGNALIŚMY
UCZNIÓW KOŃCZĄCYCH SZKOŁĘ.

Dnia 27 kwietnia 2018 roku,
w naszej szkole odbyło się
uroczyste zakończenie roku
szkolnego klas trzecich.
Ceremonia zaczęła się o
godzinie 10:00, rozpoczęła
ją przemowa Pani Dyrektor,
która złożyła gratulację
tegorocznym maturzystom,
następnie odbyło się
nagrodzenie
poszczególnych uczniów.
Uroczystość zakończyła się
częścią artystyczną. W
przedstawieniu wzięli udział
uczniowie z klas pierwszych
i drugich, jego fabuła opierała
się na przedstawieniu lekcji
przeprowadzanych przez
nauczycieli oraz zabawnych
sytuacji w których brali
udział uczniowie.
Wnioskując po śmiechach
które wypełniły sale
gimnastyczną
przedstawienie podobało się
zarówno nauczycielom jak i
uczniom. Młodym aktorom
składamy gratulacje, a
maturzystą życzymy
powodzenia na
prawdopodobnie
najważniejszym i najbardziej
stresującym egzaminie w
ich życiu.
                  Natalia Goska
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Uczniowie klas 1f oraz 2f wybrali się podczas edukacji strażackiej na
Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 4 w Łodzi, gdzie zadaniem ich były
zajęcia z zakresu ratownictwa technicznego. Kapitan omówił dokładnie
i poszczególnie sprzęt, którym posługiwali się uczniowie podczas
rozcinania samochodu. Większość uczniów z klasy 1F miała pierwszy
raz do czynienia z danym sprzętem, natomiast poradzili sobie
znakomicie. Nie obyło się także bez ofiar, gdzie jeden z uczniów został
poszkodowany w głowę metalową szufladą. Podczas opatrywania rany
dwójka uczniów miała szansę wykazania się w opatrzeniu rany. W
trakcie tego reszta uczniów ubrała się w specjalne stroje oraz hełmy,
które tym razem spełniły swoje zadanie.  Mieliśmy zaszczyt także
przyjrzeć się z bliska codziennej pracy strażaków, o której dodatkowo
opowiedział nam Pan Kapitan. 

                           Przyszli strażacy w jednostce 
                             ratowniczo-gaśniczej.                          
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           MLO w łódzkim ZOO na lekcji biologii

W tym roku wszystkie klasy pierwsze wybrały się
na terenowe lekcje biologii w łódzkim zoo. Zajęcia
w plenerze to dobry sposób na aktywizowanie
młodzieży. Uczniowie mieli do uzupełnienia kartę
pracy, która dotyczyła ochrony gatunkowej. Po jej
rozwiązaniu otrzymywali ocenę. Lekcja ta miała
również pokazać, jak zoo opiekuje się
zagrożonymi zwierzętami. Uczniowie mogli
zobaczyć między innymi tygrysy, pingwiny oraz
lwy.

.

uczniowie przy pracy

                          Jak zmotywować uczniów do pracy?

        Zdaje się, że to niełatwe zadanie udało się Pani profesor Magdalenie
Sorbian-Zielińskiej - nauczycielce biologii, która postanowiła zabrać uczniów
wyposażonych w karty pracy i wiedzę teoretyczną do ogrodu zoologicznego
w Łodzi.

       Niecodzienne widoki, świeże powietrze, możliwość ruchu i
wyszukiwania odpowiedzi na pytania zawarte w kartach pracy sprawiły, że
uczniowie z wypiekami na twarzy zdobywali nowe wiadomości i uzupełniali
je o własne obserwacje.

            Usatysfakcjonowani poszukiwacze wiedzy wrócili po nietypowej
lekcji biologii na pozostałe zajęcia w murach szkoły. Ta lekcja na pewno na
długo zapadnie im w pamięci.

                                                                             Natalia Goska
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      Rok szkolny 2017/2018 zakończony.

Inspiracje bajkami
Ignacego Krasickiego.

Po wytężonej całorocznej pracy, po ostatnich sprawdzianach i kartkówkach, które, zdawało się, że
nigdy się nie skończą, przyszła upragniona chwila zakończenia roku szkolnego 2017/2018.

     Z tej okazji na zorganizowanym apelu po podziękowaniach za ciężką pracę i życzeniach Pani
dyrektor Magdaleny Muraszewskiej  nagrodzono najlepszych, najsolidniejszych, najbardziej aktywnych
i pracowitych uczniów w każdej dziedzinie.

    Następnie odbył się pokaz przedstawiający w skrócie wydarzenia roku szkolnego 2017/2018.
Ponad 50 slajdów nie wystarczyło, by wszystkie wydarzenia z życia szkoły uwiecznić w prezentacji,
jednak przypomniało o najważniejszych chwilach. 

     Po prezentacji przygotowanej i przedstawionej
przez Sylwię Adamczyk oraz  .............. przyszła
pora na krótką scenkę, Mądrości z  życia
szkolnego wzięte, która obnażyła językowe i
naukowe wpadki uczniów popełnione w mijającym
roku szkolnym.

              Oto niektóre z nich:
1. Wiem, co to jest sielanka, tylko nie pamietam,
w którym trenie.
2. Miłość między Panem Młodym a Panną Młodą
była powierzchniowa.
3.  Izabela Łęcka została sułtanką.
4. Miejsce akcji Chłopów to Lisice.

5.
Nazwa Lipce mogła nawiązywać do pogody, która
przeważnie  jest bardzo ładna i pogodna.
6. Główny bohater Lalki to Okulki zakochany w
Izabeli Łęckiej, stracił dla niej głowę.
7. W powstaniu warszawskim walczył Napoleon
Bonaparte.
8. Wokulski należał do szlachty galanteryjnej.

Po tej jakże śmiesznej scence imitującej sytuację
szkolną zagranej przez Anitę Andrzejczak i
Damiana Mieszalskiego rzewnie pożegnano rok
szkolny.
Dalsza część wakacyjnych pożegnań rozegrała
się za zamkniętymi drzwiami poszczególnych
klas.
Rok szkolny zakończony, wakacje czas zacząć.
Życzymy dużo odpoczynku.
W imieniu redakcji Aleksandra Kubasik. 
 

    
   Swoje zdolności plastyczne pokazała nam
uczennica klasy 1b - Anita Andrzejczak
zainspirowana bajkami księcia poetów polskich
Ignacego Krasickiego.

     Przedstawiła w formie komiksu jedną z bajek
oświeceniowego twórcy, tym samym zdobywając
miejsce w naszej szkolnej gazetce.

Podziwiamy i gratulujemy talentu.

                                                  red. Julia J. 

Jagnię i wilcy. Jagnię i wilcy.

Zakończenie roku szkolnego.

Anita Anita

Szkoła
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