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PAH zajmuje się pomaganiem innym.
W ramach działań podejmowanych przez
nasz szkolny klub wolontariatu uczniowie
naszej szkoły zaangażują się w dwie
akcje. Dołącz do akcji Zamiast kwiatka
niosę pomoc. Co możesz zrobić?
-Zamiast przynieść kwiatka zorganizujemy
zbiórkę pieniędzy! Zrezygnujmy z zakupu
kwiatów (lub ograniczmy go) i podziękujmy
Nauczycielom za wspólną pracę,
organizując zbiórkę pieniędzy! 
Druga akcja Świat bez głodu polega na
zbieraniu pieniędzy do puszek w klasach.

Marysia Duczek, Roksana Marciniak klasa
4c

                    ŚWIĘTO 
               KONSTYTUCJI 
                    3 MAJA

 - relacja z
wycieczki klas 4b 
i 4c,

 - zajęcia piłkarskie
w naszej szkole,

 - Dzień Ziemi,

 - Akcje PAHu,

Życzymy Wam
wszystkim
fantastycznych 
i bezpiecznych
wakacji!

Szkolne sprawy.

W naszej szkole ciągle dzieje się coś ciekawego. W ostatnim
czasie mieliśmy okazję uczestniczyć w apelu zorganizowanym
przez klasę 7c dotyczącym rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
maja, apelu papieskim, tygodniu "Wspólnie na straży
bezpieczeństwa.
Teraz serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów z najbliższymi
na rodzinny piknik, który odbędzie się w piątkowe popołudnie 8
czerwca. Czeka na Was mnóstwo atrakcji: pyszne lody, ciasta,
napoje, dmuchańce,a co najważniejsze: konkursy z nagrodami!
To piknik na sportowo, nie zabraknie więc śmiesznych konkursów
i zdrowej rywalizacji. Zapraszamy !
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Kopalnia złota 
w Złotym Stoku
Najstarsze prace wydobywcze prowadzono 
w okolicach Złotego Stoku już około 2000 lat p.n.e. 
Od tego czasu aż do lat dzisiejszych zdołano
wydrążyć przeszło 300 km sztolni, szybów
i chodników rozmieszczonych aż na 21 poziomach.
Podczas wycieczki do Wrocławia, jedną z atrakcji była
kopalnia złota w Złotym Stoku. Spotkaliśmy górników i
weszliśmy do kopalni. Pan pokazał nam makietę
kopalni. Zobaczyliśmy skarbiec i różne stare rzeczy.
Szliśmy chodnikiem śmierci i zjeżdżaliśmy ze
zjeżdżalni. Przeszliśmy przez las do drugiego tunelu.
Schodziliśmy po schodach do wodospadu. Zeszliśmy
na sam dół, czekał na nas żółty pociąg. Wyjechaliśmy 
z kopalni, spotkaliśmy tam pana, który wyrabiał 
dukaty. Zbliżają się wakacje, gorąco polecamy więc
wycieczkę w te rejony - warto zobaczyć te wszystkie
atrakcje na własne oczy!

Ola Jerzak i Ania Bioch 4c
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W czwartek 10 maja klasy 4b i 4c wyruszyły na dwudniową wycieczkę. Pierwszego dnia zwiedzaliśmy Wrocław.
Mieliśmy okazję odwiedzić przepiękne afrykarium, gdzie dzięki niepowtarzalnej koncepcji obiektu, przedstawiono
różne ekosystemy związane ze środowiskiem wodnym Afryki. 
Następnie udaliśmy się do Ogrodu Japońskiego, który został umiejscowiony w Parku Szczytnickim, w rejonie
Hali Ludowej. Jego pierwotny wygląd został zaprojektowany i stworzony przez jednego z największych
entuzjastów kultury japońskiej – Hrabiego Fritza von Hochberga. Potem mieliśmy okazję podziwiać piękny Rynek
we Wrocławiu- jeden z największych rynków staromiejskich Europy, z największymi ratuszami w Polsce.
Wieczorem dotarliśmy zmęczeni, ale pełni niezapomnianych wrażeń, do małej miejscowości Rzeczka położonej
w Górach Sowich, gdzie w pensjonacie czekała już na nas ciepła kolacja i nocleg.W piątek po śniadaniu
opuściliśmy Rzeczkę i przejechaliśmy do Złotego Stoku- miejscowości położonej tuż przy granicy z Czechami,
gdzie znajduje się niezwykła atrakcja turystyczna, której zapewne nigdy nie zapomnimy- kopalnia złota! Bardzo
miły i niezwykle oryginalny przewodnik zapoznał nas z podziemną trasą turystyczną. W jej skład wchodziło
zwiedzanie „Sztolni Gertruda” (część muzealna), „Chodnik Śmierci”, spotkanie z alchemikiem, który
wyprodukował arszenik oraz jedyny w Polsce podziemny wodospad w „Sztolni Czarnej”. Zwiedzanie
zakończyliśmy niesamowitą przejażdżką ok. 300 metrową trasą podziemnym pomarańczowym tramwajem. 
Ze Złotego Stoku udaliśmy się na obiad do Kłodzka- uroczego miasteczka położonego w północno-wschodniej
części Kotliny Kłodzkiej, u podnóży Gór Bardzkich. Na zakończenie tego niezwykle ekscytującego dnia czekało
na nas jeszcze jedno niecodzienne przeżycie- wizyta w Hydropolis. Jest to miejsce, w którym różnorodne
technologie multimedialne, interaktywne instalacje, modele oraz bogate w informacje ekrany dotykowe służą
jednemu celowi: ukazaniu wody z różnych, fascynujących perspektyw. Nasza wycieczka trwała dwa dni, ale
program był tak bogaty, że przywieźliśmy z niej mnóstwo wspomnień, dużo wiedzy oraz wspaniałe zdjęcia i
pamiątki, a wspólnie spędzony czas sprawił, że mieliśmy okazję lepiej się poznać i zintegrować. 
                                                                                                                                                            Redakcja

https://www.facebook.com/wrocx/?fref=mentions
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WIZYTA W
STRAŻY 

          DZIEŃ 
           ZIEMI

         HUMOR

• prezentacja
sprzętu straży
pożarnej,
• prezentacja
noszy
medycznych,
• pokaz stroju 

Marta
Sokołowska,
Hania Drobnik

Światowy Dzień Ziemi wymyślono
po to, by miliardy ludzi pochyliły się
nad losem planety, na której żyją.
Z okazji Dnia Ziemi klasy 4a ,4b ,4c
wyszły na sprzątanie boiska oraz
ogródka szkolnego i terenów
zielonych w okolicy naszej szkoły.
Ania Bioch i Ola Jerzak

Pani do Jasia:
- Jasiu znasz Mickiewicza,
Sienkiewicza i Makuszyńskiego?
-A czy pani zna Łysego, Grubego
lub Zenka?
- Nie...
- To co mnie pani straszy swoją
bandą?!
Karolina i Nikola klasa 4c.

W naszej szkole odbyły się zajęcia zachęcające uczniów, aby dołączyli do
klubu Milan Club Polonia Łódź. Klub oferuje nam:
-treningi piłki nożnej minimum dwa razy w tygodniu,
-udział w rozgrywkach piłkarskich ŁZPN
-szansę na wyjazd do Mediolanu na mecze AC Milan
-festyny,pikniki i turnieje piłkarskie, obozy letnie i zimowe
Nasi uczniowie byli bardzo zadowoleni z zajęć i z pewnością część z nich
zapisze się do tego klubu. K. Szymański, T. Firaza 4b

                      MILAN CLUB 
                    POLONIA ŁÓDŹ
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