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wiersz na wakacje

Lato
           Oto Lato na obrazku-

          Grzywka z trawy, kapcie z piasku.

          Złote uszy, złote szelki,

          No i oczy jak muszelki.

                   To ja właśnie portret Lata.

                   Nad portretem motyl lata,

                   a na ramach, jak to latem,

                  wciąż rozkwita kwiat za kwiatem.

D. Gellner
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Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22.06.2018 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku
szkolnego 2017/18. Uczniowie klasy III a pod
kierunkiem pani Anny Chędzelewskiej  i III b pod
kierunkiem pani Małgorzaty Kobzy przygotowali
program artystyczny. Były wiersze, piosenki,
podziękowania dla nauczycieli i pracowników szkoły
za trud włożony w nauczanie oraz wychowanie dzieci i
młodzieży. Po występach artystycznych nastąpił czas
rozdania nagród. 

Wyróżnienie z rąk Pana Wójta Piotra Szcześniaka dla
najlepszego ucznia w szkole otrzymał Wiktor
Ratajczak z klasy IV. Najlepszym sportowcem szkoły
ponownie została Roksana Schab.

Pani Beata Misiak wręczyła nagrody dla dzieci, które
najbardziej aktywnie dyżurowały podczas śniadań i
obiadów stołówce szkolnej. Wszyscy zgromadzenie w
sali gimnastycznej wysłuchali życzeń pani dyrektor
Jolanty Palczewskiej, a uczniowie udali się na
upragnione wakacje.

  Zespół redakcyjny.
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Wycieczka do wytwórni
filmów TOYA

Wycieczka do parku
trampolin

Wycieczka do kręgielni

W dniu 25.05.2018 r. cała klasą VII mieliśmy okazję
zwiedzić wytwórnię filmów TOYA. Zobaczyliśmy jak
tworzone są dźwięki w filmach. Dowiedzieliśmy się
także w jaki sposób nagrywane są wiadomości. Gdy
już mieliśmy wracać okazało się, że czeka na nas
niespodzianka. Mogliśmy bowiem zobaczyć od środka
hotel Hilton, a także skosztować pysznych ciasteczek
jakie dostają jego goście. 
Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem całej
wycieczki.
  

Weronika Janowska kl. VII

W dniu 19.06.2018 r. klasa VII wybrała się do parku
trampolin „Saltos”. Mieliśmy tam zajęcia z trenerem,
uczyliśmy się sztuczek i graliśmy w gry zespołowe.
Wszystkim bardzo się podobało i z chęcią
wybierzemy się tam kolejny raz.
  

Weronika Janowska kl. VII

11 czerwca 2018 r. klasy V i VI wspólnie z
wychowawczyniami wybrały się do  kręgielni w
łódzkiej Manufakturze. Celem wycieczki było
propagowanie różnych form rekreacji i
wypoczynku, zainteresowanie uczniów ciekawą i
nietypową dyscypliną sportu, integracja w zespołach
międzyklasowych oraz zacieśnianie relacji
koleżeńskich.
Lekcja na kręgielni była wspaniałą rozrywką dla
naszych dzieci. Gra okazała się niezwykle
wciągająca. Uczniowie świetnie radzili sobie z tą
dyscypliną sportu. Dużą frajdą było zbijanie kręgli i
zdobywanie punktów dla swojej drużyny. Pobyt
w kręgielni dostarczył uczniom wielu
niezapomnianych wrażeń i emocji. Okazał się
fantastycznym sposobem aktywności ruchowej,
zabawy i nauki innej niż dotychczas.
  

Zespół redakcyjny
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II miejsce  wojewódzkim konkursie
„Magiczny Świat Literatury”
„Recenzja książki „Kosmita”

Sięgnęłam po książkę pt. „Kosmita”, ponieważ
poleciła ją moja koleżanka. Autorem utworu jest
Roksana Jędrzejewska- Wróbel. 
Książka opowiada o dziewczynce, Oli, która ma
młodszego brata Kacpra. Niestety okazuje się, że
chłopiec ma autyzm, więc będzie trochę inny od
zwyczajnych dzieci. Jego siostra nazywa go
„kosmitą”. Mama, tata i Ola nie dają sobie rady z
wychowaniem Kacpra. Dziewczynka nie spotyka się
ze swoimi koleżankami u niej w domu, dlatego, że
wstydzi się jego zachowania. Kacpra bolą ubrania,
krzyczy jak jest głośno, ponieważ tego nie lubi.  Boi
się wody. Wszędzie chodzi ze swoją łyżką od zupy i
nie lubi zmian. Na twarzy cały czas nosi kominiarkę i
zawija się w koc, bo wtedy czuje się bezpieczny. Z
Kacprem nie można chodzić do kina, ani do
restauracji. Chłopiec nie chce uczęszczać  do
przedszkola. Jednak po pewnym czasie okazuje się,
że „kosmita” umie pisać i nie jest wcale taki zły, jak
myślała Ola.
  Opowieść ta niezwykle mnie wzruszyła. Kiedy
czytałam tę książkę pomyślałam  o moim koledze
Jasiu, który ma autyzm. Jest dwunastolatkiem.
Bardzo dobrze zna mapy  i rozkłady jazdy pociągów.
Jaś po prostu uwielbia te maszyny. Mimo swojej
choroby jego największym marzeniem jest to, żeby w
przyszłości zostać kucharzem. Mam nadzieję, że
uda mu się to osiągnąć.
  Książka ta bardzo mi się spodobała, dlatego, że
uczy jak szanować każdego człowieka. Pokazuje
trudności z jakimi zmagają się ludzie chorzy na
autyzm, starający się normalnie żyć. Dzięki lekturze
tej książki czytelnicy będą mogli zrozumieć czym jest
autyzm w codziennym życiu i jak radzą sobie
rodziny, w których dzieci są dotknięte autyzmem.
Polecam. Warto przeczytać, żeby przekonać się
jakie wartości trzeba w życiu najbardziej cenić.
  

Patrycja Przybylak kl. V

Zespół redakcyjny: 
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Opiekunowie:
A. Lipska, A. Chędzelewska, J. Skrzypczak, M G

Bądź bezpieczny podczas wakacji!!!
Zachowaj rozwagę!!!

Po niespełna dziesięciu miesiącach wytężonej
pracy nadszedł wyczekiwany, upragniony
odpoczynek. Pamiętajcie jednak o swoim
bezpieczeństwie.

Poniżej przedstawiamy kilka zasad, które sprawią
że wakacje będą kojarzyły się Wam z miłymi
wspomnieniami:

1. Podczas kąpieli kąp się tylko w miejscach do
tego przeznaczonych i pod opieką dorosłych.
2. Gdy nad wodą zobaczysz białą flagę możesz się
kąpać, ale jeśli będzie czerwona lub czarna
pamiętaj, że nie wolno wchodzić wtedy do wody.
3. Używaj bezpiecznych kąpieli słonecznych!
Zawsze smaruj się kremem z wysokim filtrem UV.
Pamiętaj również, iż nie należy opalać się w
godzinach 11-14, gdyż wtedy jest największe
promieniowanie słoneczne i można doznać
poważnych oparzeń słonecznych.
4. Jeśli będziesz jeździł/ła na wycieczki rowerowe
pamiętaj o zasadach ruchu drogowego.
5. Gdy wybierasz się ze znajomymi na rolki i
będziesz się poruszać mało ruchliwą drogą,
pamiętaj aby poruszać się lewą stroną jezdni. To
pozwoli Ci na czas zobaczyć zbliżający się z
naprzeciwka samochód.
6. Spacerując po górskich szlakach pamiętaj o
odpowiednim obuwiu, czyli butach treckingowych.
7. Podczas wycieczek do lasu zakładaj długie
spodnie, buty za kostkę oraz koszulki z długim
rękawem, aby nie stać się łatwym kąskiem dla
kleszczy.

Życzymy Wam miłych i bezpiecznych
wakacji.

Zespół redakcyjny.
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