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      Klasa 5c przygotowała 
wraz z chórem przedstawienie 
z okazji święta 11 LISTOPADA. 

          SYMBOLE       
          NARODOWE

Odzyskanie niepodległości przez Polskę
nastąpiło w 1918 roku, po 123 latach
zaborów (1795-1918). Pierwszy raz w pełni
uroczyście upamiętniono to wydarzenie 
14 listopada 1920 roku.
Symbole Narodowe: flaga państwowa,
godło, hymn. Słowa hymnu, nazywanego
Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech,
zostały napisane przez Józefa
Wybickiego. 
Opracowała Aleksandra J. klasa 5c.

Występ odbył się 9 listopada 2018 roku. Podczas
apelu odśpiewaliśmy cały hymn Polski i szkoły. Społeczność
szkolna mogła poczuć się tego dnia wyjątkowo zjednoczona.
Wcześniej klasy 1-3 również uroczyście uczciły okrągłą rocznicę
tak ważną dla Polski. Następnie Samorząd Uczniowski
przeprowadził quiz i zebrał uczniów klas 4-8 do pamiątkowego
zdjęcia w narodowych barwach na boisku szkolnym. Natomiast 
w  Łodzi podziwiać można było m.in. rekonstrukcje walk, 100-
metrową flagę i komiks.
Opracowała Marta L. klasa 5c

                   100 LAT NIEPODLEGŁEJ POLSKI! 
                                     PAMIĘTAMY...
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Klasa 5c na wycieczce w Centrum
Kliniczno - Dydaktycznym
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

   WYJĄTKOWI     
        GOŚCIE

   NASI ZDOLNI
PIŁKARZE GÓRĄ

DZIEŃ EDUKACJI
   NARODOWEJ

Zwiedzanie zaczęliśmy od wjechania na 12 piętro, potem przeszliśmy do
sali szpitalnej, gdzie mogliśmy oglądać symulatory pacjentów. Mieliśmy
okazję zobaczyć salę operacyjną i porodową. Wsiedliśmy też do
symulatora prawdziwej karetki. Najbardziej podobał nam się noworodek,
który płakał, ruszał się i mrugał jak żywy. Centrum medyczne zrobiło na
nas ogromne wrażenie, kto wie, może kiedyś ktoś z nas zostanie
wybitnym lekarzem? Maria Duczek, Marta Laskowska klasa 5c

Dzień nauczyciela wypada 14
października. Jest to polskie święto
oświaty i szkolnictwa wyższego
ustanowione 27 kwietnia 1972r. W
szkole odbędzie się 12
października w piątek, na piątej
godzinie lekcyjnej. Przedstawienie
przygotowała Pani Karolina Bociąga
z klasą 5b i z Samorządem
Uczniowskim.
Marta L. i Olek z klasy 5C

Znów mamy powody do dumy!
Z ogromną przyjemnością
informujemy, że nasza drużyna
piłkarska zajęła III miejsce w
Orlikowej Lidze Mistrzów. Chłopcy
spisali się na medal. Gratulujemy
chłopakom sukcesu, brawa dla
naszych wybitnych nauczycieli
wychowania fizycznego!

Nasza szkoła
miała okazję 
w październiku
gościć osoby
niepełnosprawne.
Była to
niezwykła lekcja
empatii 
i tolerancji.
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              KLASA 6B NA WYCIECZCE W TORUNIU

WRZEŚNIOWA WYPRAWA KLAS
PIĄTYCH DO ZOO W BORYSEWIE

 
 HUMOR

W czwartek 27.09.2018r. klasy 5
pojechały na wycieczkę do zoo  
w Borysewie. Mieliśmy tam okazję
wziąć udział w zajęciach
edukacyjnych na temat białych
tygrysów i lwów. Podziwialiśmy
karmienie sprytnej foki o imieniu
Dawid.  Były tam także inne gatunki
dzikich zwierząt. Niezwykłą frajdę
sprawiło nam karmienie kóz. 
Na koniec piekliśmy w ognisku
kiełbaski. Jechaliśmy też ciuchcią
po zoo. Wycieczka bardzo nam się
podobała!
Julia, Marta S., Antek J., Hania.

Dzieci wybierają zawody aktorek,
strażaków, policjantów... 
Tylko Jaś mówi, że chciałby zostać
św. Mikołajem. 
- Czy dlatego Jasiu, że roznosi
prezenty? - pyta nauczycielka. 
- Nie. Dlatego, że pracuje raz 
w roku.           -----------
Wuefista każe dzieciom robić
"rowerek". 
Wszyscy wykonują ćwiczenie,
tylko Jasio położył się na plecach
 i trzyma nieruchomo nogi w górze. 
- A Ty co?- pyta nauczyciel. 
- A ja jadę z górki...
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