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Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, 
dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych 
do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania!

(B. Conklin)

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
życzymy wszystkim nauczycielom wielu sukcesów, 
dużo zdrowia, pogody ducha, mnóstwa cierpliwości, 

wytrwałości oraz uśmiechu na każdy dzień.

Zespół redakcyjny
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Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
odbyło się 3 września  o godzinie 9.00 w sali
gimnastycznej naszej szkoły i przyniosło wiele
niespodzianek. 

Przywitała nas ciepłymi słowami pani Aneta Pecyna,
która w tym roku pełni obowiązki dyrektora szkoły.
Kilka słów dodała pani Katarzyna Pietraszun będąca
wicedyrektorem szkoły. 

W  Szkolnych progach zawitali nowi nauczyciele. 
Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu
szkoły, klasa V zaprezentowała  krótki program
artystyczny. 

Usłyszeliśmy pierwszy dzwonek i na korytarzach
znów zapanował gwar. Życzymy wszystkim aby ten
rok owocny w zmiany przyniósł wiele radości.

Zespół redakcyjny

Powitanie nowego roku szkolnego

                     Wybiła już godzina.

Dzwonek! Rok szkolny się zaczyna!

Znów dni popłyną pracowite

Nad szkolną książką, nad zeszytem...

Życzę wam wszystkim na początek

                          szkolnego roku – samych piątek.
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Konkurs „Do hymnu”

Wybory do samorządu uczniowskiego

W naszej szkole 22 października 2018 roku miały
miejsce wybory do Samorządu Uczniowskiego.
Kandydaci aby pozyskać głosy wykazywali się
podczas kampanii różnymi pomysłami. W wyborach
wzięli uczniowie z klas III – VIII. 
Ostatecznie po podsumowaniu głosów, społeczność
uczniowską reprezentować będzie przewodniczący
Dominik Fijałkowski z klasy V, drugie miejsce zajęła
Wiktoria Pacholczyk z kl. VIII, tuż za nią kolejny
przedstawiciel kl. V – Mateusz Kubasiewicz, zamyka
listę kandydatów Gabriela Słomczykowska z kl. IVa.

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

Zespół redakcyjny

17 października 2018r. w naszej szkole uczniowie klas
I-VIII uczestniczyli w ogólnopolskim konkursie dla
szkół podstawowych „Do hymnu” z okazji 100- lecia
Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W obecności jury: Pani Profesor Anny Domańskiej 
i koordynatora projektu - Pana Profesora  Krzysztofa
Kozłowskiego oraz wójta Gminy Nowosolna- Pana
Piotra Szcześniaka, Inspektor Oświaty Pani Elżbiety
Bednarskiej oraz nauczycieli zaprezentowaliśmy 
trzy pieśni: „Hymn Państwowy”, „Rotę” i „Boże, coś
Polskę”.

To niesamowite przeżycie okazało się cenną lekcją
patriotyzmu, historii, ale przyniosło również wiele
pozytywnych emocji nam uczniom.

Zespół redakcyjny

SPL

SPL



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 10 10/2018 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLBella Koza

Sprawozdanie z wycieczki Elbląg- Frombork-  Malbork 

Dnia 8 października 2018 roku uczniowie klas od IV do VIII wraz z nauczycielami: p. Anetą Pecyną, 
p. Agnieszką Lipską i p. Elżbietą Sową pojechali na trzydniową wycieczkę do Elbląga, Fromborka i Malborka.
Zbiórka została wyznaczona na godzinę 8:00 na krańcówce autobusowej za szkołą. Po oczekiwaniu na
sprawdzenie autokaru pod względem technicznym przez policję, wyruszyliśmy z przystanku. Celem naszej
wycieczki było zwiedzanie najciekawszych miejsc w Elblągu, Fromborku, a także główną atrakcją miało być
oglądanie zamku krzyżackiego w Malborku.
Podróż zajęła nam około 9 godzin wraz z postojami i zwiedzaniem katedr. O 18:00 dojechaliśmy 
do Szczutowa, gdzie zjedliśmy obiadokolację, wypakowaliśmy bagaże i mieliśmy czas wolny. Cisza nocna była
o 22:30 i po tej godzinie nie można było opuszczać pokoi, gdyż groziło to otrzymaniem punktów minusowych.
W drugim dniu wycieczki po śniadaniu udaliśmy się zwiedzać Elbląg i Frombork. Najpierw pojechaliśmy 
do latarni morskiej, do której nie mogliśmy wejść, gdyż była zamknięta z powodu remontu. Potem poszliśmy na
plażę, gdzie spacerowaliśmy wzdłuż brzegu morza. Następnie udaliśmy się do Elbląga, byliśmy 
w katedrze św. Walentego, później udaliśmy się na rynek, gdzie pan przewodnik opowiedział nam historię 
o pewnym piekarzu, który uratował Elbląg. Wróciliśmy do autokaru i pojechaliśmy do Fromborka. Nic ciekawego
tam nie było, wszystkie sklepy z pamiątkami były pozamykane, tylko jedna cukiernia, która miała wspaniałe
wypieki była czynna. Następnie udaliśmy się na wieżę widokową, skąd podziwialiśmy panoramę miasta. Potem
odwiedziliśmy Planetarium. Wróciliśmy do Szczutowa, gdzie zjedliśmy posiłek i mogliśmy nabrać sił przed grą w
kręgle i dyskoteką.
Ostatniego dnia po śniadaniu spakowaliśmy swoje bagaże i udaliśmy się w drogę do wielkiego Zamku
Krzyżackiego w Malborku. Po przybyciu na miejsce weszliśmy na wielki most zwodzony. W pewnym momencie
wystraszyliśmy się, gdyż w połowie drogi most zaczął się bujać, ale na szczęście wszyscy opuściliśmy most
cali. Później udaliśmy się do kasy aby kupić bilety i wyznaczono nam przewodnika, który oprowadził nas po
zamku. Przeszliśmy przez 5 bram i byliśmy na głównym dziedzińcu dawnej siedziby Wielkich Mistrzów
Krzyżackich. Komnaty w zamku były bardzo duże, lecz niestety puste. Odwiedziliśmy jeszcze muzeum
bursztynów i muzeum broni rycerskiej. Następnie był czas na zakup pamiątek, po którym udaliśmy się do
autokaru i wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu. Wracając zatrzymaliśmy się jeszcze na posiłek w
McDonald’s.
Podsumowując wycieczka była bardzo udana, ciekawa oraz spędzona w miłej atmosferze. 
Oby więcej takich !!!

Dominik Fijałkowski kl. V

Wycieczka do experymentarium

11 września br. odbyła się wycieczka do experymentarium w Łodzi. Sala, w której pracowaliśmy była dobrze
wyposażona. Gdy weszliśmy do tego pomieszczenia na pierwszy rzut oka ukazały się białe fartuchy oraz duże,
metalowe stoliki, na których mieściły się różne substancje i naczynia.
Naszym pierwszym zadaniem było ubranie się w kombinezony, to sprawiło, że jeszcze bardziej poczuliśmy się
jak młodzi chemicy. Następnie prowadząca rozdała nam karty pracy. Przed wykonaniem zadań Pani
przedstawiła nam krótką prezentację na temat wody i środowiska. Po jej obejrzeniu zaczęła się największa
zabawa- eksperymenty.Mieszaliśmy ze sobą różne substancje aby sprawdzić ich właściwości, sprawdzaliśmy
stan wody, lecz według nas najciekawszym doświadczeniem było wlewanie do zlewki różnych substancji, 
a następnie sprawdzane ich ciężkości poprzez dodawanie do nich przedmiotów o odmiennych wagach.Naszym
zdaniem wycieczka była udana, gdyby była taka możliwość chciałybyśmy ją powtórzyć.

Daria Grzejszczak kl. VII Kinga Komsa kl. VII
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Sprawozdanie z wycieczki Elbląg- Frombork- Malbork

Dnia 08.10.2018 roku wyjechaliśmy z innymi klasami na 3- dniową wycieczkę. Wyjazd był zaplanowany 
na godzinę 800, ale z powodu kontroli autokaru przez policję opóźnił się o godzinę. Pierwszego dnia po drodze
zatrzymaliśmy się w Toruniu aby zwiedzić Bazylikę Katedralną św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty.
Następnie oglądaliśmy w Chełmnie kościół farny z kaplicą Matki Boskiej Chełmińskiej, mury obronne. Potem
byliśmy w zamku  w Gniewie. Na koniec przejechaliśmy do katedry gotyckiej w Pelplinie, gdzie pani przewodnik
opowiadała historię tego miejsca. Pod wieczór dotarliśmy do ośrodka wypoczynkowego „Alga” w Sztutowie.
Zjedliśmy kolację, zakwaterowaliśmy się w pokojach i zmęczeni podróżą położyliśmy się spać.
Drugiego dnia po śniadaniu pojechaliśmy do Krynicy Morskiej aby przywitać się  z morzem. Stamtąd udaliśmy
się do Elbląga i zwiedzaliśmy zabytki. Po drodze zahaczyliśmy jeszcze o Frombork, gdzie 
w kawiarni mogliśmy zjeść ciastko i napić się ciepłej herbaty. Następnie  weszliśmy na wieżę widokową, 
z której można było podziwiać panoramę miasta. Na koniec spędziliśmy czas w Planetarium. Wieczorem
wróciliśmy do ośrodka na kolację, a po której poszliśmy na kręgle i dyskotekę.

Ostatniego dnia wycieczki zjedliśmy śniadanie, spakowaliśmy się i pojechaliśmy do Malborka. Tam
zwiedzaliśmy największy zamek krzyżacki w Europie. W drodze powrotnej do domu zatrzymaliśmy się 
w Grudziądzu, gdzie mieliśmy trochę wolnego czasu aby kupić pamiątki dla siebie i naszych bliskich oraz 
w McDonald's by zjeść posiłek. O 1900 byliśmy już na miejscu pod szkołą, skąd odebrali nas rodzice 
i odwieźli do domów.
Uważam, że była to udana wycieczka i chciałbym, żeby odbywało się takich więcej.

  Kacper Godala kl. V

Wycieczka edukacyjna do Warszawy

Dnia 23 października 2018 roku uczniowie z klas I-III pojechali  na wycieczkę do Warszawy. Najpierw
zwiedzaliśmy Stadion PGE Narodowy. Widzieliśmy trybuny, szatnie, gdzie wisiały koszulki zawodników
i centrum medialne dla dziennikarzy. Potem przejechaliśmy do Centrum Nauki Kopernik. Tam oglądaliśmy
eksperymenty i doświadczenia z różnych dziedzin nauki. Było dużo dobrej zabawy. Wróciliśmy zmęczeni, 
ale bardzo zadowoleni.

Olivia Myśliwy kl. II
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Zanieczyszczenie Ziemi

Od pewnego czasu coraz częściej spotykamy w lasach, w mieście ,  śmieci. W tym artykule poruszę temat
skutków zanieczyszczenia Ziemi i ich źródła oraz przedstawię wam sposoby  jak ocalić naszą planetę. 

Źródła zatruwające naszą planetę:

- zatrucia wód przez wylewanie do nich toksycznych substancji
- kwaśne deszcze
- zanieczyszczenia powietrza przez gazy i pyły
- ścieki komunalne
- używanie nawozów sztucznych
- spaliny samochodowe
- kominy, piece , palarnie
- śmieci
- używanie detergentów i innych szkodzących substancji 
- wycinanie drzew i innych roślin 

Jeśli nic nie zrobimy w kierunku ocalenia środowiska skutki będą przerażające. 
Zaczną się:

- problemy ludzi i zwierząt  ze zdrowiem
- zapadnie głód
-wyginie znaczna część gatunków zwierząt i roślin
- problemy ze znalezieniem żyznej gleby.

Sposoby ocalenia Ziemi:

- nie zatruwajmy gleby i wody
- poruszajmy się częściej rowerami, co korzystnie wpłynie na nasze zdrowie i powietrze
- ograniczmy zużywanie detergentów i innych szkodzących substancji
- zamiast wycinania, sadźmy więcej drzew i roślin
- segregujmy odpady
- oszczędzajmy wodę  i  elektryczność
- zamieńmy zwykłe żarówki na energooszczędne
- doceniajmy surowce mineralne, bo wkrótce może ich zabraknąć!

Dbajmy o wspólne dobro naszej planety, bo jak widzicie jest warto .
Zróbmy coś dla siebie i dla innych, zróbmy chociaż jeden krok do przodu !!!!!!!!

Daria Grzejszczak kl. VII
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26 października 2018 roku o godzinie 17.00 w sali
gimnastycznej odbyło się uroczyste otwarcie projektu
edukacyjnego „My Polacy, niepodlegli,
przedsiębiorczy”. Na spotkanie przybyli zaproszeni
goście, rodzice, uczniowie, nauczyciele.
Ważnym elementem imprezy była prezentacja
multimedialna przedstawiająca samochód marki
Warszawa oraz sama makieta tego auta. 
Na szczególną uwagę zasługiwała oprawa muzyczna.
Uczniowie w strojach z tamtych lat pięknie zaśpiewali
kilka piosenek między innymi : „Sen o Warszawie”,
„Autostop”, „Bądź gotowy dziś do drogi” i „Lepszy
model”. Na zakończenie uroczystości, gdy zgasły
światła wjechał słodki poczęstunek dla wszystkich 
– pyszny tort.

  Zespół redakcyjny

Projekt edukacyjny 
„My Polacy, niepodlegli, przedsiębiorczy”

Zespół redakcyjny:
Katarzyna Godala, Aleksandra Krakowiak, Weronika Janowska, Patrycja Przybylak, Dominik Fijałkowski,
Kacper Godala, Daria Grzejszczak, Kinga Komsa, Olivia Myśliwy.
Opiekunowie:
A. Lipska, J. Skrzypczak, M G
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