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Międzynarodowy Dzień Kropki

teren szkoły
ozdobiony był 

kropkami

uczniowie 
i nauczyciele tego dnia
ubrani byli w KROPKI

16 września obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień
Kropki. Jest to święto kreatywności, odwagi i zabawy. Organizuje się
tego dnia wiele działań, które pomagają dzieciom odkryć ich talenty,
poznać ich  mocne strony i je zaprezentować.
Książeczka Peter’a Reynolds’a "The Dot" opowiadająca o kropce, która
zmieniła świat małej Vashti, albo o Vashti, która dzięki kropce uwierzyła

w siebie zmienia świat innych dzieci do dzisiaj. Zachęcamy do jej
przeczytania.

W każdym 
z budynków były do
dyspozycji szkolne

foto -budki i przeróżne
nakrycia głowy.

Uczniowie wykonywali
zdjęcia, do których

sami wybierali
stylizacje.
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.
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Międzynarodowy Dzień Kropki

uczniowie na korytarzach kręcili przygotowanymi przez siebie
spinnerami, a potem chętne osoby przekazały złotówkę do puszek,

ponieważ przyłączamy się wszyscy do akcji charytatywnej i pomagamy
ciężko chorej na łamliwość kości JAGIENCE
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Międzynarodowy Dzień Kropki

Uczniowie grają w domino. Mają przygotowane przez siebie plansze A4
z kropkami od 0 do 6.

Wspólnie starają się przeprowadzić grę
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Międzynarodowy Dzień Kropki
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Była sobie rodzina: mama, tata, 5- letni Olek i 13- letnia Zuzia. Pewnego dnia
dzieci wybrały się na spacer i znalazły malutkiego kotka. Szybko zaniosły go
do weterynarza, aby sprawdzić czy jest zdrowy. Szczęśliwe, że nic mu nie jest
zaniosły  go do domu.
  Kiedy tylko dotarli do domu, Olek zapytał rodziców czy może  zatrzymać
kotka.
Mama bardzo lubiła koty, ale miała wątpliwości czy Olek i Zuzia będą się nim
dobrze opiekowali. Oboje tak mocno ją prosili, że w końcu uległa. Kotek został.
  Przez wiele godzin wymyślali imię dla pupila. Nazwali go Feliks pomimo, że to
była dziewczynka.
Żyli szczęśliwie, dopóki Feliks nie dowiedział się, że dołączy do nich nowy
członek rodziny-chomik o imieniu Puchatek. Chomik miał się pojawić
następnego dnia. Przez całą noc Feliks oglądał jego klatkę i... nawet nie
zauważył kiedy zasnął.
  Gdy się obudził, zrobiło mu się smutno, bo Olek i Zuzia bardziej interesowali
się Puchatkiem niż nim. Był zazdrosny. Po kilku tygodniach pogodził się z
obecnością chomika, a nawet się z nim zaprzyjaźnił.
Rok później zwierzęta dowiedziały się o przeprowadzce na wieś i były
przerażone. Nie chciały! Puchatek i Feliks martwili się, że pojawią się nowe
psy, koty i chomiki.
Nadszedł dzień przeprowadzki. W nowym miejscu przywitali ich: koza
Józefina, kotka Aleksa i dwa psy o imionach Tygrys i Ciapek.
Kiedy rodzina wybrała się na zakupy, chomik i kotek postanowili porozmawiać
z Aleksą, Józefiną, Tygrysem i Ciapkiem. Nie spodziewali się, że nowi
domownicy zaproponują im udział w niebezpiecznej misji!
Mieli zniszczyć bombę, która został ukryta pod domem. Zeszli do piwnicy,
weszli do dziury, którą wcześniej wykopał Tygrys. Wybuch miał nastąpić za
niecałą godzinę!
Aleksa pobiegła po jakąś dziwną kulę, na której wszyscy położyli  łapki,
rozbłysło bardzo jasne światło. BOMBA ZOSTAŁA ROZBROJONA. Udało się!
Szybko pobiegli na górę. nagle usłyszeli kroki powracającej z zakupów
rodziny. Niestety Józefina została w piwnicy, ponieważ trudno jej było się
wydostać. Spędziła tam całą noc.
Następnego ranka zwierzęta poszły wyciągnąć przyjaciółkę.

Wszystko wróciło do normy. A zwierzątka stwierdziły, że
dobrze mieć przyjaciół i nie bać się zawierać nowe
znajomości.

zdj.Ada

Co się dzieje na wsi?
autor opowiadania: Ada Annykiel

zdj.Ada

zdj.Ada

.

kotka Aleksa

koza Józefina

pies Ciapek

.
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Maja Kozłowska 7d

.

Mam talent 
i pasję do rysowania

Maja
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OPOWIADANIE CYKLICZNE:

AUTORKI:
MAJA DUDKA
OLA WASIAK

Mruczek
 i Myszka Donorki

 
 PRZESTAWENIE BOHATERÓW

 MYSZKA DONORKI
    Mam na imię Donorki, choć tak naprawdę to brzmi ono Chrupka .
Moje oczy są koloru czarnego, futerko jest biało-brązowe. Mam
strasznie długi ogon, dlatego mylą mnie ze szczurkiem . Ksywkę
Donorki wymyślił mój najlepszy przyjaciel Mruczek.Zauważył, że często
przynoszę chrupki do norki.

 KOTEK MRUCZEK

   Mam na imię Mruczek. Mój pan ma na imię Piotr, ale mówię do niego
Piotrek lub Piotruś. Mam zielone oczka i rudo-biało-brązowe futerko.
Ostatnio przeprowadziliśmy się z Piotrusiem do nowego domu.
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...O czym myśli pies?  Jak postrzega świat i człowieka? Na te i inne
pytania odpowie główny bohater mojego opowiadania. Mój

czworonożny przyjaciel, pies rasy Buldog francuski.

      Mam na imię Nemo. Jestem typowym psem: uwielbiam jeść, spać, poznawać innych, bawić się i.... rozmyślać o
życiu. Życie widziane moimi oczami jest o wiele prostsze od życia ludzi. Nie rozróżniam tak bogatej palety barw. Dla
mnie wszystko jest białe i czarne. Zawsze kocham swoich, dbam o nich, nigdy nie przywiązuję się do niepotrzebnych
rzeczy i nie zajmuję się niepotrzebnymi sprawami. Kiedyś mieszkałem sobie w pewnej niewielkiej budzie z desek. W tej
chwili mam dom i swoją panią, która bardzo mnie kocha. Dlatego bardzo lubię, kiedy spędzamy wspólnie razem czas.
Uwielbiam przyrodę i niezapomniane przygody, a także lubię przyjaźnić się z innymi zwierzątkami. Jestem  przyjacielski
wobec ludzi i dzieci, a także życzliwy w stosunku do obcych osób.

      Pewnego słonecznego dnia razem ze swoją panią poszedłem na długi spacer. Ucieszyłem się, że wybieramy się nad
rzeczkę, bo wiedziałem, że czeka mnie tam fajna zabawa i pyszne psie smakołyki. Biegłem dookoła po polanie, kiedy
nagle zobaczyłem małą kotkę, cztery rechoczące, zielone żabki, trzy myszki, a w gąszczu trawy siedziały dwa ptaki.
Jeden z nich to sikorka, a drugi bastard- połączenie szczygła z kanarkiem. Jego śpiew daje wiele radości. Podobnie jak
człowiek, ja również mam swoje pasje, uwielbiam ptaki. Ich śpiew to niczym koncert na pochmurne dni, uspokaja i
wycisza. Bardzo lubię też pływać. Moja pani zaszczepiła we mnie miłość do wody. Dziś pogoda sprzyja wodnym
zabawom, dlatego postanowiliśmy to wykorzystać i wspólnie wybrać się na spacer wokół jeziora. Oczywiście nie
byłbym sobą, gdybym nie skorzystał z okazji i się nie wykąpał. Za to później wybraliśmy się na kajaki, a potem
urządziliśmy biwak w pobliskim lasku. Obserwując wcześniej wysoko latające ptaki, zamarzyć, aby pofrunąć tak jak
one.

- Chcę latać - odparłem głośno, swoim psim tonem.

     Znalazłem dwie duże gałęzie i przywiązałem je sobie do łapek. Wspiąłem się wysoko i skoczyłem z wysokości.
Jednak nie utrzymałem się w powietrzu i niestety...spadłem prosto do sadzawki obok...
Byłem cały umorusany. Postanowiłem znaleźć inny sposób, żeby móc latać. Pożyczyłem, więc od kolegi wszystkie
pióra i obkleiłem całego siebie.

    Następnie wdrapałem się na wysokie drzewo...i znów spadłem prosto do sadzawki...
Z wielkim rozczarowaniem niestety musiałem pogodzić się z porażką latania.

-Nie polecę nigdy! - westchnąłem.
Cały brudny wróciłem do swojej pani. Będzie dzisiaj duża kąpielss- pomyślałem. Tak jak człowiek, ja też mam swój
specjalny szampon i preparaty pielęgnacyjne dla psów.
...I tak sobie myślę czasami, że ludzie traktują psi spacer jak wyjście do toalety. Dla mnie to jak wizyta w bibliotece,
kinie, sklepie, na poczcie, czy gdziekolwiek indziej. Mój świat jest tak samo wesoły jak świat człowieka. Jestem czasami
pogrążony w smutku, czuję ból, tęsknie, ale umiem okazywać swoją radość. Jestem wierny i oddany swoim bliskim.
Jestem wiernym przyjacielem, który ma swoje zasady. Uwielbiam swój psi świat...

Oliwia Furmaniak
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We wrześniu klasa III b poznawała nowe zasady
segregacji odpadów i wykonywała w grupach

plakaty na ten temat

. . .

. .

. . .

. .
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Klasa 7d od września tego roku w
swojej klasie segreguje śmieci.
Uczniowie sami kupili kosze do
segregacji i zrobili odpowiednie

oznaczenia.

Zuzia Natalia
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PLAKATY, GRY ZROBIONE PRZEZ
NASZYCH UCZNIÓW

ROZMIESZCZONE NA KORYTARZACH
W SZKOLE
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TYLE ŚMIECI ZEBRALIŚMY

.

Jak co roku, wzięliśmy udział w Sprzątaniu Świata na łódzkim Uroczysku. 137 SP dzielnie
walczyła z zanieczyszczeniem tego zielonego skrawka terenu

AUTOR Piotr Łopiński 7d

.

.

.
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Sprzątanie świata: Ze strażakami
trenowaliśmy ratownictwo medyczne.

.

. . ,

.

. . ,



www.dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki | Numer 2 09/2019 | Strona 17 

WWW.JUNIORMEDIA.PL KAMYKOWO

Sprzątanie świata:
Uczniowie klasy siódmej jeździli samochodem policyjnym.
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Sprzątanie świata:
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Sprzątanie świata: Przypomniano nam jak segregować śmieci

. .



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 2 09/2019 | Strona 20  

WWW.JUNIORMEDIA.PLKAMYKOWO

Miejsca na Uroczysku Retkinia , gdzie można czasami zobaczyć dzikie
zwierzęta
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autorka rysunku: Sonia Lenart klasa 6b

. .
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autorka rysunku: Sonia Lenart klasa 6b
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	Międzynarodowy Dzień Kropki
	16 września obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest to święto kreatywności, odwagi i zabawy. Organizuje się tego dnia wiele działań, które pomagają dzieciom odkryć ich talenty, poznać ich  mocne strony i je zaprezentować.
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	Mam na imię Nemo. Jestem typowym psem: uwielbiam jeść, spać, poznawać innych, bawić się i.... rozmyślać o życiu. Życie widziane moimi oczami jest o wiele prostsze od życia ludzi. Nie rozróżniam tak bogatej palety barw. Dla mnie wszystko jest białe i czarne. Zawsze kocham swoich, dbam o nich, nigdy nie przywiązuję się do niepotrzebnych rzeczy i nie zajmuję się niepotrzebnymi sprawami. Kiedyś mieszkałem sobie w pewnej niewielkiej budzie z desek. W tej chwili mam dom i swoją panią, która bardzo mnie kocha. Dlatego bardzo lubię, kiedy spędzamy wspólnie razem czas. Uwielbiam przyrodę i niezapomniane przygody, a także lubię przyjaźnić się z innymi zwierzątkami. Jestem  przyjacielski wobec ludzi i dzieci, a także życzliwy w stosunku do obcych osób.
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