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     NATALIA KULIG 
  W NASZEJ SZKOLE

    SZKOLNE KOŁO     
         CARITAS

                               WESOŁYCH ŚWIĄT 
                 I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU

12.12 to dzień kiedy Szkolne Koło Caritas
przeżywa skupienie adwentowe dla
wolontariuszy. Jak co roku jest to tradycja
w jakiej uczestniczymy jako szkoła. Dzieci
uczestniczyły w naukach w kościele,
pracowały w grupie, służyły do Mszy
Świętej i miały możliwość przyjęcia
sakramentu. Później oczywiście była
ciepła herbata i miły poczęstunek dla
uczestników. Zachęcamy wszystkich
chętnych uczniów do aktywnego udziału w
akcjach charytatywnych

Klasę 5b odwiedziła dziś wspaniała Natalia Kulig - Mistrzyni
Polski i reprezentantka naszego kraju w wielu zawodach
międzynarodowych, a obecnie trener gimnastyki artystycznej.
Natalia odpowiedziała uczniom jak wyglądała jej droga sportowa
oraz jak pasja zamieniła się w pracę. Na podstawie jej historii
dzieciaki same wyciągnęły wniosek "nigdy się nie poddawaj".
Został również poruszony bardzo ważny temat hejtu w internecie,
Natalia opowiedziała z jaką formą hejtu się spotkała i jak sobie z
tym radzi! No i oczywiście na koniec trening.
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 Łódzka szkoła aktywnie 
         wspiera akcję         
 Widzew dla Dzieciaków

         GOTOWI       
      NA ŚWIĘTA

          Zajęcia 
 polisensoryczne

Nasza szkoła
już prawie
gotowa na
nadchodzące
Święta. Mamy
nadzieję, że
przygotowania
u wszystkich
idą w tak miłej
atmosferze,
czego życzymy.

Zbieranie darów w ramach akcji Widzew dla Dzieciaków angażuje różne
środowiska. Świetny przykład dali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr
79 im. Łódzkich Olimpijczyków przy ulicy Pomorskiej 138 w Łodzi.
Uczniowie SP nr 79 zebrali kilkadziesiąt kilogramów darów dla
rówieśników z domów dziecka. Dużo uczniów zaangażowało się w akcję,
bo chcieliśmy pomóc potrzebującym dzieciom. Zbieraliśmy dary do
szkoły, gdzie trafiały one do pani pedagog. Przynosiliśmy różne zabawki,
książki, słodycze - opowiadał Filip z klasy VI A.

Tworzenie reniferów dla Mikołaja.
Był szablon, ale można było też
działać i narysować własnego
reniferka. Sensoryka zaczęła się
gdy do wyboru w ozdabianiu
zwierzaka pojawia się: nitka,
włóczki, bawełna, papier kolorowy,
pastele, masa kleju, brokatu i
kuchenne przyprawy.

   HUMOR

Jasio mówi do mamy:
- Mamusiu, chciałbym ci coś
ofiarować pod choinkę.
- Nie trzeba, syneczku. Jeśli
chcesz mi sprawić przyjemność, to
popraw swoją jedynkę z
matematyki.
- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci
już perfumy.
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