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Od tego numeru naszej szkolnej
gazetki mamy już swoje logo.

Zaprojektował je zespół redakcyjny a
namalowała Sasha z 6d.

 Na następnych stronach gazetki
zamieścimy jej rysunki.
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Rysunki Sashy z 6d.
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Kolejne ciekawe prace Sashy z 6d.
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Rysunek Mai Kozłowskiej z 7d.



www.dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki | Numer 11 12/2019 | Strona 7 

www.juniormedia.pl KAMYKOWO

Rysunek Mai Dziadkiewicz z 6d.

.
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"Mikołajki", to od zawsze dzień, na który dzieci czekają z
niecierpliwością. 5 grudnia klasa 7d wraz z wychowawczynią

obchodziła ten dzień na kręgielni. Dzieci wspaniale bawiły się grając nie
tylko w kręgle ale i pokonując tory przeszkód na motocyklach i

samochodach. Radości było dużo, a świąteczna atmosfera udzieliła się
wszystkim uczestnikom.

Zapraszamy do mikołajkowej fotorelacji.
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Wiewiórka za oknem szkoły na wyciągnięcie ręki.

Pożywienie wiewiórki pospolitej stanowią nasiona, w tym szyszki. W
dzień Wigilii klasowych, za oknem naszej szkoły pojawiła się 
wiewiórka. Przeciętnie zimą to zwierzątko spożywa około 35 g pokarmu
na jeden dzień, wiosną około 80 g / dzień. 
Oto jej zdjęcie

Prawda, że jest piękna?

. .
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KĄCIK SPORTOWY

Witajcie w kolejnym numerze. Dziś chciałbym opowiedzieć 
o dwóch turniejach tenisa stołowego, i zapoznam Was z jamajskim
biegaczem – Usainem Boltem. Życzę miłej lektury.

DELFINY ZWYCIĘŻAJĄ

W Andrzejki nasza reprezentacja
szkolna w pływaniu brała udział w Lidze
Dzieci i Młodzików. Nasi pływacy
zdobyli łącznie 18 medali, 
w tym 3 złote, 6 srebrnych i 8
brązowych. Wiele osób uzyskało dobre
lokaty w klasyfikacji na najlepszego
zawodnika / zawodniczkę.
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KARIERA LEKKOATLETYCZNA USAINA BOLTA

Jamajski sprinter Usain Bolt urodził się 21 sierpnia 1986 roku. 
W dzieciństwie Bolt spędzał czas grając w krykieta i piłkę nożną na
ulicy ze swoim bratem.  Swą legendarną karierę rozpoczął w 2008 r. 
na Igrzyskach Olimpijskich w Chinach.  Ustanowił wtedy dwa rekordy
świata w biegu na 100m (9,69s) i 200m (19,30s) i zdobył łącznie trzy
złote medale w tym jeden drużynowy (sztafeta 4x100m). 
Na Mistrzostwach Świata w Berlinie w 2009 roku, Bolt poprawił swój
czas w biegu na 100 m, a tym samym ustanowił nowy rekord świata 
na poziomie 9,58 sekundy. W tym biegu osiągnął też fenomenalną
prędkość - między 60, a 80 metrem biegł on z szybkością 44,72 km/h.
Na Olimpiadzie w Londynie w 2012 Usain Bolt zdobył kolejne trzy złote
medale. W biegu na 100 metrów poprawił swój poprzedni rekord
olimpijski, co czyni go pierwszym człowiekiem w historii, który
ustanowił trzy rekordy świata w zawodach olimpijskich. Usain Bolt
przeszedł do historii podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w 2016 w
Rio, kiedy zdobył kolejne trzy złote medale w biegach na 100 i 200
metrów oraz sztafecie 4x100 metrów. Łącznie w swojej karierze Bolt
zdobył 9 złotych medali Olimpijskich.
Usain Bolt za swe osiągnięcia sportowe zyskał przydomek
„Błyskawica”. Do jego nagród należą: Światowy Sportowiec Roku IAAF,
Lekkoatleta Roku, Sportowa Osobowość Roku BBC (trzy razy) i Laureat
Światowego Sportowca Roku (cztery razy). Bolt przeszedł
na emeryturę po Mistrzostwach Świata 2017, kiedy zajął trzecie miejsce
w swoim ostatnim pojedynczym wyścigu na 100 m.
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MIEJSKI TURNIEJ TENISA
STOŁOWEGO

SZKOLNY TURNIEJ PING-PONGA

Dnia 22 listopada odbył się turniej tenisa stołowego, którego
organizatorem był łódzki MOSiR. W zawodach uczestniczyło 6 szkół.
Nasza reprezentacja w składzie: Sandra Papis, Ewa Trębska, Maciek

Sprusiński i Adrian Sobczak, zajęła pierwsze miejsce.

To wszystko co chciałem Wam dziś
opowiedzieć. Do zobaczenia!

Niko

10 grudnia w budynku B odbył się drużynowy turniej ping-ponga. Brali
w nim udział przedstawiciele klas 5-8. Gra polegała na systemie każdy z
każdym, więc turniej trwał aż 3 godziny. Wszyscy świetnie się bawili i
poprawili swoje umiejętności i sprawdzili, na co ich stać. 
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