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                   POWRÓT DO SZKOŁY

         ŚWIĘTO SZKOŁY

Ucz się z nami angielskiego

Zapraszamy do naszego
nowego cyklu, czyli nauki
języka angielskiego, strona,
4

Od 22 do 24 września klasy
5b i 6a wybrały się do
Zakopanego. Relacja z tej
niezwykle udanej wycieczki
na stronie 3. 

.

.

     
                                         WITAMY PO WAKACJACH

NASZA REDKACJA WITA WESOŁO WSZYSTKICH PO NIEZWYKLE UDANYCH 

WAKACJACH! BYŁO WSPANIALE, ALE CIESZYMY SIĘ Z POWROTU DO SZKOŁY.

PEŁNĄ PARĄ WRÓCILIŚMY DO REDAKCYJNEJ PRACY, KTÓREJ NAM NIE 

BRAKUJE. BO I WAŻNYCH WYDARZEŃ W NASZEJ SZKOLE POD DOSTATKIEM.

PIKNIK SZKOLNY, WYCIECZKA DO ZAKOPANEGO, BAL SPORTOWCA, TO TYLKO 

NIEKTÓRE Z ATRAKCJI WRZEŚNIOWYCH. ZAPRASZAMY ZATEM DO LEKTURY!

.

12 września obchodziliśmy
święto naszej szkoły. Z tej
okazji odbył się piknik pełen
wspaniałych atrakcji.
Występy, pokazy tańca,
loteria, smakołyki, och działo
się! 
Strona 2

.

           KLASY 5B I 6A 
             W GÓRACH

         UCZ SIĘ Z NAMI              
         ANGIELSKIEGO!

.
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                           ŚWIĘTO SZKOŁY I PIKNIK

.

.
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W dniu 12 września 2014 roku odbyło się
pasowanie na sportowców klasy 5a.
Nasi uczniowie otrzymali wspaniałe medale na
wzór prawdziwych medali sportowych.
Oprócz samego pasowania odbyła się też część
artystyczna. Opowiadała o tradycji olimpijskich
dziedzin sportowych. Wszystkim się podobało, a
klasa dostała gromkie brawa. Lecz to nie
wszystko.
Dziewczynki z klasy 5a wcieliły się w rolę
czirliderek i zaprezentowały wszystkim układ
taneczny własnego pomysłu. Ceremonia odbyła
się bez przeszkód. Społeczność szkolna cieszy
się z nowych reprezentantów szkoły.  
                                     Amelia Kaźmierska, kl.5b .

12 września  2014 roku odbył się kolejny piknik w
Szkole Podstawowej nr 79 w Łodzi. Piknik
obfitował w szereg atrakcji, jak Mam Talent ze
wspaniałymi nagrodami, malowanie twarzy dla
spragnionych odmiany oraz  formowanie
baloników w fantastyczne figury. Można było
nabyć przekąski i napoje oraz wziąć udział w
loterii,w której między innymi można było wygrać
DVD! Wielką popularnością cieszyły się również
dmuchane budowle. Czekamy już z
niecierpliwością na kolejną edycję pikniku.

                                 Paulina Jóźwiak, kl. 5b

.

                                  PASOWANIE NA SPORTOWCA
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https://www.facebook.com/191277364237781/photos/pcb.819675698064608/819675538064624/?type=1
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                 WYCIECZKA DO KRAKOWA I ZAKOPANEGO

.

.
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W dniach 22–24 września 2014r. klasy 5b i 6a
wybrały się na trzydniową wycieczkę do
Kościeliska koło Zakopanego. Spacerowaliśmy po
Krakowie, zobaczyliśmy:  dziedziniec Wawelu,
okno papieskie, Rynek Starego Miasta, Ołtarz
Wita Stwosza i Collegium Maius. Drugiego dnia
zwiedziliśmy Dolinę Kościeliską i sanktuarium na
Krzeptówkach. Niestety pogoda nam nie dopisała,
ale i tak doskonale się bawiliśmy. Ostatniego dnia
wspinaliśmy się na grzbiet Gubałówki przez
Butorowy Wierch. Widoki były przepiękne.
Zobaczyliśmy również cmentarz na Pęksowym
Brzysku. Około godziny 20.00 wróciliśmy
zadowoleni i uśmiechnięci do Łodzi. Było super!
                                         Basia Urbańska kl. 5b
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                                             RÓŻNOŚCI JESIENNE

                     CO NAS ŚMIESZY?
1.Dlaczego ściany nie toczą ze sobą wojen?
  Bo między nimi jest pokój.
2.Jak się nazywa przesolona firanka?
  Zasłona.
3.Jakie ryby jedzą najczęściej nauczyciele
matematyki?
  Sumy.
4.Jak się nazywa ósma  żona kucharza?
  Usmażona.
5.Co ma łyżka wspólnego z jesienią?
  Je się nią.
                        Gosia Sokołowska, kl,5b

  

                     POETYCKO

Idzie jesień nasza złota. Za nią pędzi mróz i słota.
Wszyscy marzą o jesieni. Wtedy się świat cały
mieni kolorami , humorami i dziecięcymi
uśmiechami. Jesień wiadomość śle po świecie :
Nie myślcie o zimie, wiośnie i lecie! Niech
wszystkie drzewa złote się staną. Później pędźcie
na spacer z mamą.
Rady dla uczniów : Mam na jesień pewną
wizję,będę oglądać telewizję!

                          Hania Stemplewska, kl.5b
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UCZ SIĘ Z NAMI ANGIELSKIEGO
                                                         JESIEŃ PO ANGIELSKU

.

 Autumn vocabulary  –jesienne słownictwo
Acorn (ejkorn) –żołądź 
Halloween (halołin) – wigilia Wszystkich Św.
Chestnut (czesnat ) – kasztan 
Leaves (liws) – liście
Hedgehog (hedżhog) – jeż 
Ghost (gołst ) - duch
Squirrel (skłerl ) – wiewiórka
Corn (korn) – kukurydza
Bat (bet ) - nietoperz
Pumpkin (pampkin) – dynia  

. .

          Polska mistrzem świata w piłce siatkowej mężczyzn 

Mistrzostwa świata odbywały się w Polsce, Gdańsku, Łodzi, Katowicach,
Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Bydgoszczy. Rozpoczęły się 30.08.2014,
a zakończyły 21.09.2014.Wzięły udział 24 drużyny ,a rozegrano 103
mecze.Grały reprezentacje następujących krajów:Polska, Serbia,
Włochy,Iran, Wenezuela, Argentyna, Belgia, USA, Kamerun, Australia,
Francja, Brazylia, Niemcy, Rosja, Kanada, Filandia, Kuba, Meksyk, Bułgaria,
Korea, Tunezja, Chiny, Egipt i Portoryko. Reprezentacja Iranu zadebiutowała
na imprezie tej rangi. Zwyciężyła drużyna gospodarzy, drugie miejsce zajęłą
Brazylia, która już trzykrotnie zwyciężała, a trzecie miejsce przypadło
Niemcom.
                                                              Reza Hedayati, kl.5b

.
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W dzisiejszych czasach wiele słyszy się o Smart
Watch’ach, czyli interaktywnych zegarkach i
opaskach.Wiele firm zaprezentowało już swoje
nowe gadżety, choć jeszcze nie wszystkie.Firma
Razer znana gównie z produkowania sprzętu do
gier komputerowych,podeszła trochę inaczej do
tego tematu, ponieważ nie wyprodukowała
kolejnego zegarka, lecz bransoletkę.Prezes tej
firmy uważa ją za praktyczniejszą i wygodniejszą
w użyciu.Razer Nabu, bo tak ją nazwali,ma
wytrzymywać na jednym ładowaniu od 7 do 10
dni.Bransoletka będzie kompatybilna z androidem,
oraz IOS (system operacyjny
iphone’a.Szacowana cena to ok 99 dolarów.
                             Wiktor Stępniewski, kl.5b .

                                        ŚWIAT NOWINEK TECHNICZNYCH
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