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        Miasto w ręce dzieci

    Dzień zdrowego żywienia

To już tradycja!
Nasza szkoła popularyzuje
zdrową żywność. Zobaczcie
jakie smakołyki
przygotowaliśmy, strona 4

Kochamy nasze miasto! 
Na zaproszenie Pani
Prezydent Hanny
Zdanowskiej, uczniowie
naszej szkoły uczestniczyli
w zajęciach plastycznych,
relacja na stronie 3

22. 10. 2014 roku
członkowie SKO wybrali się
na wycieczkę do Warszawy.
Zapraszamy do
przeczytania relacji z
naszego pobytu w stolicy,
strona 2
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                             ŁÓDŹ
              W    NASZYCH   RĘKACH!

.
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   Wycieczka członków SKO
             do Warszawy

Za nami kolejny miesiąc roku szkolnego. Na dobre wkręciliśmy się w naukowe obowiązki,
ale na szczęście nasza szkoła zapewnia nam całą masę ciekawych imprez, konkursów i
zabaw. W październiku między innymi odbyły się konkursy przedmiotowe OXFORD z
języka polskiego, matematyki, historii, przyrody i języka angielskiego. Z okazji Halloween
odbyła się dyskoteka, a chłopcy wzięli udział w zorganizowanych przez naszą szkołę
Mistrzostwach Piłki Nożnej. Przez cały październik obchodziliśmy też Międzynarodowy
Miesiąc Bibliotek Szkolnych, pod hasłem : "Kto czyta książki, ten żyje podwójnie". To tylko
niektóre z atrakcji, które zapewnia nam nasza szkoła.  

              Zapraszamy do poczytania o nich w naszej gazetce Świat Szkoły!
                                                         Redakcja
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14 października to bardzo ważny dzień dla całej
społeczności szkolnej. W naszej szkole święto
Komisji Edukacji Narodowej obchodzone było
bardzo uroczyście. Klasa VIC pod kierunkiem
Pani Zofii Kowalskiej Mróz przygotowała cześć
artystyczną, która wszystkich rozbawiła do łez.
Pani Dyrektor wręczyła również dyplomy i
nagrody dla nauczycieli. Oczywiście w tym dniu,
nie było lekcji. 

Marta Cieślak, kl VB
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                              WYCIECZKA SKO DO WARSZAWY

W naszej szkole już od dawna działa SKO czyli Szkolna Kasa Oszczędności.  Wielu uczniów bardzo chętnie oszczędza 
i wpłaca swoje kieszonkowe do SKO. Opiekunem jest  Pani Beata Woźniak. Z każdym rokiem szkolnym przybywa chętnych,
którzy lokują swoje oszczędności. Ostatnio spotkała nas wielka niespodzianka i dla wszystkich oszczędzających zorganizowano
wycieczkę do Warszawy, która odbyła się 22 października 2014 roku. 

 PKO Bank Polski zasponsorował bilety wstępu do Planetarium Niebo Kopernika  przy Centrum Nauki Kopernik na projekcję
„Kosmiczna wyprawa”. Bezpłatny przejazd autokarem zafundował właściciel biura  podróży OpalTour  p. Tomasz Wawrzyńczak.
Ale to tylko cześć atrakcji, które były dla nas przewidziane. Po projekcji pojechaliśmy jeszcze do Łazienek, gdzie obejrzeliśmy
słynny  Pałac Na Wodzie, Amfiteatr oraz  Pomnik  Fryderyka Chopina. Następnie udaliśmy się przed Belweder, aby zobaczy,
gdzie urzęduję prezydent Bronisław Komorowski. Późnym wieczorem wróciliśmy do Łodzi. 

Wycieczka była bardzo udana i jeszcze bardziej zmotywowała nas do oszczędzania. Mamy nadzieję, że uda nam się pojechać na
kolejną. 

 Natalia Roguz, klasa VB

                           DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
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     ŚMIECHU WARTE

                                MIASTO W RĘCĘ DZIECI
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Nauczyciela pyta Jasia:
- Powiedz dwa zaimki
- Kto? Ja?
- Bardzo dobrze, szóstka!

Nauczyciel napisał w dzienniczku uczennicy:
- Pana córka Zosia jest bardzo nieznośna!
Następnego dnia dziewczynka przynosi
dzienniczek z adnotacją taty:
- To nic, gdyby Pan słyszał jej matkę!

Dominika Najder, kl. VB

"Miasto w ręcę dzieci" to impreza zorganizowana przez Urząd MIasta Łodzi. 20 września uczniowie naszej szkoły zostali
zaproszeni na dziedziniec łódzkiego urzędu i przez trzy godziny budowały miasta, szukały zadań w pokojach, grały w twistera
komunikacyjnego, robiły pocztówki z Łodzi, malowały i zastanawiały się co zrobić, żeby małym i dużym łodzianom żyło się lepiej
w mieście. Wszystko to działo się pod kierunkiem kreatywnych opiekunów. 
Jedną z największych atrakcji były odwiedziny w pracy Pani Prezydent- Hanny Zdanowskiej.
Wszyscy się świetnie bawili, a jednocześnie dorośli mogli poznać zdanie najmłodszych na temat Łodzi i problemów jakie
spotykają mieszkańców. Dzieci jednogłośnie wskazały na brak toalet publicznych, zaapelowały o większą ilość ścieżek
rowerowych, insytuacji kultury, których byłyby niedrogie zajęcia dla dzieci oraz ławek, gdzie można by usiąść i porozmawiać. 

Nasi uczniowie byli zachwyceni imprezą. Zgodnie stwierdzili, że to wspaniale, że w końcu ktoś chciał posłuchać co oni myślą o
naszym mieście i jakie potrzeby mają najmłodsi, w końcu to oni są przyszłością Łodzi! 

Hania Stemplewska, kl. VB

                              MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH
                                    
                                     "KTO CZYTA KSIĄŻKI, TEN ŻYJE PODWÓJNIE"

.

Przez cały październik obchodziliśmy
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych,
który w tym roku przebiegał pod hasłem : „Kto
czyta książki, ten żyje podwójnie”. Staraliśmy się
o tym przekonać także najmłodszych. Toteż
 przez cały miesiąc, działająca przy bibliotece
grupa teatralna „Śpiewające Świerszczyki”, w
ramach obchodów tego święta, pięknie czytała
dzieciom 
z klas I książeczki Małgorzaty Strzałkowskiej z
serii A B C… uczę się.

Paulina Jóźwiak, kl. VB
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Koniec ze stresującym szukaniem zapodzianych
kluczy w każdym domowym zakamarku! Z tym
sprzętem znajdziesz je w jedną chwilę –
wystarczy kliknięcie, by zlokalizować podłączony
do nich breloczek. Działające bezprzewodowo
urządzenie uruchomi znajdującą się w breloku
czerwoną diodę LED oraz donośny alarm
dźwiękowy.
Prosty w instalacji i użytkowaniu sprzęt raz na
zawsze rozwiąże problem zapodzianych pod
papierami bądź kanapą kluczy. Urządzenie
zawiera trzy nadajniki. To przyjazne i funkcjonalne
domowe narzędzie działa na baterie.Cena: $49.99

                                                                       Wiktor

Stępniewski, klasa Vb
. .

                                           NOWINKI TECHNICZNE

                              DZIEŃ ZDROWEGO ŻYWIENIA

W naszej szkole tematyka zdrowia i ekologii jest bardzo ważna. Oprócz pięknej pracowni ekologicznej, gdzie możemy
przeprowadzać ciekawe eksperymenty, staramy się również w inny sposób propagować zdrowy styl życia. Dlatego, co roku
tradycją jest już Dzień Zdrowego Żywienia. Na jeden dzień szkoła zamieniła się w wielki stragan.
Każda klasa wybrała sobie za patrona owoc lub warzywo i ubrała sie w kolorze wybranego produktu.Dzieci przygotowały sałatki
lub surówki, które były wystawione do degustacji.
Na sali gimnastycznej klasy zaprezentowały rymowanki dotyczące wybranego warzywa lub owocu, klasy 1 i 4 prezentowały
krótkie inscenizacje, wiersze, śpiewały piosenki związane ze zdrowym odżywianiem.
W konkursach wziły udział wszystkie klasy.
klasy 1 i 4 - rozpoznawały po zapachu, dotyku, smaku przyprawy, owoce, warzywa
klasy 2 i 5 - wzięły udział w konkursie na najszybciej zjedzone jabłka
klasy 3 i 6 - konkurs sportowy - sztafeta z dynią, bieg po sok cytrynowy.
Zwycięskie klasy otrzymywały nagrodę główną - ananasa.
W 1 konkursie zwyciężyła klasa 1c, w 2 - klasa 2b, w 3 konkursie - 3a, w klasach starsych zwyciężyły klasy 4c i 5a.
Dzień Zdrowego Żywienia przygotował Samorząd Szkolny i ich opiekunowie czyli Pani Beata Szejner, Karolina Bociąga i Damian
Woźnicki,

Magdalena Górczyńska, kl. VB
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