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IX Olimpiada
Przedszkolaków już za
nami! Ciekawe konkurencje,
wspaniali uczestnicy i
goście, a także niezwykłe
nagrody to tylko niektóre
atrakcje! Zapraszamy do
lektury, strona 2

Jeżeli jesteście ciekawi, kto
został wybrany Miss i
Misterem naszej szkoły to
zapraszamy do lektury,
strona 3

Chociaż już luty, to my
chcemy wrócić na chwilkę
do Świąt Bożego
Narodzenia i pokazać jak
obchodzilśmy je w naszej
szkole, strona 3

          Witamy w Nowym Roku wszystkich        
   Czytelników i zapraszamy do najnowszego  
              numeru gazetki Świat Szkoły!
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                                             Walentynki - Święto Zakochanych

                                                 Dzień Świętego Walentego
                                               To dzień dobry dla każdego!
                                             W tym dniu wszyscy to wyznają,
                                                 Że chcą kochać i kochają! 

        
        Wszystkim Czytelnikom Świata Szkoły  redakcja życzy dużo miłości i uśmiechu
                                                        każdego dnia! 

              Wybór Miss
          i Mistera szkoły

              IX Olimpiada 
           Przedszkolaków

Powróćmy jeszcze myślami
do grudnia...
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               Konkurs matematyczno - przyrodniczy w Gimnazjum nr 32

IX Olimpiada Przedszkolaków  

W dniu 30.01.2015r. odbyła się już dziewiąta edycja zawodów sportowych „Olimpiada  Przedszkolaków” zorganizowana przez
 nauczycieli wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej nr 79 im. Łódzkich Olimpijczyków. Impreza odbyła się w hali sportowej
Centrum Sportu Uniwersytetu Łódzkiego przy ulicy Styrskiej w Łodzi.  Wśród zaproszonych gości  byli łódzcy olimpijczycy: pani
poseł Małgorzata Niemczyk, pani Barbara Niemczyk, pani Lucyna Krawcewicz, pan Mieczysław Nowicki, kapelan łódzkiego
sportu ksiądz Paweł Miziołek. Obecna była również pani dyrektor SP 79 Anna Wituła, która wraz z panią poseł dokonała
uroczystego otwarcia olimpiady.
W zawodach uczestniczyły dzieci 5-6 letnie z przedszkoli miejskich dzielnicy Łódź-Śródmieście, placówki numer 14, 39, 52, 84,
94, 125. Dzieci rywalizowały w 5 zabawach sprawnościowych. Zawody odbywały się w sportowej atmosferze przy wspaniałym
dopingu kibiców, a w przerwach między konkurencjami swoje umiejętności taneczne zaprezentowały uczennice z klasy 5a.
 Rywalizacja była zacięta i do końca ważyły się losy zwycięstwa. Wygrało PM 125, II miejsce PM 14, III miejsce PM 39.
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc zostali nagrodzeni pamiątkowymi pucharami i medalami, każde przedszkole otrzymało
prezent, a wszyscy uczestnicy – upominki i słodycze. Sponsorami imprezy, dzięki którym możliwe było przeprowadzenie
zawodów  byli : firma „Nowa Szkoła”, Spółdzielnia Uczniowska SP 79 „Ostatnia deska ratunku”, Samorząd Uczniowski SP 79
oraz szkoła języków obcych „British Centre”.
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28. 10. 2014 w Publicznym Gimnazjum nr 32
odbył się Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy
dla klas 6. Wzięły w nim udział trzyosobowe 
drużyny z 22 szkół.  Naszą  szkołę
reprezentowali: Agata Iszczak i Maksymilian Cała
z 6b oraz Wojciech Rusiński z kl. 6c. Uczniowie
mieli do dyspozycji pulę 25 zadań za 1 pkt i 25
zadań za 3 pkt. Musieli w ciągu 60 min.
Rozwiązać jak najwięcej zadań, uzyskując jak
najwięcej punktów.
Tym razem  nie odnieśliśmy sukcesu, ale
uczniowie mieli okazję sprawdzić swoje
wiadomości i umiejętności z nauk matematyczno-
przyrodniczych.
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                                  IX Olimpiada Przedszkolaków
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                     Wybory Miss i Mistera SP 79 2014/2015

Wybory Miss i Mistera SP 79 2014/2015
W naszej szkole w czwartek 29 stycznia 2015
roku szesnaścioro uczniów stanęło do walki o
tytuł Miss i Mistera Szkoły. Nasza Miss z klasy
5a oraz Mister z klasy 6c posiadają wszystkie
cechy godne reprezentantów SP 79. Oprócz
niezaprzeczalnego uroku i wdzięku, wykazali się
oni również hartem ducha, siłą, zwinnością,
zręcznością oraz pomysłowością. Samorząd
Uczniowski chciałby serdecznie podziękować
wszystkim finalistom za udział, a publiczności za
ogromne wsparcie podczas każdej konkurencji.
Mamy nadzieję, że ta impreza zagości w naszej
szkole na dobre.
Dziękujemy,
Samorząd Uczniowski
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Powróćmy jeszcze myślami do grudnia, w którym
w naszej szkole wiele sie działo. Kiermasz
przedświąteczny, jasełka to tylko niektóre z
ważniejszych wydarzeń. Klasy młodsze
przygotowały wspaniałe przedstawienie, w którym
zaprezentowały narodzenie małego Jezusa.
Oprócz młodych aktorów, warto zwrócić uwagę
na piękne stroje i oprawę muzyczną. 

                        Hanna Stemplewska, klasa VB

                                                      Jasełka 
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                                         WALENTYNKI 

-Tato już nigdy nie
pójdę z tobą na sanki!
-Nie gadaj tyle synu
tylko ciągnij!

Marta Cieślak, kl. Vb

         CO WARTO CZYTAĆ? RECENZJA KSIĄŻKI "KREW OLIMPU"  

Walentynki jest to święto wszystkich
zakochanych, które przypada 14 lutego. Nazwa
pochodzi od św. Walentego. W Polsce  święto to
zaczęło być popularne w latach
dziewięćdziesiątych XX wieku. Dzień Walentego
polega na tym, że zakochani wręczają sobie
nawzajem drobne upominki kartki miłosne. W tym
dniu osoby nieśmiałe mogą swojej wybrance
wysłać list miłosny lub wiersz, a także  wyznać
 miłość.
Do święta przygotowują nas również sklepy, w
których można zdobyć różne walentynkowe
upominki np. poduszki, kartki w kształcie serca,
pluszowe misie, kubki z wierszykami dla niej i dla
niego. Natomiast najpiękniejsze upominki są te,
które są wykonane własnoręcznie. 
                                             Maja Kotala, kl.VB

                          KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY

W dniu 18 grudnia odbył się kiermasz bożonarodzeniowy. Wszystkie klasy
miały swoje stoiska. Klasy miały różnorodne ozdoby i ciasta. Na kiermaszu
odwiedzili nas też harcerze ze swoim stoiskiem a przy ich stoisku
sprzedawały zuch z naszej szkoły. Pod koniec p.Dorota Janusik podliczyła
wszystkie pieniądze i cała suma to 1409,16 zł.
Najwięcej pieniędzy uzbierały te trzy klasy:
1 miejsce klasa 1B p.Aleksandra Majchrzak
2 miejsce klasa 3A p.Anna Kuśmierczyk
3 miejsce klasa 4C p.Małgorzata Lindner

                                                                               Marta Cieślak, kl.VB
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Pani pyta Jasia:
-Jasiu powiesz jakieś
zdanie w trybie
oznajmującym?
-Koń ciągnie wóz.
-Brawo!A teraz
przekształć to zdanie
aby było zdaniem
rozkazującym.
-Wio!

Książka „Krew Olimpu” autorstwa Ricka Riordana
to kolejna część serii „Olimpijscy herosi”, która
jest kontynuacją serii książek o Perrcy’m
Jacksonie. Jest to  seria o bogach olimpijskich i
rzymskich, którzy żyją w naszych czasach, choć
większość osób  ich nie widzi przez magiczną
mgłę[wszyscy półbogowie ich widzą]. Jeśli ktoś
czytał poprzednie części, to na pewno nie może
doczekać się kolejnej, by dowiedzieć się czy
znana już siódemka herosów wygra z boginią
ziemi Gają, czy Leo  wyswobodzi córkę tytana
Kalipso, a także czy wszyscy przeżyją. Radzę
zacząć od książki „Perrcy Jackson i złodziej
pioruna”. Polecam!
                                     Paulina Jóźwiak, kl. VB .
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