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Dziś w numerze 

POCZĄTEK 

NOWEGO ROKU 

SZKOLNEGO 

 

NASZA  NOWA   SZATNIA 

 
               WARSZATY  

                            W ŁDK 

      

JESIENNA  

POEZJA 

 
                 ZWIERZĘTA  

           NASI PRZYJACIELE 
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                                          Zaczęła się szkoła! 

Zaczęły się przygody! 
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Rozpoczęcie roku 

szkolnego 
  

 Dnia 04.09.2017r. w naszej szkole  

odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. 

Pani Dyrektor Marzanna Topolska przywitała 

serdecznie wszystkich uczniów. Po krótkim 

przemówieniu i przedstawieniu nowych 

nauczycieli wszystkie dzieci rozeszły się do klas. 

Sale wypełniły się szczęściem. Przyjaciele zaczęli 

się śmiać i rozmawiać o przeżytych przygodach, 

podczas których miały miejsce ważne wydarzenia. 

Następnie wychowawcy poprosili o zajęcie miejsc. 

Ciepło powitali swoich uczniów oraz ich 

opiekunów. Przekazali konieczne 

informacje i wszyscy radośnie 

rozeszli się do domów.       

 

 

 

 

Julia Kurska kl. VI a 
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Dzięki środkom uzyskanym  

z Budżetu Obywatelskiego  

nasza szkoła  

nieustannie się zmienia.  

W tym roku szkolnym możemy 

już korzystać z nowej szatni.   

Jest ona wyremontowana, pomalowana, powiększona  

i odnowiona. Znajdziemy w niej dwie sale lekcyjne, światła 

energooszczędne, ławki, kamery, 

dzięki którym można sprawdzić, co 

się tam dzieje i różnokolorowe szafki.  

Każda z nich posiada swój kod, więc 

możemy tam przechowywać 

buty, kurtki i inne potrzebne nam rzeczy.  

To bardzo wygodne. 

W szatni jest również domofon, portiernia  

i pokój dla pań woźnych. 

Nasza szatnia jest teraz większa i ładniejsza,  

chodzimy do niej z przyjemnością. 

 

                                                                                                       

                                                                                                        

 

 

 

Wojciech Hejduk 

Natalia Borowiak 

Oliwia Szczepanik 

 kl. IV b 
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Dziesiątego października uczniowie klas  

1-7 wzięli udział w spotkaniu w Łódzkim 

Domu Kultury.  

Zajęcia dla najmłodszych były związane ze 

sztuką teatralną. Organizatorzy pokazywali 

uczniom, jak stworzyć różne zwierzęta przy 

użyciu rąk. Później dzieci oglądały film pt. 

„Bociany”.  

Zadaniem warsztatów dla 

klas 4-7 było zapoznanie 

uczestników z różnymi 

gatunkami filmowymi.  

W pierwszej kolejności 

zaprezentowano western,  

w którym opowiadane są 

historie kowbojów i ich sąsiadów - Indian. 

Następne były filmy katastroficzne, gdzie 

przedstawiane są różne katastrofy globalne. 
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Później obejrzeliśmy fragmenty horrorów. Ten 

gatunek ma za zadanie wywołać u widza 

niepokój i wystraszyć go. Jako czwarta była 

komedia rozśmieszająca 

oglądającego i sprawiająca, że 

ma on dobry humor. Przybliżono 

nam także musicale, filmy 

detektywistyczne i komedie 

romantyczne.  

Zwieńczeniem 

warsztatów była projekcja 

filmu pt. „Mój przyjaciel 

smok”, który opowiadał o 

kilkuletnim chłopcu i jego 

przyjacielu - smoku.  

Po zajęciach bezpiecznie 

wróciliśmy do szkoły.     

 

 

Wykorzystane grafiki: 

<a href="https://www.freepik.com/free-vector/sunset-in-the-desert-red-

tones_1008062.htm">Designed by Freepik</a> 

<a href="https://www.freepik.com/free-vector/cartoon-dragon-image-

vector_589801.htm">Designed by Freepik</a> 

<a href="https://www.freepik.com/free-vector/background-of-positive-

emoticons_1002203.htm">Designed by Freepik</a> 

 

 

 

Julia Kurska kl. VI a 
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Dni już stają się coraz krótsze, 

niebo otula atramentowa noc. 

Pojedyncze twarze w metrze, 

tęczowe liście na wietrze 

to jej atrybut. 

Wrzosy we włosach 

i rozwiązany but 

zaplątany w długich, rudych kłosach. 

W dłoniach trzyma druty, 

bo przeplata radość i żal. 

W głowie utrwala jakieś nuty, 

a wiatr zwiewa jej szal. 

Lecz nikt z nas nigdy nie odgadnie, 

co jej w sercu gra na dnie. 

Czy to coś dręczy mnie? 

Czy to jesienne sny? 

Czy moje łzy? 

Czy kolorowe bzy? 

Czy ktoś odpowie mi? 

Co? 

                    

                                         

 

 

 

Wiktoria Nadolna kl. VII b 

Wykorzystana grafika <a href="https://www.freepik.com/free-vector/falling-maple-

leaves_1368143.htm">Designed by Freepik</a> 
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W tym artykule chciałbym uczulić 

wszystkich na problemy zwierząt.  

Zwierzęta to bardzo miłe, małe lub 

większe stworzenia przyjaźniące się z 

nami. Może niektóre mniej. 😊 Niektórzy 

biją je lub wyrzucają na pewną śmierć. 

Zapobiegnijmy temu! Gdy znajdziecie 

zwierzaka, weźcie go do weterynarza, a 

potem oddajcie do schroniska lub go przygarnijcie. Nigdy nie zostawiajcie 

go samego sobie! Krzywdząc zwierzę, ranicie jego serca i ciało. 

W Łodzi jest wiele schronisk, z których 

można wziąć pupila, aby nie czuł się samotnie. 

Warto! Psy i koty, małe i duże, różnych 

ras, czekają, aż się nimi zaopiekujesz. 

Uwierz mi, zwierzęta też mają uczucia!  

Dbajmy o nie! 

                                                                                                                   

. 

 
 

Wykorzystana grafika  

<a href="https://www.freepik.com/free-vector/different-kind-of-puppy-dogs-

illustration_1169375.htm">Designed by Freepik</a> 

<a href="https://www.freepik.com/free-vector/4-cute-cats_1066826.htm">Designed by Freepik</a> 
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Wojciech Hejduk 


