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Mamy nowy Samorząd szkolny

Witajcie w nowym roku szkolnym !

Nazywam się Klaudia Odrowska , jestem
uczennicą klasy VIc. Zostałam redaktorem
naczelnym naszej gazetki szkolnej. W tym
roku postaram się ,aby były w niej różne
,,nowinki'',które zadziały się na terenie
szkoły. Chciałabym ,żeby umieszczone
były w niej tematy które chcecie poruszyć
,a będziecie mieć taką okazję przychodząc
do sali 202, gdzie będziemy dyżurowali na
jednej z długich przerw. Każdy będzie mógł
zaproponować nam swoje pomysły.
Bardzo zależy mi ,aby ta gazetka miała
ważne miejsce w życiu szkoły, byście
czytali ją z chęcią oraz żeby się rozwijała.
Pierwszym krokiem w tę stronę będzie
założenie ,,Bloga gazetki szkolnej'', który
już niedługo zacznie działać.
   Klaudia Odrowska

Na początku września odbyły się wybory
do Samorządu Szkolnego.
Przewodniczącą została Julia Frącczak,
zastępcą Ola Drużyńska, a skarbnikiem
Julia Molasy.Gratulujemy !                   

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego

KRÓTKI WYWIAD Z PRZEWODNICZĄCĄ 
-Cześć. Czy mogłam bym ci zadać parę pytań do gazetki szkolnej?
-Dobrze.
-Co cię skłoniło do kandydowania ?
-Mam wiele propozycji do zaoferowania, którymi bym chciała się podzielić.
-Uważasz że możesz dokonać dużych zmian w naszej szkole ?
-Postaram się, lecz to wszystko zależy od tego, czy moi koledzy i koleżanki będą chcieli mi pomóc. Liczę
również na współpracę z nauczycielami i panią dyrektor.
-Nie obawiasz się, że pełnienie tej funkcji tak cię pochłonie, że opuścisz się w nauce ?

-Zdaję sobie sprawę, że będę pełniła odpowiedzialną rolę w szkole, lecz postaram się, by moje wyniki w nauce
pozostały tak dobre, jak dotychczas.
-Dziękuję ci za poświęcenie mi czasu.
-Nie ma za co, było mi miło.
Wywiad przeprowadziła Julia Molasy 

Beata Nyga

Beata Nyga
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Wolontariat!

Nasza szkoła przystąpiła do udziału w konkursie      
,,Wolontariat  w naszej szkole”. 30.09. odbyło  się
szkolenie przybliżające zainteresowanym uczniom
ideę wolontariatu.Ustaliliśmy na nim, co będziemy robili
w październiku. Pani Domżał- opiekun , wybrała 20
osób, które będą zostawać po lekcjach, przychodzić w
umówionych terminach, aby uczestniczyć w
akcjach.Do tej pory pomagaliśmy  młodszym  kolegom
z świetlicy w odrabianiu lekcji. Byliśmy również w
przedszkolu, gdzie czytaliśmy dzieciom bajki i
bawiliśmy się z nimi. W niedzielę 7.10. przyłączyliśmy
się do akcji Caritas i przed kościołem św.
Maksymiliana Kolbe sprzedawaliśmy kremówki
papieskie. Jednak największym przedsięwzięciem ma
być koncert charytatywny na rzecz Antosi Cisek-
siostry naszej młodszej koleżanki. Odbędzie się on
28.10. w naszej szkole. Zbieramy też korki i
makulaturę, można przynosić pampersy i środki
higieny dla niemowląt. Codziennie na terenie szkoły
sprzedajemy domowe ciasta pieczone przez uczniów i
ich rodziców. Wszystkie zarobione pieniądze trafią do
fundacji "Gajusz" , a później do Antosi.        
M.Majewska                                            

Sekcja Animal Patrol Straży w Łodzi organizuje
11.edycję  zbiórki karmy i materiałów  opatrunkowych
dla dzikich zwierząt przebywających w wybranych
Ośrodkach Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Polsce .
Zbiórka prowadzona będzie w szkołach i
przedszkolach na terenie Łodzi i okolic od 10.09. 9 do
3010. Zbieramy:mleko kozie, materiały
opatrunkowe, podkłady higieniczne, koce i ręczniki,
orzechy,herbatniki, biszkopty,żołędzie, karmę mięsną
w puszkach, ziarna słonecznika.Dary przynosimy do
pani od przyrody. Zachęcam do udziału w zbiórce.
Bartek Myśliński

Sprzedaż kremówek

Wolontariusze w przedszkolu

Małgorzata Wiktor

Monika Domżał
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Od 26 do 30 września w naszej szkole trwał Tydzień
Bezpieczeństwa. Przez wszystkie te dni nosiliśmy
odblaski. 
 W salach, na tablicach informacyjnych , każda klasa
wywiesiła gazetkę ścienną na temat przepisów ruchu
drogowego obowiązujących pieszego i rowerzystę.  Na
drzwiach sal również pojawiły się tematyczne
dekoracje. Tydzień bezpieczeństwa się skończył. Nie
rezygnujemy jednak z noszenia odblasków, ponieważ
nasza szkoła bierze udział w akcji ,, Odblask - świeć
przykładem ‘’.Dlatego do końca listopada dbamy o to,
aby być widocznymi. Odblaski kontrolowane będą
przez Policję,która w najbliższym czasie odwiedzi
naszą szkołę.
Ta i wcześniej podejmowane akcje powinny wszystkim
nam uświadomić, że nasze bezpieczeństwo w dużej
mierze zależy od nas samych. Znajomość przepisów
na pewno przyda się każdemu, a o odblaskach warto
pamiętać zawsze, nie tylko z powodu konkursu. Za
oknem już jesienna pogoda, wcześnie zapada zmrok,
więc kolego świeć nie tylko przykładem. 
Klaudia Odrowska 

gazetka klasowa

gazetka klasowa s.201

            

 „Świeć nie tylko
przykładem”

gazetka klasowa s.202

K.Odrowska

K.Odrowska

K.Odrowska
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Poznajcie nas !

Ogólnopolski Dzień Głośnego
Czytania  

Dołącz 
do nas

W tym dniu w
bibliotece
szkolnej nasi
nauczyciele
czytali głośno
powieść H.
Sienkiewicza
,,W pustyni i w
puszczy’’.
Książka ta jest
lekturą szkolną,
więc trzeba ją
przeczytać w
całości, a
prezentowane

fragmenty, były
tak wybrane,
aby do tego
zachęcić.  W ten
sposób
nawiązaliśmy do
obchodzonego
obecnie Roku
Sienkiewicza. 

sekretarz

redakcji :Julia

Molasy

dziennikarze:
Bartek
Myśliński 

Opiekunowie
gazetki :
p. Jolanta
Janeczek
p.Monika
Domżał 
redaktor
naczelna:
Klaudia
Odrowska 
zastępca
redaktora:
Małgosia
Majewska

Gościliśmy
również panią
Ewę Niedzielską
kierownika filii nr
16 MBP, która
oprócz głośnego
czytania
zaprezentowała
nowości
wydawnicze,
dostępne dla
młodych
czytelników w
bibliotece
publicznej.

Klaudia
Odrowska

Spotykamy się
w każdy
poniedziałek    
w sali 106 lub 
w bibliotece
szkolnej.
Jeśli masz jakiś
ciekawy pomysł
lub chcesz
zwrócić na coś
ważnego
uwagę, przyjdź
do nas.

Redaktor naczelna J.Janeczek
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