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Koncert charytatywny na rzecz 
Antosi Cisek- 28.10.2016r.

Koncert charytatywny na rzecz Antosi
Cisek odbył się 28.10. W jego
przygotowanie zaangażowała się cała
społeczność szkolna.Więcej na str.2.

Konkurs "Wolontariat w naszej szkole ",
miał na celu pokazać nam uczniom, że
warto pomagać innym.  Każda szkoła
miała pokazać najlepszy sposób na pomoc
innym, my podjęliśmy wiele działań, ale
najważniejszym była  zbiórka pieniędzy na
leczenie Antosi Cisek zakończona
koncertem charytatywnym. Udało nam się
zająć drugie miejsce w konkursie. W
nagrodę pojechaliśmy na dwudniową
wycieczkę do Załęcza. Na tę wycieczkę
pojechaliśmy z  panią Domżał i panią
Wiktor.  Pierwszego dnia odbyła się
wyprawa do lasu.Następnego dnia na
terenie, w którym mieszkaliśmy odbyły się
warsztaty plastyczne na których
nauczyliśmy się ozdabiać różne rzeczy
techniką de cupache.( c.d.na str.2.)

Podsumowanie konkursu "Wolontariat 
w naszej szkole"

Antosia z mamą

Wolontariusze

M. Domżał

D. Dembska
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Wolontariat w naszej szkole

Kolejnym punktem programu były zajęcia w terenie.
Pani przewodnik pokazała nam skałę wapienną, na
której były różne skamieliny ślimaków, koralowców,
jeżowców i wiele innych. Później posłuchaliśmy
ciekawostek o mieszkańcach lasu i zobaczyliśmy
ślady ich obecności w tym miejscu. 
Obejrzeliśmy wiele rodzajów budek lęgowych dla
różnych zwierząt. Te zajęcia pokazały nam, jak wiele
działań podejmują ludzie, by pomóc przyrodzie. Na
zakończenie płynęliśmy po Warcie 50-letnim
promem.Wycieczka dostarczyła nam wielu wrażeń,
wspaniale się bawiliśmy, ale nie to jest najważniejsze.
Najważniejsze, że dzięki naszemu wsparciu udało się
uzbierać dużą kwotę na leczenie Antosi.  Konkurs się
skończył, lecz chęć pomagania w nas zostanie.
  

 Koncert charytatywny dla Antosi ( wspominaliśmy w poprzednim numerze). Celem tego wydarzenia było
uzbieranie jak najwięcej pieniędzy na leczenie Antosi, która jest ciężko chora. Żeby uzbierać te pieniądze musiały
być tam różne atrakcje a m. in. wystąpili : zespół ,,Tytka" (uczenice z naszej szkoły), Magik, Chór, oraz wiele
innych ciekawych wystąpów. Koncertowi towarzyszyła też licytacja voucherów i atrakcyjnych przedmiotów,
kawiarenka, w której można było kupić ciasta domowej roboty. Dzięki kupieniu biletu można było wziąć udział w
darmowym pomiarze masy ciała, a za wrzucenie drobnych pieniędzy do puszki, mogliśmy mieć pomalowaną
buzie, dostać baloniki w różnych kształtach i zrobić sobie zdjęcie ze śmiesznymi postaciami. Żeby mama Antosi
zobaczyła jak wszyscy się starają jej pomóc pani Katarzyna Basiak, Pani dyrektor oraz Pani wicedyrektor
łączyły się z nia przez skypa.
Małgorzata Majewska

Zespół folklorystyczny Łódź

Warsztaty decoupage'u

D. Dembska

M. Wiktor
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VIII Warsztaty Regionalne -
Cztery kultury - jedno miasto,

wielcy łodzianie 

Warsztaty  odbyły się 18.11. w Szkole Podstawowej nr
46. Wzięło w nim udział 10 uczniów z naszej szkoły w
tym my.  Warsztaty rozpoczęły się powitaniem
uczestników tradycyjnym tańcem wykonanym przez
zespół Tańca Łódź. Każda szkoła miała swojego
przewodnika, którym był uczeń/uczennica tej szkoły. 
Nasza przewodniczka zaprowadziła nas do sali, gdzie
najpierw oglądaliśmy prezentację na temat tradycji
świątecznych Rosjan, Żydów, Niemców i Polaków. 
Później wzięliśmy udział w quizie. Zwyciężyli w nim
Szymon z 6c i Kuba 6b . Chłopaki pokonali nas
zaledwie jednym punktem.  Poznaliśmy różnice
pomiędzy kulturami narodów żyjących w Łodzi.
Zaskakujące jest to, że mimo tylu różnic żyli w zgodzie
i szanowali siebie nawzajem. Następne zajęcia odbyły
się w jadalni . Obejrzeliśmy następną prezentację, a
później degustowaliśmy różne potrawy. Ta część
warsztatów podobała nam się najbardziej. Na koniec
ponownie zeszliśmy do sali gimnastycznej, gdzie
dostaliśmy worki z logo warsztatów. Zajęcia bardzo
nam się podobały i z chęcią weźmiemy udział w IX
edycji.(G. Majewska i J.Molasy)

warsztaty regionalne

warsztaty regionalne

warsztaty regionalne

J.Janeczek

J.Janeczek

J.Janeczek
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Wycieczka klas VI
po Łodzi

    Warto znać 
   swoje miasto

Cudze chwalicie
swego nie znacie

 21.10 odbyła
się wycieczka
po Łodzi klas 6.
Pierwszym
punktem naszej
wycieczki było
muzeum na
Radogoszczu,
ul. Zgierska 17. 

W tym miejscu
w czasie drugiej
wojny światowej
było więzienie
prowadzone
przez wojska
niemieckie. 
Następnie

pojechaliśmy na
Plac Wolności,
pod którym
znajduje się
kanał Dętka na
wodę zmieniony
w muzeum.

Mogliśmy się
dowiedzieć jak
wyglądały
dawne kanały.
Potem
poszliśmy do
Pasażu Róży

na Piotrkowskiej
3, który powstał
przez matkę
niewidomej
dziewczynki

Następnie
Następnie
pojechaliśmy do
Parku Źródliska,
w  którym
oglądaliśmy
pomnik
Wróbelka
Ćwirka. pojechaliśmy
do Parku

Źródliska, w 
którym
oglądaliśmy
pomnik
Wróbelka
Ćwirka. 

Byliśmy 
również na
Księżym Młynie,
gdzie
oglądaliśmy
dawną fabrykę
Karola
Scheiblera oraz
domy
robotników.

Obecnie w wielu
z nich mieszczą
się luksusowe
mieszkania tzw.
lofty. 
M. Majewska
J. Molasy

W Łodzi jest 
co zwiedzać

Zaułek Róży

Uczestnicy wycieczki

Na stacji Radegast Pęknięte serce

J.Janeczek

A.Krawczyk

K.Błasiak J.Janeczek
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