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W ramach wymiany do Łodzi przyjechała grupa Niemców z Berlińskiej szkoły: dziesięciu
uczniów oraz trzech opiekunów. Całkowity ich pobyt obejmował dni od 13 do 27 września.
Goście zwiedzili takie osiedla jak Retkinia czy Smulsko, odwiedzili również Tobaco Park, ulicę
Piotrkowską, łódzką filmówkę, Księży Młyn, cerkiew przy ul. Narutowicza oraz Manufakturę.
Poniedziałek 16 września był generalnie
dniem organizacyjnym. Uczniowie naszej
szkoły oprowadzili gości oraz przedstawili
prezentację
placówki.
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Włókiennictwa i do Teatru Wielkiego. Jeden
dzień spędzili nawet w Warszawie.
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Uczestniczyli również podczas, tradycyjnego dla naszej szkoły, Dnia Ziemniaka.

Dużą część czasu spędzili na warsztatach.

Wzięli także udział w Dniu Języków Obcych, organizowanym przez naszą szkołę po raz pierwszy.
Cała zabawa odbyła się 26 września na małej sali gimnastycznej. Przygotowane były specjalne konkursy,
w których mierzyły się cztery mieszane grupy, zazwyczaj przedstawiciel naszej szkoły i ktoś z wymiany;
tylko jedna para była reprezentacją wyłącznie naszej szkoły.
Pierwszą zabawą było zgadywanie muzyki charakterystycznej dla danego państwa. Następnie
układanie mapy Europy z puzzli oraz uzupełnianie zdań po angielsku w odpowiedniej formie. Na deser
zostały łamańce językowe, których prawie każdy bał się podjąć. Na koniec uczestnicy otrzymali drobne
upominki. Jako osoba, biorąca udział w konkursie w jednej z grup, myślę, że było to ciekawe
doświadczenie,

zarówno

Autor: Izabela Czyżewska
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Dnia 20 września
miał miejsce w naszej
szkole Dzień Ziemniaka.
Głównym organizatorem
tej
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nauczyciel

był
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odbyły się również małe
zawody piłki nożnej, w
których

udział

wzięły

dwie klasy trzecie, z
których zwyciężyła klasa
3Tie.
Miał miejsce również konkurs wyciskania ciężarów, w którym uczestniczyli niemieccy uczniowie z
wymiany międzyszkolnej - pierwsze miejsce zajął właśnie jeden z nich.

Pan Drewnowski na siłowni.
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18 października grupa uczniów naszej szkoły, pod opieką pani pedagog, wybrała się na wycieczkę
do firmy Indesit, produkującej lodówki. Spędziliśmy tam około dwóch godzin, podczas których
przedstawiciele placówki oprowadzali nas po kolejnych działach i opowiadali, co i gdzie się wykonuje.
Poznaliśmy produkcję lodówki od A do Z, czyli od tworzenia płyt na drzwi do samego pakowania.
Autor: Joanna Bal
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