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        NASZE ŚWIĘTO :-)

   ZAPRASZAMY NA PIKNIK!
Wszyscy kochamy nasze
mamy, więc musi być ich
święto.
Dzień Matki obchodzony
jest we wszystkich krajach,
ale nie tego samego dnia, w
Polsce przypada 26 maja. 
Tego dnia wszystkie mamy
dostają jakieś upominki 
od swoich dzieci. 
Mamom należy się ich
dzień. 
Każda rodzina obchodzi to

święto w inny sposób.
Ponieważ Dzień Dziecka i
Dzień Ojca są blisko święta
mamy, uważamy to za
dzień rodziny, często
rodzina wyjeżdża gdzieś na
weekend. Wszystkie mamy
są obdarowywane, te które
są już babciami też. Tego
dnia każda mamusia ma
uśmiech na twarzy, może
trochę odpocząć od prac. 

Dzieci też lubią to święto,
bo mogą się wykazać,
przygotowując jakąś
niespodziankę lub laurkę. Z
tej okazji składamy
wszystkim mamom
najserdeczniejsze życzenia
i mamy nadzieję, że
wszystkie dzieci będą
pamiętać o tym
wyjątkowym święcie.
Dominika Najder, kl.5b

    IX BIEG OLIMPIJCZYKÓW

W dniu 25.04 odbył się  
IX Bieg Olimpijczyków,        
w którym brali udział
uczniowie i nauczyciel 
z naszej szkoły.
Relację z tego sportowego
wydarzenia przygotowaną
przez Natalię Roguz
 znajdziecie na str.4.

Już niebawem- bo 12
czerwca 2015r. na terenie
naszej szkoły w godzinach
16-18 odbędzie się
coroczny, rodzinny piknik,
na który serdecznie
zapraszamy wszystkich
uczniów, rodziców i
mieszkańców osiedla.

           26 MAJA 
        DZIEŃ MATKI

Z OKAZJI
NADCHODZĄCEGO DNIA
DZIECKA ŻYCZYMY
WSZYSTKIM UCZNIOM
UŚMIECHU NA CO DZIEŃ,
SPEŁNIENIA MARZEŃ,
WIELU
NIEZAPOMNIANYCH
PRZYGÓD,
WSPANIAŁYCH
PRZYJACIÓŁ.

Międzynarodowy Dzień
Dziecka – ustanowiony 
w 1954 przez ONZ dla
upowszechniania ideałów 
i celów dotyczących praw
dziecka.
W Polsce obchodzony jest 
1 czerwca.
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     KĄCIK NAUKOWY
    ŻYCIE NA MARSIE?

          WYDARZENIA Spotkanie
autorskie 
z Joanną
Papuzińską

Dnia 6 maja 2015 r.
uczniowie klas II a i IV
c wzięli udział w
ciekawym wydarzeniu
w ramach III łódzkich
spotkań pisarzy z
młodymi czytelnikami
pt. „Z książką na
walizkach”. 
Było to spotkanie

autorskie z wybitną
autorką literatury dla
dzieci panią Joanną
Papuzińską.
Wydarzenie to miało
miejsce w Miejskiej
Bibliotece Publicznej
Łódź Śródmieście Filia
nr 4 dla Dzieci 
i Młodzieży na którą
uczniowie zostali
zaproszeni wraz z
nauczycielami: panią
Bożeną Mrożewską 
oraz Bożeną
Ciepielewską. 

Autorce towarzyszyły
przedstawicielki
Wydawnictwa
LITERATURA, które
jest wydawcą książek
pani Papuzińskiej.
Na początku
autorka przedstawiła
swoje książki,
opowiadając szczególnie o
ostatnich powieściach:
„Asiunia” i „Mój tato
szczęściarz”,
mieszczących się w
tematyce WOJNY
DOROSŁYCH -
HISTORIE DZIECI.
Pani Papuzińska
rozmawiała z dziećmi

o życiu codziennym w
tym trudnym czasie i
opowiadała , jak radziła
sobie jako
dziewczynka w czasie
wojennej zawieruchy.
Następnie dzieci
zadawały autorce
pytania o jej twórczości
i o tym czy zawsze
chciała zostać pisarką
. Na koniec uczestnicy
spotkania mieli
możliwość zakupu
książek pani
Papuzińskiej z 25
procentowym rabatem i
uzyskania dedykacji od
autorki. 

DZIAŁO SIĘ !
W tym roku szkolnym
w naszej szkole
odbyło się wiele
ciekawych wydarzeń:
Wrzesień-piknik
szkolny.
Październik-miesiąc
szkolnych bibliotek,
dyskoteka,

aukcja suchych
bukietów, dzień
zdrowego żywienia,
apel - Dzień Edukacji
Narodowej.
Listopad-ważny apel
z okazji święta
niepodległości, wróżby
andrzejkowe.
Grudzień-kiermasz

świąteczny, jasełka,
Mistrzostwa "mini"
siatkówka dziewcząt. 
i chłopców, akcja
czapka Mikołaja,
Styczeń-wybory miss
i mistera szkoły.
Luty-akcja kartka
Walentynowa, bal
karnawałowy.
Marzec

- dzień Świętego
Patryka, marzanny,
konkurs ekonomiczny
grosik.
Kwiecień-kiermasz
Wielkanocny, apel z
okazji rocznicy
Konstytucji 3 Maja      
 i święta ziemi.

Amelia Kaźmierska 5b

Mistrzostwa w "Mini Siatkówce"

Curiosity,                
czyli należąca
do NASA misja
eksplorująca Marsa  
od sierpnia 2012 r.,
dokonała kolejnego
sensacyjnego
odkrycia. 
Tym razem naukowcy
donoszą o istnieniu
metanu w atmosferze
Czerwonej Planety. 
Na Ziemi źródłem są
 w dużej

mierze organizmy
żywe, dlatego odkrycie
może dowodzić
istnienia życia na
Marsie. 
Jest to przełomowe
odkrycie, ale metan
może powstawać
również w procesach
niebiologicznych. 

Źródło: „Urania postępy
astronomii”  

Michał Kiedrzyński 5b

Wróżby andrzejkowe

Wybory Miss i Mistera
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             NASZE SPRAWY

WYWIAD Z PANEM
GRZEGORZEM
PEKASIEWICZEM,
NAUCZYCIELEM
HISTORII I
WSPÓŁORGANIZA-
TOREM
KONKURSU
MITOLOGICZNEGO

Jak czuł się pan
jako członek jury?

Robię to już od wielu,
wielu lat, ten konkurs

odbywa się już po raz
któryś z rzędu, więc
czułem się dość
dobrze, normalnie.
Bardzo cieszy mnie
zainteresowanie tym
konkursem - biorą w
nim udział nie tyko
uczniowie z naszej
szkoły, ale także z
innych szkół.

Czy inni członkowie
jury próbowali
przekonać pana do
swoich szkół?

Nie, zawsze przy
ustalaniu zasad
takiego konkursu
zaznacza się, że
członkowie jury nie
wypowiadają się na
temat własnych
szkół. Ocena naszej
szkoły była decyzją
pozostałych
członków, a ja na
temat naszej szkoły
nie zabierałem głosu,
koleżanki także nie
wypowiadały się na
temat własnych szkół
.

Jak pan ocenia
tegoroczny poziom
konkursu?

Tegoroczny poziom
był wysoki i bardzo
wyrównany, o czym
świadczy wynik
końcowy, gdzie
różnica między
najlepszymi
drużynami była
bardzo niewielka.

Która scenka
według pana była
najlepsza?

Trudno mi ocenić,
każda z nich miała
pewien walor
estetyczny i
poznawczy, część
tych scenek znam z
poprzednich lat, więc
nie mam do nich
takiego podejścia,
która jest lepsza,
która jest gorsza.

Który kraj ma, według
pana, najciekawszą
historię?

Tego się nie da
porównać. Każdy kraj
ma zupełnie inną własn
ą historię, własną
mitologię, legendy,
które budują
świadomość
społeczeństwa,

które żyje w tym kraju i
dlatego społeczeństwa
są najważniejsze, dla
mnie - dla Polaka
najważniejsze są
legendy o Lechu, o
Piaście, o Kraku i
Wandzie - są nawet
ważniejsze niż te
słynne mity greckie.

Ile lat pracuje pan w
szkole ?

W tej szkole pracuję
już 20 lat.

Dziękuję za
udzielenie wywiadu.

Paulina Jóźwiak 5b

Percy Jackson, typowe
dziecko z problemami.
To znaczy takie, które
nawet wtedy, kiedy
stara się i chce dobrze,
to wychodzi mu co
najwyżej tak sobie.
Sześć szkół w
przeciągu sześciu lat
zdaje się o czymś
świadczyć. Cóż,
dysleksja, kłopoty z
koncentracją, ADHD.
Wyjątkowo

dużo dziwnych
zdarzeń wokół niego...
Książka fantastyczno -
przygodowa napisana
profesjonalnie i
zabawnie. Głównym
tworzywem  jest
mitologia grecka.
Uwspółcześniona,
potraktowana 
z przymrużeniem oka,
pokazana w sposób
zabawny, polecam! 

Paulina Jóźwiak 5b

                                           RECENZJA KSIĄŻKI
                Percy Jackson i bogowie olimpijscy: Złodziej pioruna

MAJÓWKA

Od pierwszego do trzeciego maja trwała
majówka. Pierwszego maja odbyło się Święto
Pracy, drugiego było Święto Flagi Rzeczpospolitej
Polski. Z okazji Święta Konstytucji Trzeciego Maja
w naszej szkole odbył się uroczysty apel
przygotowany przez klasę 6a i panią Małgorzatę
Wędrychowicz.

Marta Cieślak 5b



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 29 05/2015 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLŚwiat Szkoły

                SPORT

    HUMOR
- Czy wiesz synu, ile
kosztuje mnie twoja
nauka?
- Wiem tato. Dlatego
staram się uczyć jak
najmniej.

Do apteki wpada blady,
drżący chłopiec:
- Czy ma pani jakieś
środki przeciwbólowe?
- A co cię boli
chłopcze?
- Jeszcze nic, ale

ojciec właśnie ogląda
moje świadectwo.

- Jasiu dlaczego
spóźniłeś się do
szkoły?
- Bo pewnej pani
zginęło 100 zł.
- I co? Pomagałeś
szukać?
- Nie! Stałem na
banknocie i czekałem
aż odjedzie!

KĄCIK NAUKOWY Po co mieć ze
sobą kilka
gadżetów, skoro
wszystkie
niezbędne rzeczy
mogą znaleźć się
w malutkiej kostce.
Poznajcie
niepozorny
WonderCube.

IX Bieg
Olimpijczyków

W dniu 25.04 odbył się
 IX Bieg
Olimpijczyków,          
 w którym brali udział
uczniowie i nauczyciel
z naszej szkoły,
w sumie aż  20 osób.

Kibicowała nam Pani
Dyrektor Anna Wituła  
i Pani Małgorzata
Widziszewska.
 Impreza odbyła się
 w Parku Baden-
Powella. Pogoda
dopisała i świetnie się
bawiliśmy. 
Wszyscy, z wyjątkiem
Pana Gajewskiego,

którego trasa wynosiła
3 kilometry, biegliśmy
kilometr. 
Po biegu byliśmy
zmęczeni,  lecz
zadowoleni,  gdyż w
klasyfikacji
drużynowej nasza
szkoła zajęła 1
miejsce! 
Indywidualnie nikt nie
stanął na podium,    
ale Natalka

Kołodziejczak i Pan
Gajewski  zajęli          
4 miejsca.            
Wzięcie udziału w tym
biegu to świetny
sposób na aktywne
spędzenie wolnego
czasu! 
 Natalka Roguz kl. 5b

KĄCIK NAUKOWY

Po co mieć ze sobą
kilka gadżetów, skoro
wszystkie niezbędne
rzeczy mogą znaleźć
się w malutkiej
kostce? 

Poznajcie niepozorny
WonderCube.
Nigdy nie wiemy, co
nas w życiu spotka.
Rozładuje się telefon, a
my nie mamy dostępu
do prądu. Chcemy coś
zgrać, ale nie mamy
przy sobie kabla.
Chcemy oświetlić
sobie drogę, ale kto
nosi ze sobą latarkę? 
Wszystkie te problemy
w sprytny sposób
rozwiązuje
WonderCube. 
To osiem przydatnych
gadżetów
zapakowanych w małą
, niepozorną kosteczkę
. Tymczasem gadżet,
niczym Transformer,
może się rozwinąć,
zaskakując
możliwościami. I są to
naprawdę przydatne
umiejętności.
Szczególnie podoba mi
się możliwość

naładowania gadżetu
za pomocą zwykłej
baterii. Przydatne
może okazać się też
wejście na karty
pamięci czy zwykła
możliwość podłączenia
urządzenia np. do
komputera. Niby nic,
ale mnie już zdarzało
się narzekać, że nie
mam przy sobie kabla.
Największym plusem
WonderCube jest
rozmiar. Niewielką
kosteczkę łatwo
przypiąć do kluczy lub
nawet schować w
torbie czy plecaku.
Pewnie nie będzie to
gadżet, z którego
korzysta się dzień w
dzień, ale mogę się
założyć, że przytrafią
się takie momenty, w
których właściciel nie
będzie żałował zakupu.
Choć trzeba przyznać,
że nad inwestycją
trzeba się zastanowić.
Gadżet na portalu
Indiegogo można było
kupić za 55 dolarów.
Gdy trafi do ogólnej
sprzedaży, będzie
kosztował już 69
dolarów.
Wiktor Stępniewski 5b

IX Bieg Olimpijczyków


