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AKCJA CHARYTATYWNA WOŚP
W niedzielę, 10 stycznia 2016 roku, 120
tysięcy wolontariuszy 24. Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy wyszło na
ulice nie tylko polskich miast, ale także w
kilkudziesięciu krajach na świecie. Przez
23 lata działalności Fundacja WOŚP
zakupiła sprzęt medyczny, wydając blisko
650 mln zł zebranych w corocznych
finałach. Sukces Orkiestry  jest sukcesem
wszystkich, którzy chcą pomagać,
przekazując datki zarówno w dniu zbiórki,
jak i w trakcie całorocznej działalności
Fundacji. 

Każdego roku określany jest cel finałowej
zbiórki. Ubiegłoroczny 23 Finał WOŚP
poświęcony był podtrzymaniu standardów
leczenia dzieci w specjalistycznych
oddziałach pediatrycznych. W efekcie tej
zbiórki wyposażone zostaną dziecięce
oddziały pulmonologiczne,
reumatologiczne, kardiochirurgiczne i
onkologiczne.Do szpitali trafią dwa
rezonanse magnetyczne (do Centrum
Zdrowia Dziecka i do Uniwersyteckiego
Szpitala Dziecięcego w Lublinie).

Zarząd Fundacji WOŚP po konsultacjach ze środowiskami
medycznymi i prośbami spływającymi od polskich szpitali
postanowił w czasie 24. Finału WOŚP po raz kolejny zbierać
pieniądze dla pediatrii, tym razem wyposażając oddziały
podstawowe, co umożliwi zakup sprzętu dla większej ilości
szpitali, także tych małych. 24 Finał to również zbiórka na rzecz
geriatrii i Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w całej Polsce. .
Uczniowie naszego gimnazjum: Julka Majer, Klaudia Włuka,
Julia Malarz, Wiktoria Pawłowska, Ada Owiesek, Ada Zdulska,
Julka Mikulska, Natalia Serafin, Martyna Balasińska, Szymon
Lange i Michał Pryczek,  aktywnie wzięli udział w zbiórce
pieniędzy jako wolontariusze tegorocznego Finału WOŚP.
Młodzież podczas kilkugodzinnej zbiórki zebrała 1578,38zł.

    Zbliżają się ferie zimowe. Od połowy
lutego mamy dwa tygodnie laby .
Uczniowie naszego gimnazjum mają różne
plany na wolne dni. Część z nich ma
zamiar wyjechać w góry i pojeździć 
na nartach. Niektórzy wyjeżdżają za
granicę do swoich bliskich. Inni planują
wyjazdy grupowe tak zwane obozy.
Reszta na pewno czas wolny wykorzysta
pozytywnie. Można zająć się czytaniem
książki, obejrzeć ciekawy film, pojeździć
na łyżwach, spotkać się z przyjaciółmi, czy
uczęszczać na zajęcia, które będą się
odbywać w szkole i  w MOK-u.
       Po skończonych feriach wszyscy
wypoczęci i chętni do dalszej pracy
spotkamy się w szkole:)

fot. MOK w Sulejowie

INTERNER
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SZKOLNI  NARCIARZE

Wywiad z Filipem Marcem z klasy II a

-Czy długo jeździsz na nartach?
-Moja przygoda zaczęła się, gdy miałem zaledwie trzy
latka. Chciałem wtedy, aby uczył mnie tata a nie
instruktor. Moja nauka zaczęła się w Polsce w Białce
Tatrzańskiej i innych Polskich ośrodkach narciarskich.
-Czy często jeździsz na narty i z kim?
-Jeżdżę często, co najmniej dwa razy do roku z całą
rodziną. Wyjeżdżamy w sześć osób zazwyczaj do
Włoch - tak na tydzień.
-Czy trzeba być bardzo odważnym, żeby jeździć na
nartach?
-Nie trzeba takiej wielkiej odwagi, żeby zacząć,
wystarczy troszeczkę wiary i siły żeby jeździć.

Aby jeździć na nartach, nie musisz wcale jeździć za
granice, w Polsce jest mnóstwo dobrych ośrodków
narciarskich. Najbliżej Sulejowa znajduje się Góra 
Kamieńsk, tylko godzinka jazdy samochodem. Wcale
więc nie potrzeba dużo, aby nauczyć się jazdy,
zresztą to świetna zabawa.
                                                     Filip Brons

Wywiad z Hanną Klimczyk z klasy II a

-Czy długo jeździsz na nartach?
-Na nartach jeżdżę od naprawdę małego dziecka,
miałam wtedy pięć lat. Początkowo były to wyjazdy w
Polsce, z czasem rodzice zaczęli mnie zabierać ze
sobą za granice. Moim pierwszym wyjazdem za
granice był wyjazd do Szwajcarii w wieku dziesięciu
lat. Widziałam tam między innymi lodowiec i obrotową
restaurację, gdzie kręcono Jamesa Bonda. Z góry ,na
której stoi restauracja, pochodzi słynna scena, w której
James Bond zjeżdża na jednej narcie.
-Czy polecasz jazdę na nartach?
-Oczywiście, że tak. Narciarstwo to fajny sposób na
spędzanie wolnego czasu w zimę. Narciarstwo ćwiczy
naszą równowagę i pozwala przezwyciężyć strach.
-Czy uważasz, że każdy może się tego nauczyć?
-Uważam, że każdy może się nauczyć jazdy na
nartach, ale płynna jazda na nartach wymaga czasu i
wielu prób. Nie wolno się zniechęcać.



www.dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki | Numer 20 02/2016 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL z gimnazjum x

PRZEPISY I PORADY  FILIPA

PORADY DLA PRZEZIĘBIONYCH
Każdy był kiedyś chory, wiecie jakie to denerwujące. Mam dla was
kilka sposobów jak sobie radzić w trakcie choroby:

Pij herbatę!!! Rozgrzewa i pomoże Ci  się wyleczyć. Skorzystaj z mojego
przepisu: do kubka włóż rumianek i miętę (może być w torebce) zalej
wrzątkiem i posłodź łyżeczką miodu. Dodaj plaster cytryny.

Odpoczywaj!!! Podczas przeziębienia organizm się osłabia, więc dobrze
jest, wysypiać się w nocy i zdrzemnąć w ciągu dnia. Dzięki większej
dawce snu szansa na zachorowanie jest o wiele mniejsza. 

 
Znajdź dodatkowe zajęcie. 
Będziesz się mniej nudził, czas
szybciej ci upłynie.Obejrzyj  fajny
film albo przeczytaj książkę.

Gorąca kąpiel świetnie
rozgrzewa, a jeżeli dolejesz do
wody płynu z olejkami eterycznymi
katar szybciej minie.

Bańki. Nie są one przyjemne, ale
za to bardzo skuteczne. Pamiętaj,
że może je stawiać tylko ktoś, kto
wie jak to zrobić.

Śmiej się. Z własnego
doświadczenia wiem, że im więcej
się śmiejesz, tym mniej szans na
zachorowanie.    

Przepis na babeczki 
z czekoladą

1,5 szklanki mąki
2 łyżeczki proszku do pieczenia
0,5 łyżeczki sody oczyszczanej
1 szklanka cukru pudru
1 szklanka mleka
90 ml oleju (18 łyżek stołowych)

1 jajko i gorzka czekolada

potrzebne produkty

gotowe do pieczenia

smacznego!

uprawiać gimnastykę lub inne
sporty oraz zdrowo się odżywiać.
Należy jeść artykuły, które
zawierają dużą ilość witamin ,
zwłaszcza witaminę C.
-Serdecznie Panu dziękuję.     
 Wszystkim przypominam, że
witaminę C zawierają owoce,
zwłaszcza takie jak mandarynki,
pomarańcze, kiwi i cytryny. 

Sposób przygotowania:
Składniki mokre i suche
wymieszać w osobnych miskach 
i zmiksować. 
Wlać ciasto do ¾ wysokości
foremek.
Na wierzchu położyć pokrojoną 
na kawałki czekoladę.
Piec około 20 minut w temperaturze
200 stopni Co

Aby dowiedzieć się więcej, w jaki
 sposób dbać o zdrowie w zimie,
postanowiłem zapytać lekarza, jak
uniknąć przeziębienia.
-Panie doktorze, co trzeba z robić,
aby uniknąć przeziębienia?
-Przede wszystkim trzeba
prowadzić zdrowy tryb życia, to
znaczy: nie przegrzewać się,
unikać kontaktu z ludźmi, którzy są
w trakcie infekcji, 

Internet
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Chłopiec w pasiastej piżamie 
Jak była widziana wojna oczami
dziecka? Ten wzruszający film
opowiada o przyjaźni dwóch
chłopców w obliczu wojny. Czy za
dobre uczynki można zostać
ukaranym śmiercią? A co by było,
gdyby? Po obejrzeniu tego filmu to
właśnie takie pytania cisną nam się
na myśl.

Cudowne dziecko
Muzyka, muzyka i jeszcze raz
muzyka. Film o cudownym
dziecku, które nią żyje. W tym
filmie każdy słyszany dźwięk staje
się melodią. Film opowiada o
chłopcu, który...

Człowiek ze stali - Chyba wszyscy znają Supermana, ale nikt tak
naprawdę nie wie, jak powstał człowiek o nadnaturalnych
zdolnościach. Film opowiada o początkach Supermana. Z czym
musiał się zmagać jako dziecko, czy jak powstało przezwisko Superman.
Bo przecież tak naprawdę nie wiemy, co od początku oznaczała litera S.
Jeśli film się wam  spodoba, to niedługo do kin wchodzi druga
część: Batman v Superman. Świt Sprawiedliwości.

Zimowa opowieść -  A co, jeśli każdy człowiek nosi w sobie cud,
który musi przekazać drugiej osobie, żeby ta przeżyła? 
Po obejrzeniu filmu zaczniesz wierzyć w magię, cuda, przeznaczenie, 
a nawet anioły i demony  w ludzkiej postaci. Film opowiada historię
człowieka, którego uratowała miłość (cud) drugiej osoby i to teraz on musi
przekazać cud innemu człowiekowi.

Efekt Motyla  ,,Trzepot skrzydeł
motyla może wywołać tajfun na
całej półkuli ''  Jak wiele myśli
może wywołać metafora?
Wyjaśniając teorię : każda decyzja
jaką podejmiemy może mieć wpływ
na nasze przyszłe życie. Ten film o
powiada o chłopaku, który z
niewyjaśnionych przyczyn czytając
swój pamiętnik zaczął cofać się w
czasie. Chcąc naprawić krzywdy
zmieniał bieg wydarzeń i
przyszłość...

Są ferie, a ty się nudzisz? - Wykorzystaj ten czas 
i obejrzyj film, przeczytaj książkę! - Milena poleca

książka książka książka książka

Gwiazd Naszych Wina  Johna
Greena to opowieść o przyjaźni,
miłości, rozstaniu i śmierci. 
Jak postrzegane jest życie przez
chorą osobę? Tak wiele w tak
niewielkiej książce. Kiedy jesteś
chory, to choroba kieruje twoim
życiem, ale czy chwila
zapomnienia o tym musi być karą
stracenia kogoś na zawsze?

książka książka książka książka

książka Johna Greena
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HISTORIA MUZYKI FILMOWEJ
 MUZYKA LAT 80

Footloose to film powstały w 1984 roku w Ameryce. Został on nakręcony przez Herberta Rossa. Był on
nominowany do Oscara za reżyserię filmu Punkt Zwrotny. 
Footloose opowiada historię amerykańskiego nastolatka, który przeprowadza się do małego miasteczka, gdzie
obowiązuje zakaz słuchania muzyki rockowej i tańczenia. Główny bohater buntuje się kilkakrotnie i próbuje
obejść zakaz. Organizuje bal wraz z rówieśnikami, aby pokazać swój negatywny stosunek do prawa. Film został
częściowo oparty na autentycznych wydarzeniach z wcześniejszych lat. Największym atutem powyższej
produkcji jest znakomita ścieżka dźwiękowa. W musicalu użyto utworów m.in.: Bonnie Tyler, Quiet Riot czy
Sammy'ego Hagara. Dzięki temu film pozwala nam "przenieść się" do lat 80 ubiegłego stulecia. 

Karolina Jonczyk

Internet
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JULKA  O PSICH REKORDACH

Tigger z najdłuższymi uszami

Najstarszym psem na świecie był
przedstawiciel rasy Australian
Cattle Dog – Bluey.  Czworonóg
przeżył 29 lat i 5 miesięcy. Urodził
się w 1910 roku w  Australii, zmarł
w 1939 roku.
Największym psem stąpającym po
Ziemi jest dog niemiecki o imieniu
Zeus, który mierzy 44 cale
wysokości w kłębie, czyli 111,76
cm. Pomiar wykonano 4
października 2011 i od tego czasu
nie udało się pobić tego rekordu.
Zeus mieszka w Michigan w USA.

Najmniejszym czworonogiem
według Księgi Rekordów
Guinnessa jest Miracle Milly –
suczka rasy Chihuahua. Psinka
mierzy zaledwie 9.65 cm
wysokości w kłębie. Oficjalne
mierzenie nastąpiło 21 lutego 2013
roku.
Ogon psiego rekordzisty mierzy aż
66,04 cm! Bentley na co dzień
pracuje jako wolontariusz w
szpitalach. Mieszka wraz ze swoją
rodziną w stanie Kolorado USA.

Długość języka Pekińczyka-
rekordzisty wynosi aż 11,43 cm!
Piesek mieszka w Teksasie razem
ze swoim opiekunem Becky
Stanfordem.
Najdłuższe uszy należą do
przedstawiciela rasy bloodhound
imieniem Tigger. 
Po rozciągnięciu prawe ucho ma
długość 34.9 cm (13.75 cala), zaś
ucho lewe – 34.2 cm (13.5 cala).
Tigger mieszka w USA w stanie
Illinois. Pomiaru dokonano 29
września 2004 roku.

Najdroższą rasą w historii są
czerwone mastiffy tybetańskie.
Absolutnym rekordzistą jest
natomiast pies o imieniu Big
Splash, który w 2011 roku został
sprzedany za  10 milionów juanów,
czyli ponad 1,5 miliona
dolarów.Najliczniejszy psi miot
przyszedł na świat w Wielkiej
Brytanii w 2004 roku. Suka mastiffa
neapolitańskiego o imieniu
Abellatino Arabella wydała na świat
przez cesarskie cięcie aż 24
szczeniaki.

Bentley z naj... ogonem - 64cm

najstarszy pies świata

Zeus ma prawie 112 cm
wysokości

Miracle Mill – najmniejsza
suczka rasy Chihuahua

najdłuższy język u pekińczyka

Big Splash najdroższy pies na
świecie


