
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi
ul. Przyszkole 42
93-552, Łódź

Numer 12 10/16

Narodowe Święto Niepodległości

98. rocznica odzyskania przez Polskę
niepodległości

Świętujemy w szkole...

Narodowe Święto
Niepodległości będzie
obchodzone również w
naszej szkole. 16.11.2016 r.
odbędzie się uroczysta
akademia. Jej
organizatorami są klasy Va i
Vb wraz z nauczycielami: p.
Anną Jarzyńską, p. Emilią
Fidrysiak i p. Arturem
Halamusem.
  
red. Wojciech Korbel

Narodowe Święto
Niepodległości
obchodzone jest w Polsce
11 listopada. W tym roku
będziemy świętować 98.
rocznicę tego święta.
Polska w 1918 roku, po
123 latach zaborów,
odzyskała niepodległość.

red. Wojciech Korbel
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Warto wspominać tych, którzy
odeszli…

źródło: Internet

Dzień Wszystkich
Świętych przypada 1
listopada. W tym dniu
odwiedzamy
cmentarze, aby
ozdobić groby
swoich bliskich
kwiatami i zniczami.
Jest to dzień wolny
od pracy i zajęć
lekcyjnych. Gdy
podchodzimy

do grobów, warto
pomodlić się i
powspominać tych,
którzy już odeszli.
Postanowiłam
przeprowadzić
wywiad z moją
mamą, Anną
Bajsarowicz, na
temat tego ważnego
święta.
Marta Bajsarowicz:

Jakie są twoje
wspomnienia z
dzieciństwa
związane z dniem
Wszystkich
Świętych?
Anna Bajsarowicz:
Dzień Wszystkich
Świętych od zawsze
kojarzył mi się jako
czas uroczysty i
pełen zadumy.

Był okazją do
spotkań rodzinnych i
wspólnego pójścia na
cmentarz. Zawsze
cmentarz
odwiedzaliśmy
również wieczorem,
ponieważ położony
był na wzgórzu i z
daleka przyciągał
blaskiem migotliwych
płomyków zniczy.

M.B.: Jakie
towarzyszą ci
odczucia związane z
tym świętem?
A.B.: Ten
dzień kojarzy mi się
z zadumą i
wspomnieniem tych,
którzy odeszli.
M.B.: Czy uważasz,
że taki dzień jest
potrzebny?

A.B.: Uważam, że
warto czasem
zatrzymać się,
zapomnieć o
codzienności i
przypomnieć sobie,
kim byli i ile dla nas
znaczyli ci, którzy
już odeszli.

red. Marta
Bajsarowicz

znicze
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Andrzejki w naszej szkole

28 października 2016 roku naszą szkołę odwiedziły same straszne stwory.
Po korytarzach chodziły mumie, diabełki, wilkołaki, szkieletory, a czarownice
latały na miotłach... Na drugiej godzinie lekcyjnej klasy pierwsze, drugie i
trzecie spotkały się na halloweenowej imprezie. Pani Beata Majchrzak
wymyśliła różne zabawy halloweenowe. Było między innymi wyławianie
jabłek buzią z miski z wodą, obieranie jabłek i wróżby z kawałków skórek,
zabawa w znikające krzesła i wiele innych zabaw w klasach.
Dla tych, którzy chcieli sprawdzić swoją odwagę, była nawet do wypicia
krew prawdziwego wampira! 
Podczas uroczystości został rozwiązany też konkurs na najpiękniejszą
dynię.
I miejsce zajęła dynia nr 16, zrobiona przez Vanessę Zielińską z kl. IId,
II miejsce – Zosia Jaworska z kl. IIb (dynia nr 9),
III miejsce zajęła Natalia Bogusławska z kl. IId (z dynią nr 33).
Serdecznie gratulujemy!
red. B. Majchrzak, J. Błaszkiewicz

Halloweenowe dynie

Już niedługo (30 listopada) andrzejki, czyli magiczny wieczór wróżb! Na
pewno każdy z was zna choć jedną z andrzejkowych kabał. Najbardziej
popularne to: przelewanie wosku przez klucz czy ustawianie butów w
kierunku drzwi, aby dowiedzieć się, która z panien najszybciej wyjdzie za
mąż. Pamiętajcie! Wróżymy w wigilię andrzejek, czyli 29 listopada.
  
Andrzejki będziemy też świętować w naszej szkole. O terminy klasowych
andrzejek pytajcie wychowawców swoich klas. Na pewno nie zabraknie
ciekawych wróżb i wielu wspólnych zabaw!
red. Wiktoria Kadzikowska
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Czy lalka może uratować życie?Dzieci także mają swoje prawa!

logo

20 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Będziemy
świętować go także w naszej szkole. Klasy będą mogły przygotować różne,
ciekawe projekty związane z prawami dziecka, na przykład plakaty,
prezentacje czy konkursy. Na godzinie wychowawczej, języku polskim czy
na historii dowiecie się na pewno wielu interesujących rzeczy na ten temat.
Warto wiedzieć, że Waszymi prawami zajmuje się bardzo ważna osoba,
jaką jest Rzecznik Praw Dziecka.
10 najważniejszych praw dziecka:
1.  Wszystkie dzieci mają takie same prawa – nie ma gorszych ani lepszych.
2.  Każde dziecko ma prawo wyrażać swoje zdania, myśli i poglądy.
3.  Dziecko ma prawo do wypowiedzi. Nie wolno jednak nikogo obrażać.
4.  Nikt nie ma prawa poniżać i ośmieszać dziecka.
5.  Dziecko ma prawo do korzystania z książek, gazet, Internetu, choć
rodzice czy opiekunowie powinni czuwać nad tym, z czego i jak długo
korzysta.
6.  Dzieci nie wolno bić ani zaniedbywać.
7.  Dzieci maja prawo do nauki. Dzięki temu prawu mogą uczyć się za
darmo.
8.  Dziecko ma prawo do rozwijania swoich zainteresowań lub zdolności.
9.  Każde dziecko ma prawo do wypoczynku i czasu wolnego.
10.  Dziecka nie można zmuszać do pracy zarobkowej.
red. E. Fidrysiak, D. Jasieczek

www

Każdy chętny uczeń może przygotować laleczkę przypominającą człowieka
z wybranego kontynentu. Laleczki będą sprzedawane podczas Kiermaszu
Świątecznego 20 grudnia 2016 r.  Zebrane pieniądze zostaną przekazane na
konto UNICEF i przeznaczone na pakiety szczepień da dzieci w Angoli.

Na stronie internetowej organizacji humanitarnej UNICEF znajdziecie więcej
informacji na temat projektu "Wszystkie Kolory Świata", w ramach której
tworzone będą lalki.

Link do strony: 
https://www.unicef.pl/nmaction/akcja_szkolna/wszystkiekoloryswiatae28093ivedycja/81
red. Milena Stachlewska

unicef

http://brpd.gov.pl/aktualnosci/20-listopada-ogolnopolskim-dniem-praw-dziecka
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Zbiórka darów na rzecz
łódzkiego schroniska dla

zwierząt!

Spajk poleca się do adopcji...

Trwa zbiórka darów
dla łódzkiego
schroniska na ul.
Marmurowej
zorganizowana przez
Samorząd Uczniowski
oraz p. Emilię
Fidrysiak. 

Rok temu nasi
uczniowie i ich
nauczyciele okazali
ogromne
zainteresowanie

i bezinteresowność
przynosząc suchą i
mokrą karmę dla psów
i kotów oraz smycze,
obroże, ręczniki, koce i
miski. Okażmy serce i
tym razem! 

W schronisku
potrzebne są: karma
mokra i sucha oraz
specjalistyczna dla
psów i kotów,
przysmaki, ręczniki,

koce na posłania dla
zwierząt, obroże,
smycze, kagańce,
metalowe miski, garnki
na jedzenie i wodę,
klatki i kosze.

UWAGA! Schronisko
nie przyjmuje: kołder,
poduszek, materacy,
gąbek, dywanów,
wykładzin!

red. E. Fidrysiak

Spajk to trzyletni kundelek, który został znaleziony na ruchliwej ulicy w lipcu
tego roku. Jest łagodny, ufny i spragniony miłości człowieka. Psiak
przebywa obecnie w schronisku na ul. Marmurowej. Być może znacie
kogoś, kto chciałby go adoptować?

Pamiętajcie, że adopcja zwierzęcia to bardzo odpowiedzialna decyzja! Nie
można podejmować jej pod wpływem chwili. Trzeba się nad tym bardzo
poważnie zastanowić. Pies wymaga opieki. Trzeba go codziennie karmić,
wyprowadzać na spacery, a kiedy jest chory, udać się z nim do
weterynarza. Czasem w domu nabrudzi albo coś spsoci. Trzeba mieć tego
świadomość decydując się na przygarnięcie zwierzątka pod swój dach.

red. E. Fidrysiak

http://www.schronisko-lodz.pl/index.php?p=adopcje&a=view_details&id=22947 B. Sikora
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Horoskop jesienny
Bądźmy bezpieczni na
przejeździe kolejowym

Baran

Dużo nastoisz się przy tablicy.

Byk
W tym miesiącu spotka cię szczęście.

Bliźnięta
Poznasz w szkole swoją bratnią duszę.

Rak
Bądź czujny! Będziesz pytany/pytana!

Lew
Polubisz matmę.

Panna
W nauce pomoże Ci pewna bratnia dusza.

Waga
Waż słowa, gdy zostaniesz wezwany/wezwana do odpowiedzi!

Skorpion
Bez problemu nauczysz się do każdej klasówki!

Strzelec
Ustrzelisz kilka dobrych ocen.

Koziorożec
Uparcie będziesz dążyć do celu.

Wodnik
Spłynie na ciebie deszcz ocen.

Ryby
Będziesz się czuł w szkole jak ryba w wodzie.
red. M. Bajsarowicz

źródło: internet

W dniach 10-12
października 2016 r.
 gościła w naszej
szkole
funkcjonariuszka
straży kolei PKP, pani
Renata Karaś, która
propagowała kampanię
społeczną
„Bezpieczny przejazd -
szlaban na ryzyko”.
Dzieci z

klas pierwszych,
drugich i trzecich
dowiedziały się, jak
bezpiecznie przejść
lub przejechać przez
przejazd kolejowy, w
jaki sposób należy
reagować w różnych,
niebezpiecznych
sytuacjach, a także
poznały znaki
kolejowe. Uczniowie

otrzymali na pamiątkę
upominki w postaci
książeczek i gier
edukacyjnych.

red. B. Majchrzak
D. Jasieczek

B.M.

znaki zodiaku

B. Majchrzak
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