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Święta...

Świąteczne życzenia od
redakcji

Wigilijne ciekawostki

Z okazji świąt Bożego
Narodzenia życzymy
wszystkim uczniom naszej
szkoły wszystkiego
najlepszego. Wesołych i
radosnych świąt, fajnych
prezentów, bezpiecznych i
udanych ferii zimowych,
miłego czasu spędzonego z
rodziną oraz zero jedynek
po powrocie do szkoły. A
naszym kochanym
nauczycielom

i szanownej dyrekcji
życzymy wiele radości na
co dzień, bajkowych świąt i
dużo cierpliwości dla
uczniów w Nowym Roku
2017.
Koło Młodych Dziennikarzy
oraz  p. Emilia Fidrysiak.

red. Marta Bajsarowicz

Wigilia Bożego Narodzenia
obchodzona jest 24 grudnia.
Zazwyczaj zaczyna się, gdy
na niebie zaświeci pierwsza
gwiazdka, ale w dużej
mierze zależy to od
ustalenia z rodziną, o której
godzinie zasiadamy do
stołu. 
Na początku uroczystości
dzielimy się z bliskimi
opłatkiem. 
Podczas Wigilii

możemy spróbować 12
potraw, między innymi:
pierogów, kapusty z
grochem, różnych
gatunków ryb oraz ciast
świątecznych.
W Wigilię wieczorem dzieci
z radością otwierają
prezenty, które zostawił
Święty Mikołaj. Wigilia to
przede wszystkim czas
radości, spotkanie z
rodziną, śpiewanie

kolęd z bliskimi i okazja,
żeby zjeść pyszne
potrawy.

red. Milena Stachlewska
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Kim był święty Mikołaj?Szkolne mikołajki. Wywiad sióstr
Jasieczek

Dominika Jasieczek: Jak ci się podobały szkolne mikołajki?
Ewa Jasieczek: Bardzo m się podobały!
D.J.: Czy był to dla ciebie wyjątkowy dzień?
E.J.: Tak.
D.J.: Dlaczego był fajny?
E.J.: Dlatego, że prawie wszyscy mieli mikołajkowe czapki.
red. D. Jasieczek

Święty Mikołaj urodził się na przełomie III i IV wieku w Turcji, w rodzinie
bogatych kupców. Był biskupem diecezji Myry. Umarł 6 grudnia, najpewniej
352 r. w wieku 65 lat.

red. Julia Błaszkiewicz

E.F. E. Fidrysiak
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Szkolne obchody praw dzieckaKiermasz
świąteczny

W dniu 20.12.2016 w godzinach 17-20 odbył się w naszej szkole kiermasz
świąteczny. Wszystkie klasy przygotowały i wystawiły ciekawe przedmioty,
takie jak: ozdoby świąteczne, choinki czy stroiki. Nie zabrakło ciast i ciastek.
Na kiermaszu były także sprzedawane lalki, z których dochód zostanie
przeznaczony na szczepionki dla dzieci z Angoli.

red. Wiktoria Kadzikowska

Na wniosek Rzecznika Praw Dziecka sejm przyjął uchwałę w sprawie
ustanowienia święta (Dzień Praw Dziecka), które przypada 20 listopada w
25 rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów
Zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka. Wszyscy uczniowie naszej
szkoły wraz ze swoimi wychowawcami przez tydzień podejmowali działania
mające na celu propagowanie idei praw dziecka, zwiększenie świadomości
na temat istnienia Konwencji o Prawach Dziecka, uświadomienie wszystkim,
że dzieci mają swoje prawa i mogą z nich korzystać.
W czasie lekcji uczniowie prowadzili debaty, brali udział w quizach, tworzyli
prezentacje multimedialne, wykonywali przepiękne prace plastyczne,
tworzyli książki i uczyli się piosenki „Prawa Dziecka”.Podsumowaniem
obchodów Dnia Praw Dziecka byłuroczysty apel.
Red. A. Błaszczyk-Szmidt

E.F. E. Fidrysiak
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Wywiad z panem Dariuszem
Szpakowskim

Wojtek Korbel, uczeń
klasy VIc, zastępca
redaktor naczelnej
naszej gazety miał
okazję spotkać się z
Dariuszem
Szpakowskim –
komentatorem i
dziennikarzem
sportowym. Pan
Dariusz gościł w
Łodzi na Politechnice
Łódzkiej w ramach
tzw. „Czwartkowego
Forum Kultury” 24
listopada 2016 r.

Wojtek Korbel: Jak to
jest być
dziennikarzem
sportowym? Czy to
łatwa, czy trudna
praca?

Dariusz Szpakowski:
Ludzie często
mówią, że to łatwy i
ciekawy zawód, że
się trochę
poopowiada i dużo
podróżuje. Ale to

jest praca dla
milionów ludzi. Na
pewno ta praca daje
satysfakcję.

W.K.: Czy ma Pan
duży zasób
słownictwa?

D.SZ.: Nie mnie to
oceniać. Trzeba
zapytać profesora
Miodka. O język
trzeba dbać, na
przykład czytając
.

W.K.: Czy często
wyjeżdża Pan
służbowo za granicę,
jak np. na Mundial
2014? Czy to fajne
uczucie?

D.SZ.: Jest to fajne i
uciążliwe uczucie,
ponieważ trzeba
dużo podróżować.

W.K.: Jedna rada,
którą dałby Pan
młodym
dziennikarzom, to?

D.SZ.: Należy
skończyć studia
wyższe i Akademię
Wychowania
Fizycznego, gdzie
można będzie
poznać różne
dyscypliny sportu.
Podstawą jest też
znajomość języków
obcych, przede
wszystkim
angielskiego.
Kolejnym

krokiem jest
słuchanie i ćwiczenie
transmisji. Praktykę
najlepiej zacząć od
radia. Jednym
słowem: praca,
praca i jeszcze raz
praca.

red. Wojciech Korbel

W.K.
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