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Czekamy na święta.

Uczennice naszej szkoły.

Niech te święta Bożego
Narodzenia przyniosą Wam
wiele radości – wspólnie
spędzonego czasu,
rodzinnej atmosfery, dużo
radości i tyle optymizmu,
by nie skończył się przez
cały zbliżający się rok.
Życzę Wam, abyście to
Boże Narodzenie
spędzili w atmosferze
miłości i wzajemnego
zrozumienia. Wesołych
Świąt i szczęśliwego
Nowego Roku.

A.B
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Czy jesteśmy tolerancyjni?

16 listopada obchodziliśmy w
naszej szkole dzień tolerancji.
Każdy z uczniów i pracowników
szkoły dostał serce wycięte z
papieru, na którym miał napisać, z
czym mu się kojarzy słowo
TOLERANCJA. Na szóstej godzinie
lekcyjnej odbył się apel, podczas
którego najpierw przypinaliśmy
serca do materiału, a potem
ustawiliśmy się w kręgu,
złapaliśmy za ręce i tańczyliśmy do
piosenki Czesława Niemena pt.
„Dziwny jest ten świat”. Po tej
pouczającej lekcji, wszyscy
rozeszliśmy się do klas.
Moim zdaniem taki dzień był w
szkole bardzo potrzebny, ponieważ
każdy mógł się zastanowić, czy
jest tolerancyjny i jakie
zachowania toleruje a jakich nie.

Kacper Kosiorek IIb

Serduszka ,,Czym dla nas jest tolerancja?"

Uczniowie podczas apelu.

T.R

T.R
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Zostań świętym Mikołajem.

Wywiad z Panią Grażyną Szekalską – nauczycielką szkolnej biblioteki.

-Co rozumie Pani pod pojęciem „Roku czytelnictwa”?
-Promowanie czytelnictwa, rok czytelnictwa jest to
zwrócenie uwagi na zanikanie
nawyku czytania książek. W dobie komputerów, gdzie
wolicie
grać na komputerze, czy serfować po Internecie, nie
sięgacie już zbyt często po książki i czasopisma.
-Czy będą organizowane jakieś konkursy w związku z tym
wydarzeniem?
-Oczywiście np. ”Mistrz lektur”.
-Jakie książki uczniowie wypożyczają najczęściej?
-Z pewnością najczęściej lektury szkolne, ale także książki
przygodowe, młodzieżowe i fantastykę.
-Jakie korzyści według Pani daje czytanie książek?
-Książki rozbudowują wyobraźnię, dzięki czemu
wzbogacają słownictwo, poznajemy różne zachowania
ludzi. ”Więcej czytasz, więcej wiesz.”
Dzięki czytaniu potrafimy odnaleźć się w otaczającym nas
świecie.
Czytanie poprawia także pisownię, koncentrację i pamięć.
-Czy zachęca Pani uczniów do czytania książek? Jeśli tak,
to w jaki sposób?
-Oczywiście. Na przykład  poprzez zakup nowych książek
do biblioteki czy organizację wystaw i gazetek takich jak:
„Moja ulubiona książka”, „Książka łączy pokolenia”, „Moja
przyjaźń z książką”…
-Jaka jest Pani ulubiona książka?
-Mam wiele ulubionych książek, z lat dziecięcych
pamiętam książkę „Babcia na jabłoni”,
którą dostałam od koleżanki na imieniny.
Chętnie wracam do książki  „Oskar i pani Róża”.
Zachęcam do jej przeczytania.
-Dziękuję za wywiad.
-To była przyjemność.
Wywiad przeprowadził Mikołaj Rożniata Ia

Jedna z ulubionych książek p. Szekalskiej

Z dniem 1 grudnia rusza III edycja "Paczki dla zwierzaczka" organizowana 
przez nasze głowieńskie przytulisko. Każdy z nas może zostać  świętym
Mikołajem. Jeżeli chcesz pomóc, a nie wiesz, jak to zrobić, podaję
niezbędne informacje.

WWW.tpzarkadia.pl  to adres strony, gdzie można  znaleźć listy naszych
podopiecznych. Każdy z nich ma swoje małe marzenia, które możesz
spełnić. Wybierz  psa lub kota , któremu chciałbyś  pomóc,  dokładnie
zapoznaj się z takim listem do Mikołaja i skomponuj podarek, który do 24
grudnia 2016r. możesz  przekazać bezpośrednio do przytuliska przy  ul.
Piaskowej 37  lub pracownikowi bądź wolontariuszowi. Jeśli jesteś
zabiegany ,chciałbyś, a boisz się, że nie zdążysz z paczką dla wybranego
pupila,wpłać zaplanowaną kwotę na konto : 49 8787 0000 0024 6482 2000
0001 TPA Arkadia z dopiskiem „Paczka dla zwierzaczka”-imię zwierzaka.

Agat Budna Ic

Jeden z mieszkańców przytuliska.

http://www.tpzarkadia.pl/


www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 21 12/2016 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLZ ŻYCIA SZKOŁY

Literacka ciekawostka.
„Największa dziennikarka wpadka Hemingwaya”.

Gdy w 1944 roku oczy świata zwróciły się ku Francji, gdzie planowano
otworzyć nowy front, autor ,,Starego człowieka i morza” wiedział, że musi
tam być. Problem w tym, że żona Martha Gellhorn jako dziennikarka również
miała chrapkę na reportaż wojenny z wyzwolenia Europy.

Plan był prosty: najpierw Ernest odebrał żonie pracę w słynnym tygodniku
„Collier’s’’, dzięki czemu to on otrzymał akredytację prasową na wyjazd do
Europy, a nie Martha. Potem nie pomógł żonie w załatwieniu miejsca w
samolocie wiozącym dziennikarzy do Londynu. Obłudnie tłumaczył, że nie
zabierają kobiet na pokład, choć doskonale wiedział, że będą tam inne
korespondentki.

I odleciał z Ameryki. Dotarł do Londynu, jednak nieszczególnie brał się tam
do roboty. Z przyjacielem Robertem Capą ( jednym z najważniejszych
fotografów XX wieku) i grupą znajomych dziennikarzy urządził sobie epicki
„melanżyk”. Capa na potrzeby zabawy pożyczył około 40- litrowy dzban od
… laboratorium badań atomowych, w którym przygotował wyśmienity poncz
z brzoskwiń, brandy , skrzynki szampana i szczypty promieniotwórczych
oparów. Przy tej odjazdowej popitce niesforni goście Capy bawili się całą
noc. Nad ranem pijany Hemingway z dwójką innych półprzytomnych
kompanów wsiadł do samochodu, by wrócić do hotelu.

Tymczasem naloty na Londyn wciąż trwały, dlatego miasto nie było
oświetlone w nocy. Panował też zakaz używania reflektorów
samochodowych, więc wstawiona kompania wjechała prosto w wieżę
ciśnień. Pasażerowie z poważnymi obrażeniami trafili do szpitala.
Hemingway wyglądał na tak pokiereszowanego, że nawet pojawiła się w
prasie informacja o jego śmierci, jednak jeszcze się nie wybierał na tamten
świat.

Wstrząśnienie mózgu i szwy na głowie nie otrzeźwiły pisarza, pozwalał sobie
na popijawy i miłosne podboje w szpitalnym łóżku. W sierpniu 1944r., gdy
wciąż miał jeszcze obandażowaną głowę i kulał, popłynął barką desantową
do Normandii, kiedy pierwsze przełomowe walki już dobiegły końca, jednak
mimo to obserwował z pokładu wydarzenia i napisał sugestywny reportaż.

Żonie Hemingwaya, pomimo wielu trudności, udało się przedostać do Francji
i napisać wstrząsające reportaże z linii frontu oraz o miejscach zagłady
Żydów. Pisarz nie dotarł do Francji przed żoną ani nie dotarł do miejsc, gdzie
toczyły się walki. W sierpniu pojechał do stolicy Francji, żeby jako pierwszy
Amerykanin „wyzwolić” legendarny luksusowy paryski Hotel Ritz z jego
zapasów znakomitych i drogich gatunków wina. Został pierwszym
Amerykaninem, który dotarł do tego miejsca, dlatego na pamiątkę owej
wizyty jeden z barów hotelowych nazwano Bar Hemingway.

( Na podstawie,,Ciekawostkihistoryczne.pl”)

Kamila Podlecka IIIC

Ernest Hemingway.
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