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Zielona szkoła: uczy,
wychowuje, rozwija!

TAJEMNICZE MIEJSCA 
W SZKOLE

Miejskie rowery
Jako, że wielkimi krokami
zbliża się do nas jedno
z najciekawszych
wydarzeń z życia
szkolnego ucznia - zielona
szkoła chcielibyśmy
przybliżyć Wam -
niejadącym i jadącym ten
temat.
Zacznijmy od ogólnych
spraw organizacyjnych.
Zielona szkoła to
pięciodniowa lub
czterodniowa wycieczka
szkolna. Jej koszt waha się
w granicach 500 złotych.
Chciałabym zaznaczyć, że
jest w to wliczony koszt
przewodnika, atrakcji,
przejazdu, noclegu oraz
wyżywienia. Nie będę
stwierdzać czy to drogo,
czy też nie, musicie sami
pomyśleć. W tym roku
wybieramy się w piękne
Góry Świętokrzyskie,
a w 2016 gościliśmy
w Pogorzelicy -
nadmorskim miasteczku.

Oczywiście atrakcje nie
opierają się jedynie na
mieście, w którym znajduje
się hotel. Zwykle rano cała
grupka pakuje się do busa
i jeździmy sobie, gdzie
zaplanowano. Okej, wiemy,
gdzie jedziemy, ile nas to
wynosi i co zwiedzamy, ale
właściwie co zabrać ze
sobą? Zawsze po
wpłaceniu zaliczki
otrzymuje się kartkę, na
której napisane jest, jaki
ekwipunek przyda nam się
podczas wycieczki. Są to:
dwie pary wygodnych
butów, klapki lub kapcie,
kurtka przeciwdeszczowa,
polar lub sweter, dres, dwie
pary spodni, podkoszulki na
każdy dzień, krótkie
spodenki, kreacja
dyskotekowa, skarpetki na
każdy dzień, bielizna,
piżama, nakrycie głowy,
okulary przeciwsłoneczne,
przybory toaletowe, 2
ręczniki, lekarstwa,

jakie przyjmujecie na co
dzień, aviomarin w razie
choroby lokomocyjnej,
kieszonkowe oraz napisane
jest jeszcze
wytłuszczonymi, dużymi
literami 'DOBRY HUMOR'.
Myślę, że powinniście
jeszcze zabrać jedzenie,
i tu nie chodzi o kanapkę
i mandarynkę na podróż
(chociaż to też weźcie), ale
i napoje (na pewno wodę,
której jest pod przydział),
słodycze itp. Nieistotne,
czy to są ciastka, chipsy
czy żelki - ważne, żeby
mieć co jeść pomiędzy
późnymi 'pogadankami'.
Warto też znaleźć
w torbach czy walizkach
miejsce na kubek, widelec
i łyżkę, bo w tamtym roku
paru osobom tego
brakowało 
c.d. na s. 2

Zielona szkoła 2015 Zielona szkoła 2016

Miejskie rowery to atrakcja dostępna w wielu większych
miastach w Polsce, a teraz również w Łodzi. W całym
mieście są stacje z rowerami. Aby wypożyczyć jednoślad,
trzeba się zarejestrować, a następnie doładować swoje
konto (na stronie internetowej). Rowery dają możliwość
przemieszczania się bez zanieczyszczania powietrza
samochodem lub komunikacją miejską i są okazją na
niedrogi, aktywny sposób na relaks i wypoczynek dla całej
rodziny!
Wymieniając rower co 20 minut, można pojeździć za darmo.
Jedna godzina jazdy to koszt zaledwie złotówki. Miejmy
nadzieję, że ludzie będą szanować rowery, aby starczyły
nam na długi czas!

Ola Kotras

ŁRM

Nie tak dawno redakcja koła
literackiego miał wręcz
zaszczyt zwiedzić
niedostępne ogółowi miejsca
w szkole. A żeby nie
marnować tej wycieczki
i zdjęć trochę was
wtajemniczymy...
Kojarzycie, gdzie jest
szatnia chłopców,
prawda? Otóż obok szatni
mamy jeszcze parę
schodków w dół. 
c.d. na s. 2 Drzwi do...
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Pierwsze z tajemniczych pomieszczeń Do czego miało służyć to pomieszczenie?

c.d. ze s. 1.
Za drzwiami kryje się
schowek, jakich nie
brakuje w naszej
szkole. Trzyma się
tam sanki, ławki,
krzesełka, skrzynie
i inne takie skarby
potrzebne czasem
w życiu szkoły. Kilka
osób zna to miejsce,
ponieważ to stamtąd
przenosimy krzesełka
na salę gimnastyczną,
gdy przygotowujemy
widownie do jakiejś
uroczystości.  
Ale czy nie
zastanawiało was
nigdy, co kryje się za
kolejnym wejściem
bez drzwi,które
znajduje się za
opisanym przeze
mnie schowkiem na
rupieci? Może to
magiczne przejście do
Narnii? Może to stara
sala lekcyjna?
W pomieszczeniu jest
bardzo ciemno,

ale to nie problem, są
tam światła do
zapalenia. Gdy tylko
prąd dopłynie do
żarówki,
a pomieszczenie
wypełnia ciepłe,
zakurzone światło,
ukazuje się naszym
oczom... no cóż.
Pokój. Obdarte, szare
ściany, brudna
podłoga i pajęczyny.
Wszędzie jest trochę
chłodno i wilgotno.
Czasem takie pokoje
śnią nam się w
koszmarach, jest w
nich coś
niepokojącego,
wzbudzającego
strach. Innym ten
pokój mógłby się
wydawać po prostu
niezagospodarowanym,
bezużytecznym
miejscem, gdyby nie
jeden niezwykły
szczegół. Są w nim
drzwi. Możecie sobie
teraz pomyśleć

"Halo, drzwi którymi
wychodziliśmy,
logiczne...". No
właśnie, że są tam
jeszcze jedne drzwi,
i to nie takie zwykłe,
którymi wchodzimy do
domu czy klasy, ale
ciężkie, okute
metalem malutkie
kwadratowe drzwiczki
w rozmiarze dwóch
poduszek. Drzwi są
dość szeroko otwarte,
a kiedy spojrzy się do
środka można sobie
wyobrazić najgorsze
historie o duchach,
czy atakach, a może
mordercach... malutki
pokoik, wysokości
niecałego metra lub
mniej, brudny i obdarty
na amen. Na
kamiennej podłodze
leżą puszki, papierki...
I kiedy przyjrzymy się
trochę lepiej, możemy
zauważyć, że to
pewnie nie koniec.
W oddali pokoiku,

który mimo że jest
malutki, jest dość długi
widać coś na kształt
kolejnych drzwi.
Niestety nie da się
tego za bardzo
sprawdzić, ale
możemy sobie
wyobrazić, jakie
zagadki mogą się tam
kryć...
Tylko na co zrobiono
ten pokoik? Czy był to
schron (metalowe
drzwi)? A może
zamykano tam
niegrzecznych
uczniów? W sumie,
jeśli to prawda, to
zastanawia mnie,
czemu teraz nie jest w
użytku... Dalsze
myślenie
pozostawiam wam. A
wy? Jak myślicie? Co
kryje się w tym
tajemniczym miejscu?

Zuza Stypa

TAJEMNICZE MIEJSCA 
W SZKOLE

c.d. ze s. 1.
i nie raz w pokojach
jadło się łyżeczkami od
herbaty pożyczonymi
od nauczycielek. Uff, to
już koniec spraw
organizacyjnych.
Chciałabym jeszcze
wspomnieć
o wycieczkach,
których się nie
zapomina. Była to
wycieczka do fortu
Gerharda na wyspie
Wolin. Nasz
przewodnik był
zabawny,
a jednocześnie potrafił
ogarnąć grupę. Nawet
dla osób, które nie
interesowały się
wojskiem, wojną itp.
była to bardzo ciekawa
wycieczka.
Zwiedziliśmy m. in.
podziemia, w których
trzymano zapasy czy
kolekcję broni. Kiedy
spacerowaliśmy
podziemiami, nasz
przewodnik nagle
uderzył mocno ręką w
metalowe drzwi
podczas opowiadania
historii o duchu.
Zwiedziliśmy także
wyspę wikingów, na
której można było
spróbować
podpłomyka i obejrzeć,
jak mieszkali tamci
ludzie.

Poza tym turkusowe
jezioro, aleja gwiazd...
atrakcji było co nie
miara! Wspominam
także wszystko to, co
robiło się poza
zwiedzaniem.
Dokuczanie temu, kto
zasnął pierwszy, czy
trudne pakowanie,
kłótnia o to, czy mamy
oglądać mecz czy
'Agenta gwiazdy',
zjadanie schabowego
za koleżankę,
wszystkie śmiechy
i kłótnie, puszczanie
disco polo i kaczuszek
w drodze powrotnej
autokarem, zgubione
rzeczy w autokarze,
które odnajdywały
nauczycielki
i znajdowały ich dawny
dom... Każdy, kto był
na zielonej szkole,
mógłby się chyba ze
mną zgodzić, że ma
świetne wspomnienia
na całe życie. Dlatego
bardzo zachęcam do
udziału, może
zobaczymy się w tym
lub następnym roku...
Nie żałujcie choćby
spróbować!
Zuzanna Stypa

Zielona szkoła: 
uczy, 

wychowuje, 
rozwija!

Zielona szkoła 2014
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SKJP Finaliści "Słownych potyczek"

Dnia 27 kwietnia br.
na 4. godzinie
lekcyjnej odbył się
finał Szkolnego
Konkursu Języka
Polskiego "Słowne
potyczki". Finalistów
wyłoniły dość trudne
eliminacje, polegające
na rozwiązaniu dość
skomplikowanego
testu. Finalistami
okazali się: Patryk
Twardowski,
Weronika
Marczyńska, Julianna

Adamczewska, Filip
Maciejewski,
Zuzanna
Majchrowska oraz
Zuzanna Stypa. 
Konkurs nie odbywał
się w naszej szkole
po raz pierwszy. W
tym roku jednak
uważam, że nie był
tak dobry, jak ten
z 2016. A dlaczego?
Szczerze mówiąc,
był nudny. 
Jako uczestniczka
finału mogę
powiedzieć,

że widownia nie
wyglądała na
zainteresowaną. Brak
jakichkolwiek
dekoracji sprawiał, że
– nawet mimo
nudnego konkursu –
nie było na czym
zawiesić oka.
Skomplikowane,
wielopoziomowe
pytania i długie do
napisania odpowiedzi
nie utrzymywały w
widzach napięcia,
nawet w
najmniejszym

stopniu. Zamiast, tak
jak w tamtym roku,
podnosić kartki do
góry, panie po prostu
przechodziły
i sprawdzały
odpowiedzi, mówiąc
do siebie, a nie
zawsze widowni, kto
dostał w końcu te
punkty, a kto nie. Ja
sama miałam nawet
parę razy problem
z tym, żeby
odgadnąć, ile
punktów dostałam, bo
zadania miały różną

punktację, ale nie
wiadomo jaką. 
Wiem, że sporo osób
włożyło w to czas
i pracę, ale gdy już
się to robi, to
należałoby to zrobić
tak, jak w ubiegłych
latach. Oczywiście
mam nadzieję, że nie
uraziłam nikogo za
bardzo, chociaż jeśli
to zrobiłam, to bardzo
mi przykro. 

ZUZA STYPA

Szkolny Konkurs Języka Polskiego 
"Słowne potyczki"

NM: Dzień dobry.
M.K.: Dzień dobry.
NM: Czy podoba się
Panu w naszej szkole
i co konkretnie?
M.K.: Atmosfera,
praca z uczniami.
NM: Jaki kontakt ma
Pan z nauczycielami,
kogo ceni najbardziej?
M.K.: Mam dobry
kontakt z
nauczycielami,
najlepszy z Panem
Radkiem.

NM: Jak przyjęły
Pana dzieci?
M.K.: Według mnie
całkiem dobre.
NM: Dlatego Pan
wybrał akurat W-F
jako przedmiot
nauczania?
M.K.: Bo kocham
sport.
NM: Co Pana w
dzieciństwie
interesowało i
dlaczego?
M.K.: Piłka nożna, bo

lubię sport. Uwielbiam
W-F. Nie wyobrażam
sobie dnia bez W-F.
NM: Jaki sport Pan
lubi?
M.K.: Piłka nożna i
piłka ręczna.
NM: Jaki był Pana
ulubiony przedmiot?
M.K.: W-F i W-F.
NM: Jaka jest Pana
ulubiona klasa?
M.K.: 6 B.
NM: Co lubi Pan robić
w wolnym czasie?

M.K.: Wychodzić ze
znajomymi i uprawiać
sport.
NM:. Jakie ma Pan
plany na przyszłość?
M.K.: Zdobyć pracę w
zawodzie.
NM: Dziękujemy za
rozmowę.

W. Sygnet, 
M. Piekarska

"Bo kocham sport" – 
wywiad z Panem Mateuszem Kaźmierskim

Dnia 20.04.2017 r.
wybraliśmy się do kina.
Odbyła się tam lekcja
na temat mediów. Po
lekcji oglądaliśmy film
pod tytułem: "Król
złodziejaszków". Film
polecam z całego
serca. Zachęcam do
oglądania, ponieważ
jest ciekawy.
Osobiście lekcja przed
filmem mi się nie
podobała.

Ola Kotras

Poster filmu

PAN Mateusz :-*

DM DM

filmweb

MP
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Rammstein!!!

Sernik na zimno 
wg Mai Piekarskiej

Uważajcie na
dzieciaki!

Rammstein to
niemiecki, heavy
metalovy zespół
z wokalistą Tillem
Lidenmannem na
czele. Zespół ten
powstał w 1994 roku,
składa się

z 6 artystów. Grupa
wydała już aż 17
milionów płyt! Ich
najbardziej znanymi
utworami między
innymi są: ''Amerika'',
''Du Hast'', ''Sonne",
''Mutter", ''Ich Wil"

i wiele innych.
Wokalista Till
Lidenmann urodził się
w 1963 roku
w Niemczech,
a początek swojej
kariery zaczął w
zespole "First Arsch".

Bardzo lubię
Rammstein, ich
muzyka wcale nie jest
taka havy!

Lena Arkit

Rammstein Paweł Jasionowski jako Till Linemann

Składniki:
·  4 galaretki o różnych
kolorach
·  mleko zagęszczone
niesłodzone - 250ml
·  ½ szklanki mleka
·  biszkopty ok. 2
paczek
·  margaryna/masło
owoce według
uznania(może być bez
owoców)
Przygotowanie:
1. Wysmaruj tortownicę
margaryną, a następnie
wyłóż ją biszkoptami
zamoczonymi w
mleku.
2. Przygotuj galaretkę
według przepisu
i pozostaw do
wystygnięcia.
3. Do wysokiego
naczynia wlej połowę

mleka zagęszczonego
i ubij je. Następnie wlej
schłodzoną galaretkę i
delikatnie wymieszaj.
4. Ciasto przelej do
tortownicy i włóż do
lodówki.
5. Na cieście ułóż
owoce.
6. Z drugą częścią
mleka postępuj tak
samo. Wlej do
tortownicy, jak ciasto
będzie sztywne.
7. Kolejne dwie
galaretki wykonaj
według przepisu i wlej
na sernik z ułożonymi
owocami.
8. Włóż do lodówki do
schłodzenia.

Smacznego!

Sernik na zimno

Tęczowy sernik na zimno

Dzieciak rządzi to film
animowany dla dzieci,
który jeszcze można
zobaczyć w kinach. 

Film został
wyprodukowany w

USA, wyreżyserowany
przez Michaela

McCullersa, trwa 1
godzinę i 37 minut.

Pewnego dnia w życiu
pewnego chłopca o

imieniu Tim pojawia się
dziwny braciszek. Nie

jest to zwykły mały,
słodki bobas, lecz mały
agent, który przybył na
Ziemię z pewna misją.
Chłopcy na początku

się nie lubią, ale później

się polubią i będą mieli
bardzo fajne i ciekawe

przygody, w wyniku
których będą musieli

wspólnie ocalić
rodziców.Film jest
bardzo ciekawy i

serdecznie go
polecam! Niechęć,

zazdrość, jak i
nienawiść mogą
przerodzić się w

miłość.
Lena Arkit

"Dzieciak rządzi"

Fasolki 

.

YouTube Antyradio

MP

Targ Smaku

Multikino

.
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FULLCAP – czapka z daszkiem

Park linowy w Arturówku zaprasza do przygody!

Park Linowy - to takie
miejsce rozrywki,
w którym przestrzeń
można pokonać na
różne sposoby.
W Łodzi są 3 parki
linowe: na Stawach
Św. Jana, na Młynku
i w Arturówku.
W Arturówku mamy
5 tras:
- dla dzieci od 3 lat,
- niską na wysokości
od 1 m do 1,5 m,
- średnią na
wysokości od 5 m do
7 m,
- wysoką na
wysokości od 8 m do
10 m,
- tyrolską na
wysokości od 13 m do
15 m.
Trasa dla dzieci od
3 lat nie wymaga
zakładania
karabińczyków, tyrolki
i innych przypinek,
wymaga tylko kasku.
Trasa niska jest już
dla dzieci w wieku ok.
4–5 lat i wyżej. Trasa
średnia wymaga już

odwagi, ponieważ są
trudniejsze atrakcje
i jest to wysoko;
myślę, że dzieci od 5–
6 lat na spokojnie
sobie poradzą, lecz
jeśli wchodzą
pierwszy raz, może
polecieć kropla łzy lub
potu. Następnym
razem pójdzie już
lepiej, bo dziecko
nabierze wprawy. Na
tej trasie wymagane
są już karabińczyki,
tyrolka, kask i, jeśli
ktoś ma taką
potrzebę, to może
mieć rękawiczki,
ponieważ obcierają się
ręce. Trasa wysoka
jest dla
zaawansowanych. Ja
na niej byłam
i z własnego
doświadczenia wiem,
że nie jest to łatwe,
wiele osób schodzi
z tej trasy. Widziałam,
że po tej trasie chodzą
bardzo małe dzieci
w wieku nawet ok.6
lat, ponieważ nabrały

wcześniej wprawy na
średniej i wreszcie
znudziło im się,
i odważyły się pójść
na wysoką trasę. Tak
samo było w moim
przypadku. Na tej
trasie również
potrzebne są
wszystkie
zabezpieczenia
i mogą być
rękawiczki. Trasa
może być też dla
dorosłych i osób
w innym wieku. Trasa
tyrolska znajduje się
bardzo wysoko nad
ziemią, więc jeśli ktoś
ma lęk wysokości, to
nie polecam J Ta
trasa polega tylko na
zjeżdżaniu na tyrolce.
Jest 7 zjazdów. 3 są
między drzewami
i 4 nad stawem 120
kilku metrowym. Ja
niedługo planuję
wybrać się na tę trasę.
Ta trasa wymaga
odwagi, nie polecam
też wchodzić na
tyrolską na początek,

ponieważ dobrze jest
najpierw nabrać
wprawy. Tutaj
oczywiście też są
potrzebne przypinki
i kask. Jeśli ktoś jest
pierwszy raz w parku
linowym, to musi
przejść szkolenie,
które polega na
przepinaniu
karabińczyków
ityrolki. Instruktor
wszystko pokazuje
i was sprawdza. Jeśli
ktoś zdecyduje się na
zejście z jakiejkolwiek
trasy, instruktor
wchodzi na tę trasę
i albo pomaga zejść,
albo próbuje pomóc
przejść tę atrakcję.
Z całego serca
polecam <3 i
zachęcam do
zdobywania tras!

Ola Kotras

Czapka daszkiem
nazywana potocznie
FULLCAP podobna do
bejsbolówki, lecz
posiada płaski daszek
i nie ma regulacji
rozmiaru. Nazwa
FULLCAP jest
popularna w Polsce,
choć w krajach
anglojęzycznych tego
typu czapki nazywa
się po prostu FLAT-
BRIMMED HA, czyli
czapka z płaskim

daszkiem lub FITTED
CAP, czyli
dopasowana czapka.
FULLCAPU nie należy
mylić z czapką typu
SNAPBAC. Główną
różnicą jest to, że
SNAPBACK ma z tyłu
zapięcie
umożliwiające
regulację rozmiaru
oraz półokrągłe
wycięcie nad szyją, co
jest przydatne dla
osób z długimi

włosami. FULLCAP
takiej regulacji nie
posiada i, wybierając
czapkę, trzeba dobrać
odpowiedni rozmiar.
Daszki FULLCAPÓW
są też zwykle nieco
bardziej zaokrąglone.
Innym typowym
elementem
FULLCAPÓW i
SNAPBACKÓW są
naklejki hologramowe
na daszkach, których

nie da się ponownie
przykleić po
odklejeniu. Wiele osób
uważa, że są one
oznaką oryginalności
czapki. Jednak z
drugiej strony można
też spotkać głosy, że
noszenie czapki z
nieodklejonymi
naklejkami jest
oznaką złego smaku i
wywyższania się.

Kacper Mielczarek

Trasa dla najmłodszych

Jay-Z wie, jak nosić fullcapa

dzienniklodzki.pl

twitter.com
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Redakcja 
"NEWSY Melchiora"

Przypnij zainteresowania 
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W środę 3 maja, tak
jak to dzieje się od
siedmiu lat, odbył się
w miejscowości
Wiączyń koło Łodzi
bieg konstytucyjny.
Festyn organizowany
był przez Klub
Jeździecki „Zbyszko".
Dorośli mogli biec na
dystans 10 lub 21 km.

Na 10 kilometrów
biegli nasi
nauczyciele: Pan R.
Kamiński i Pani K.
Kowalewska.
Nie zabrakło również
biegów dla dzieci, na
trzy dystanse: 150 m,
400 m i 600 m.
Jednak chyba

największym
zainteresowaniem
cieszyły się konie,
było ich tam bardzo
dużo. Z ich udziałem
organizowane były
zawody jeździeckie,
pokazy kaskaderskie
i dla dzieci
„oprowadzanki”

na kucykach. Były
słodkie przekąski i
grill. Było bardzo
fajnie. Myślę, że taka
atrakcja kosztująca 5
zł jest super
pomysłem do
spędzenia czasu z
rodziną :)

Lena Arkit

Bieg i marsz Konstytucji 3 maja – 
Wiączyń Dolny 2017

Co zabrać na
majówkę? Zależy,
gdzie i na jak długo
się wybieramy.
Jeśli to rodzinny piknik
gdzieś niedaleko i w
czas dobrej pogody, to
można zabrać:
- koszyk,
- koc,
- poduchy,
- kiełbaski,
- grilla,
- kanapki,
- badminton,
- środki przeciwko
komarom i kleszczom,
- latarkę,
- piłkę,

- napoje,
- talerze,
- kubki,
- kąpielówki (tylko,
kiedy jedzie się na
więcej dni i nad wodę),
- ręcznik (tylko, kiedy
jedzie się na więcej
dni).
Dobrze jest też zabrać
gry planszowe i karty,
bo gdy znudzi nam się
wysiłek fizyczny, nie
zaszkodzi ruszyć
głową.

Ola Kotras

Czas 
na majówkę!

Kojarzycie zdjęcia idealnych warkoczy czy
uroczych babeczek, które są niemal wszędzie?
Większość z nich pochodzi z dość znanego
serwisu społecznościowego Pinterest. Jest on
bardzo podobny do Instagrama, można
powiedzieć, że to jego brat. 
Niektórzy ludzie robią nawet serie filmików, w
których próbują odtwarzać pokazane tam
potrawy, przedmioty itp. 
Aplikację można zainstalować za darmo na
telefon lub wejść na stronę Pinterest.com.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej
ciekawej propozycji.

Zuzanna Stypa

.

Przed biegiem Po biegu

Najważniejsza jest pogoda
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