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Dlaczego Ateny to Ateny, czyli moja wycieczka do Grecji

   W marcu tego roku pojechałem z rodziną do Grecji, do Aten. Podróż nie była zbyt długa ani męcząca. Kiedy wysiedliśmy z samolotu, poczuliśmy, że jest
dość gorąco. Rzeczywiście, tamtego dnia było tam ciepło. Pojechaliśmy taksówką do naszego hotelu. Jechaliśmy długo. Ateny to duże miasto, chociaż, co
dziwne, mieszka w nim mniej osób niż w Łodzi. To miasto jest takie duże, ponieważ Ateńczycy nie budują wielopiętrowych domów. W tamtym miejscu
zawsze można spodziewać się trzęsienia ziemi, a małe i niskie domki nie przewracają się tak łatwo jak wysokie bloki mieszkalne. Co najpierw
zwiedzaliśmy? Hm, muszę przyznać, że bar z gyrosem… Nie wydaje się to ważne, ale w Grecji podają ZNAKOMITE mięso. Ale nie przyjechaliśmy tam
tylko po to, aby jeść gyros. Najpierw obejrzeliśmy Akropol – górę, na której stoją dawne świątynie greckich bogów. Wszystkie budowle wykonane są tam z
kamienia, którego nie trzyma żadna zaprawa. Dawno temu te kamienie były białe i złote, ale teraz są raczej jasnobrązowe. Ta góra ma jedną
charakterystyczną cechę. Jest na niej Partenon, świątynia patronki Aten, czyli…. tak, zgadliście - Ateny. Atena jest boginią mądrości. Według mitów,
pewnego dnia Posejdon, bóg morza, siedział w jaccuzi (czy też jak zwały się tego typu atrakcje, które mieli bogowie w tamtych czasach) i zobaczył piękne
miasto, które nie miało żadnego patrona. Zaraz się tam pojawił, by objąć nad nim kuratelę. Ale w tym samym miejscu pojawiła się właśnie Atena, która też
chciała zostać patronką tego miasta. Gdyby Posejdon przybył wcześniej, pewnie to miasto nazwano by Posejdonpolis czy jakoś podobnie, ale cóż? Bogowie
postanowili, że ten, kto da lepsze dary miastu, zostanie jego patronem. Posejdon stworzył konie. Ateńczycy ucieszyli się z tego tak, że wylecieli z sandałów
(podejrzewam, że ich sandały musiały mieć słabe zapięcia), ponieważ wcześniej nie mieli zbyt dobrych środków transportu. Wtedy Atena machnęła ręką,
ziemia się rozstąpiła i wyrosło z niej… chuderlawe drzewko oliwne.
- To oliwki. Będziecie mogli nich robić oliwę i rozwinąć handel… A poza tym świetnie nadają się do pizzy! Staniecie się najbogatszym polis w Grecji! –
ogłosiła Atena.
Ludzie wiwatowali. Co prawda nie wiedzieli, co to jest pizza, ale i tak ogłosili Atenę zwycięzcą. (Pizza miała przecież zostać wynaleziona dużo później i w
zupełnie innym miejscu) I dlatego Ateny nazywają się Ateny. W muzeum Partenonu, które również zwiedziliśmy, znajduje się pomnik, przedstawiający spór
pomiędzy Ateną i Posejdonem o to, kto będzie patronem miasta. Warto go zobaczyć na żywo. To do zobaczenia w Atenach!

                                                                                                                                           Jan Sobaczyński

Akropol Spór Ateny z Posejdonem
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W Bolimowskim Parku Krajobrazowym

   Byliście kiedyś w Bolimowskim Parku Krajobrazowym? Jeśli nie, to macie okazję przenieść się tam razem ze mną, gdyż opowiem Wam o wycieczce w
niesamowite miejsce, na którą pojechały 18 maja klasy piąte i szóste.
   Najpierw poszliśmy do Muzeum Mydła. Dowiedzieliśmy się tam, że szlachcice w XVIII w. wcale się nie kąpali. Nie myli zębów i nie czesali się. Zamiast
tego, nosili bogato zdobione stroje i wielkie peruki, a panie dodatkowo nosiły wachlarze, perfumowały się i robiły makijaż. Po zapoznaniu się z tymi
ciekawostkami mieliśmy możliwość zrobienia własnego mydła! Można było samemu wybrać kształt, zapach i kolor. 
   Po wizycie w Muzeum Mydła poszliśmy do zamku, w którym w dawnych czasach mieszkała rodzina królewska. Zamek był pełen pięknych, zdobionych
komnat oraz ciekawych rozwiązań architektonicznych. Mnie najbardziej podobały się kręcone schody, którymi wchodziło się na piętro.
Najpierw weszliśmy do sali, która była bardzo różnorodna. Była to sypialnia, gdy wstawiło się tam łóżka. Mogła jednak pełnić funkcję jadalni, gdy znajdował
się tam stół. Było tam wiele luster, dzięki którym sala wydawała się większa. Dzieci króla nie jadały z nim posiłków. Jedli oni ze swoimi opiekunkami, które
uczyły je w tym czasie dobrych manier. Posiłków nie gotowało się w kuchni, ale w oddzielnym budynku.
    Kolejnym etapem wycieczki było gospodarstwo agroturystyczne. Na samym początku, razem z panią robiliśmy twaróg. Trzeba było wlać do dużego
naczynia cztery litry mleka prosto od krowy i cztery litry zsiadłego mleka. Następnie przez sitko należało oddzielić wodę od twarogu, który pozostawiliśmy do
wyschnięcia, a z pozostałej wody otrzymaliśmy pyszny i zdrowy napój.
   Po zrobieniu twarogu poszliśmy oglądać zioła. Pani  przewodnik opowiadała, jaka to roślina i na jakie choroby pomaga. Niektórych z nich mogliśmy sami
spróbować! Kiedy już zobaczyliśmy wszystkie rośliny, poszliśmy ponownie do naszego twarogu, który już był gotowy. Dodaliśmy do niego zebrane
wcześniej zioła i mogliśmy go zjeść. Był pyszny!
    Wycieczka bardzo mi się podobała i wszystkim serdecznie polecam podobne wyjazdy. Z pewnością wrócicie zadowoleni!

                      
                                                                                                                          Wiktoria Karp
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Mac Tíre Glaoch

Z dedykacją dla prawdziwego Lapa Donna 

Do biegu, gotowi, start! Zawodnicy błyskawicznie ruszyli z miejsca. Na prowadzenie wyszła dziewczyna o mysich włosach. Ach, coroczny festyn zawsze
rozpoczynał się pięciokilometrowym biegiem przez las, w którym brali udział uczniowie tutejszej szkoły. Szkoda, że odbywa się na sam koniec wakacji,
pomyślała Aine sunąc na przedzie wyścigu. Łańcuchem zawodników kierował "pilot" na rowerze, który wskazywał drogę. 
 Dziewczyna zwolniła tempo. Żeby przebiec taki dystans, trzeba zachować trochę sił. Dopiero od tego momentu trasa zaczęła przebiegać po leśnej ścieżce.
Wcześniej startowali spod ratusza, by każdy uczestnik festynu mógł zobaczyć otwarcie. Aine bardzo stresowała się przed rozpoczęciem, a teraz biegła,
myśląc jedynie o wyścigu i dystansie jaki ma przed sobą. 
 Nagle jej uwagę przykuł cień, biegnący za gęstą ścianą krzewów. Czy to...? Nie, to niemożliwe! Przez chwilę zdawało jej się, że widziała Lapa Donna. Znów
"to coś" przebiegło w drugą stronę. Dziewczyna, niewiele myśląc, przystanęła. Reszta zaczęła ją wyprzedzać. Aine stała w miejscu. Nie wiedziała co zrobić.
Wyścig czy przyjaciel?
- Dalej, dalej! - krzyczał "pilot" - Nie zatrzymujemy się! To wyścig, nie wycieczka turystyczna!
 Kolejny zawodnik wyprzedził ją. Aine marzyła o wygranej. Tyle trenowała! Ale Lapa Donn... Dziewczyna przecisnęła się między krzakami i popędziła w głąb
lasu. Nawet nie słyszała wrzasków "pilota", który ostrzegał wykluczeniem z wyścigu za nie bieganie po wyznaczonej trasie. 
 Aine zobaczyła futro wilka, krążącego za kolejnymi drzewami. Natychmiast zaczęła gonitwę. Kiedy znalazła się w miejscu, gdzie przed chwilą go widziała,
nie zobaczyła go. Czyżby zwidy? Może halucynacje? Niemożliwe, bym je miała, rozmyślała gorączkowo. Niespodziewanie usłyszała szelest. Odwróciła się
tak gwałtownie, że upadła. Przed nią stał Lapa Donn. Dziewczyna niepewnie wyciągnęła ku niemu rękę, a ten powąchał ją i podszedł bliżej.
- Pamiętasz mnie? - zapytała.
 Wilk dał się pogłaskać za uszami. Potem odskoczył, bo przestraszył się huku. Huk? Brzmiał bardziej jak strzał, który był ostrzeżeniem dla wszystkich
zwierząt w lesie. To polowanie. Jak to? Teraz, na pewno nie. Pan Foley nigdy nie pozwoliłby na polowanie w czasie festynu. Może to ci nielegalni
kłusownicy? Ci, którzy zabili matkę Lapy Donna? Jeśli tak, trzeba działać! Kolejny wystrzał zachęcił Aine do błyskawicznych czynności. Poderwała się i
ruszyła w stronę miasteczka. Wilk nadal stał w tym samym miejscu.
- Chodź! - zawołała, ale ten nawet się nie poruszył. Dziewczyna bardzo chciała, by dawny przyjaciel poszedł z nią, ale trzeba jak najszybciej zawiadomić o
kłusownikach. 
 Pognała co sił w nogach. Nie ma chwili do stracenia.
    
                                                                                           *** 

 Pod ratuszem zbierał się spory tłum. Za chwilę na metę mieli wbiec zawodnicy. Wszystkich zżerała ciekawość, kto tym razem wygra bieg. 
 Z jednej z uliczek wypadła Aine.
- Zgłubiłaś trasę? - zapytała ironicznie dziewczyna stojąca przy budce z zapiekankami. 
 Aine zignorowała ją całkowicie, bo przeczesywała wzrokiem grupę ludzi w poszukiwaniu leśniczego. W końcu dostrzegła go nieopodal sceny, gdzie potem
miały się odbywać występy.
- Panie Carolu! - krzyknęła - Tutaj!
 Zaskoczony pan Foley spojrzał na nią, po czym podszedł spokojnym krokiem.
- Aine, myślałem, że bierzesz udział w wyścigu.
- W lesie są kłusownicy! Musimy coś z tym zrobić.
- Kłusownicy? Jesteś pewna?
- Stuprocentowo pewna. Słyszałam strzały.
- W takim razie musimy to sprawdzić. Nie dałem zezwolenia na polowanie.
 Pan Carol podszedł do policjantów, którzy sprawowali służbę na festynie. Aine zapomniała mu powiedzieć o Lapa Donnie.
                                                            
                                                                                            ***
 
Pełen ciszy las zniósł kolejny strzał, który oznajmił leśniczemu, Aine oraz dwójce przybyłych policjantów, obecność kłusowników. Tylko gdzie oni są? Chyba
dźwięk dochodził z prawej strony, ale nie było żadnej pewności. Obierając ścieżkę w prawo, uczestnicy wyprawy westchnęli. Znalezienie ich zajmie im sporo
czasu. 
 Z zachmurzonego nieba spadły zimne krople deszczu. Taka pogoda nie jest sprzyjająca. Do tego nikt nie miał przy sobie kurtki czy płaszcza
przeciwdeszczowego. Nagle jeden z policjantów oznajmił, iż zauważył odcisk buta na błocie. Wszyscy w okamgnieniu się tam znaleźli. Śladów było o wiele
więcej, a prowadziły one prosto. Następnie skręcały w lewo. Razem podążali za znakami na błocie, póki się nie urwały.
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Mac Tíre Glaoch

- Jest ich dwóch - rzekł drugi policjant. Reszta pokiwała głowami w zamyśleniu. 
 Gdy wszyscy zastanawiali się gdzie pójść, z pobliskich krzaków wyskoczy wilk. Policjanci odskoczyli, a Aine i leśniczy wykrzyknęli równocześnie:
- Lapa Donn!
 Oniemiałych z wrażenia policjantów zdziwił widok wilka witającego się z panem Foleyem.
- Jednak przyszedłeś - radowała się Aine - Może pomógłby nam wytropić kłusowników.
 Carol i policjanci przyznali jej rację i pokazali Lapa Donnowi ślady. Ten powąchał je i warknął jakby wiedział, kto to taki. Zaczął węszyć i przesuwać się w
dalszą część lasu, a inni za nim. 
Wkrótce dotarli na polankę. Teraz wiedzieli, że są blisko, ponieważ strzał był coraz głośniejszy. Z niedaleka dobiegały krzyki mężczyzn. Chyba kłócili się o
coś. Członkowie wyprawy ostrożnie wyszli zza drzew i zobaczyli dwóch kłusowników stojących w dalekiej od siebie odległości. Spostrzegli, iż mają
towarzystwo, więc zamilkli.
- Jesteście oboje aresztowani! - powiedział jeden z policjantów - Za nielegalne polowanie na terenie lasu. Zdradziły was odgłosy strzałów i broń jaką
trzymacie w ręku. Rzućcie strzelby!
 Stojący bliżej Aine mężczyzna wypuścił z rąk broń.
- To ja ci radzę się wycofać - syknął przez zęby ten drugi, celując strzelbę w funkcjonariusza.
- Powtarzam po raz ostatni, złóżcie broń! - krzyknął policjant.
 Wszyscy stali bez ruchu, nie wiedząc co robić. Niespodziewanie na kłusownika ze strzelbą skoczył z tyłu Lapa Donn. Aine wydała z siebie zduszony krzyk.
Pan Foley wstrzymał oddech. Wilk ugryzł opryszka, a ten upuścił broń na ziemię. Funkcjonariusze podbiegli do niego i zakuli go w kajdanki. Podobnie zrobili
z tym drugim. Zebrali broń z ziemi i podziękowali reszcie za pomoc oraz obiecali jakąś nagrodę. Pan Foley i Aine spokojnie obserwowali jak policjanci
prowadzą dwójkę przestępców przez las na komisariat. 
 Dziewczyna podbiegła do Lapy Donna i pochwaliła go. Ten dał się pogłaskać, ale nie chciał wracać z nimi.
- Rozumiem - westchnęła - Twoim domem jest las.
 Więcej nic nie powiedziała. Razem z leśniczym pożegnali wilka. Lapa Donn pobiegł i po chwili zniknął za drzewami. Nie zauważyli już jak ten przystaje, by
ostatni raz spojrzeć na dawnych przyjaciół, bo zaczęli iść we własnym kierunku.
 
                                                                                                KONIEC

                                                                                                                                   Weronika Pietrasik
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Dzień Dziecka

 
Dzień Dziecka to święto wyczekiwane przez wszystkie dzieci. Dostają wtedy prezenty i spędzają miło czas z rodziną oraz przyjaciółmi. W tym roku mój
Dzień Dziecka był wspaniały!
Gdy rano wstałam, czekał na mnie prezent od moich rodziców. Dzień rozpoczął się naprawdę wyjątkowo! Z radością poszłam do szkoły, aby spędzić ten
czas z innymi dziećmi. Wszystkie dzieci z klas 1-3 naszej szkoły rozpoczęły dzień od wyjścia do Filharmonii Łódzkiej. Byliśmy na przedstawieniu pod
tytułem „Piotruś i wilk”. Na koncercie panowała radosna atmosfera. Najpierw pani narrator wymieniała bohaterów opowiadania i przepięknie śpiewała o nich
piosenki. Reszta muzyków w tym czasie zajęta była graniem na różnych instrumentach, np. skrzypcach, fletach, bębnach oraz wielu innych. Każdy z
muzyków wcielał się w jedną postać z bajki. Wszyscy widzowie śmiali się głośno, gdyż koncert muzyczny uzupełniony był śmiesznymi Obrazkami
wyświetlanymi na ekranie za aktorami. Zabawa była wyśmienita!
Po ciekawym i jednocześnie zabawnym przedstawieniu, w radosnych nastrojach wszystkie dzieci opuściły Filharmonię. Klasy rozeszły się ze swoimi
Paniami. Panie Wychowawczynie klas 3a i 3b zabrały swoich podopiecznych na spacer ulicą Piotrkowską. Pogoda dopisała. W pięknym słońcu zabytki ulicy
Piotrkowskiej naszego miasta prezentują się okazale.Szliśmy dość długo, lecz było warto się trochę zmęczyć. Dotarliśmy do cukierni, w której mogliśmy
skosztować deserów lodowych lub pysznych ciast, takich jak sernik i szarlotka. Większość dzieci wybrała deser lodowy. Nieliczni uczniowie jedli ciasta. Po
skosztowaniu wspaniałych smakołyków dostaliśmy od kelnerów balony. Niestety mniej uważnym dzieciom balony porwał wiatr. Innym natomiast dmuchane
zabawki wypadały na ulicę. Nadeszła pora powrotu do szkoły. W szkole nie było już tego dnia lekcji, tylko zabawy w ogrodzie.
Gdy ze szkoły odebrała mnie mama, dalej świętowałyśmy Dzień Dziecka. Wybrałyśmy się na pyszny obiad. Szkoda tylko, że tata nie mógł z nami
świętować. Praca – rozumiecie…? Po obiedzie wybrałyśmy się z mamą na spacer, a później wróciłyśmy do domu. W drodze powrotnej moja kochana
mama kupiła w naszej ulubionej cukierni ciastko bezowe, które uwielbiam. Wieczór spędziłam z moimi przyjaciółkami na boisku, grając w piłkę i jeżdżąc na
deskorolce.
Ten dzień był cudowny. Trochę żałuję, że już się skończył. Będę go jednak wspominać przez długi czas. A jak wy spędziliście Dzień Dziecka?

                                                                                                                Maja Smolińska

Wymarzone wakacje już tuż tuż...

Moja przyjaciółka Julka dwa lata temu wyjechała z rodzicami do Senegalu. Jej rodzice są lekarzami i wyjechali tam do pracy. Z Julką przyjaźnimy się od
przedszkola. Zawsze jesteśmy razem, takie papużki nierozłączki. Często rozmawiamy przez Skype. Julka bardzo lubi zwierzęta i w przyszłości chce
zostać weterynarzem. Opowiada mi o swojej małpce Mani, której pomogła wyleczyć chorą nóżkę i kolorowej papużce Nati, nazwanej tak od mojego imienia.

Bardzo z Julką za sobą tęsknimy i w te wakacje rodzice mojej przyjaciółki zaprosili mnie do Senegalu. Lecę tam ze swoją mamą. Senegal leży w zachodniej
Afryce nad Oceanem Atlantyckim i słynie z pięknej, dzikiej przyrody oraz wspaniałego tropikalnego klimatu. Moja przyjaciółka zaplanowała, że pokaże mi
piękne plaże z miejscami do nurkowania, ogromne baobaby, kolorowe ptaki i całe rodziny pawianów, zamieszkujące okoliczne tereny. Julka obiecała, że
przedstawi mi swoich kolegów i koleżanki. Prawie wszyscy są w naszym wieku, jednak ich codzienne życie wygląda zupełnie inaczej niż nasze – dzieci
inaczej uczą się i spędzają czas wolny. Są jednak bardzo mili i uśmiechnięci, więc na pewno się polubimy.

Już nie mogę się doczekać, kiedy spotkam się z moją przyjaciółką. Marzę też o tym, by zobaczyć Senegal. To będą wspaniałe wakacje!

                                                                                                                                      Natalia Sujecka
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Wakacyjny plecak pełen książek...

Witajcie...

  Zbliżają się wakacje, a ja chciałabym polecić Wam spędzanie letnich wieczorów na czytaniu nowych,
ciekawych książek. Ostatnio przeczytałam dwie pozycje, do których chciałabym Was zachęcić.
Książki te są niezwykle interesujące, a jednocześnie pouczające. 
  Jedna z nich to „Księga Dżungli” R. Kiplinga. Książka ta opowiada o losach Mowgliego - osieroconego
chłopca, wychowanego przez wilki. Powieść przenosi czytelnika do dzikiego świata przerażającej
dżungli. Możemy razem z dzielnym chłopcem przeżyć wiele fascynujących przygód oraz poznać jego
przyjaciół: panterę Bagearę i niedźwiedzia Baloo. Sądzę, że przeczytanie tej książki przysporzy Wam
wiele przeżyć i wzruszeń.
Natomiast druga pozycja to jedna z części przygód Pana Samochodzika pt. "Pan Samochodzik i
templariusze” Z. Nienackiego. Opowiada ona o niezwykłych tajemnicach zakonu templariuszy sprzed
ponad siedmiuset lat oraz o dzielnych odkrywcach: Panu Tomaszu i jego trzech podopiecznych-
harcerzach. 
Obydwie pozycję są o podróżach. Jedna przenosi nas w lasy tropikalnych Indii, a druga przedstawia
nam piękno i tajemniczość Polski.
  Którą z podróży wybierzecie?

                                                                                                                 Aleksandra Maciak
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odpoczynku i dużo zabawy!
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Wakacyjne herbatniki

Składniki (na ok. 90 sztuk)

250g masła
200g cukru
1 łyżeczka mielonego cynamonu
szczypta soli
300g mąki
50g skrobi spożywczej
1 białko
75g brązowego cukru

oraz

kubek z podziałką
miska
rondelek
ręczny robot kuchenny
sitko
pędzelek kuchenny
nóż

Nadszedł czas na wakacje, czyli dwumiesięczny wypoczynek  z rodziną i przyjaciółmi. Kiedy na swoim
wyjeździe będziecie mieli chwilę przerwy, skosztujcie pysznych herbatników, na które dziś podam
Wam przepis.

                                  Jak to zrobić

1.Masło podgrzewaj w rondelku, aż się roztopi i przybierze złocistobrązową barwę. Następnie ostudź je
do temperatury pokojowej.
2.Ręcznym robotem ubij na kremową masę masło z cukrem, cynamonem i szczyptą soli.
3.Mąkę ze skrobią przesiej  na masę maślaną i zagnieć wszystko ręcznym robotem z mieszadłami
hakowymi. Zawiń ciasto w folię i włóż do lodówki na godzinę.
4.Z ciasta uformuj 3 kawałki o długości ok.30 cm i ponownie włóż je do lodówki, lecz tym razem na 2
godziny.
5.Piekarnik rozgrzej do 175°C (z termoobiegiem do 150°C).
6.Wałki ciasta posmaruj dookoła białkiem i obtocz w brązowym cukrze. Pokrój je na plastry grubości 1
cm i ułóż na wyłożonej papierem do pieczenia blasze.
7.Piecz herbatniki  na drugim od dołu poziomie piekarnika ok. 15 minut.

                                                                                                    Hania Szpilka

                
                 Wakacji czas

          Już wakacje się zbliżają,
          Wszyscy uśmiechnięte twarze mają.
          Myślą już o końcu roku,
          Aż się łezka kręci w oku.
          Pora plecak już spakować,
          Palcem na mapie wędrować.
          Zaplanować piękne trasy:
          Morza, góry, łąki, lasy.
          Z przyjaciółmi, z rodzicami
          Biwakować pod gwiazdami.
          Pływać łódką czy kajakiem,
          Cieszyć się survivalowym biwakiem.
          Rowerem mknąć pod wiatr,
          Zwiedzać razem cały świat.
          Nocą zasnąć w ciepłym śpiworze,
          Słuchać, jak w oddali szumi morze.
          Gdy przepiękna jest pogoda
          Każdy ma ochotę na wielkiego loda.
          Wakacje - najlepszy to czas!
          Na tę chwilę czeka każdy z nas!

                        Wiktoria Karp
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