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Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

Wybrani uczniowie uczestniczyli w
zorganizowanej przez Polskie
Towarzystwo Dysleksji grze
interaktywnej "Pociąg do czytania".

Sławni dyslektycy

zabawa interaktywna

W dniach od 16 .10. do 20.10. trwał
Europejski Tydzień Świadomości
Dysleksji.W naszej szkole podjęto różne
działania mające na celu przybliżenie
wszystkim uczniom problemu dysleksji i
zorganizowano zajęcia oraz konkursy
skierowane do tych, którzy mają problemy
z czytaniem oraz poprawna pisownią. 
Każda klasa przygotowała plakat o
sławnym dyslektyku. Powstały prace o
Johnie Lennonie , Karolu Dickensie, Walcie
Disneyu i innych znanych ludziach, dla
których lata szkolne były udręką ze
względu na to, ze dawniej nie znano
pojęcia dysleksji. Jeśli ktoś nie mógł
nauczyć się czytać , czy też robił błędy
ortograficzne, był uważny za lenia , nieuka.
Dobrze, że my żyjemy w lepszych
czasach i uczniowie tacy otrzymują
fachową pomoc.
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Zabawa interaktywna

Zabawa interaktywna

Kłopoty dyżurnego
Na lekcji historii dyżurny się popłakał 
ze złości pióro swe połamał
A gdy tusz się wylał i książki przyjaciela zalał
w klasie bójka powstała.
(R.Jachowska, O.Kaźmierczak,
M.Gregorczyk,J.Stępień,J.Winczyk, A.Milczarek,M.
Laszczyk,K.Nowicki kl. V b)

...
Na plaży na Pomorzu
Brzegi pełne muszelek 
A każda inna.
... 
Po zachodzie słońca,
Gwiazdy do morza wpadały .
Po drodze życzenia żeglarzy spełniały.
Gdy słońce wstawało
Leżące życzenia na plaży podziwiało.
(M.Jóźwiak,S.Pacholczyk,Z.Ojrzyńska, M.Rosiak,
N.Nersisyan kl. Vc)

  Mróweczka 
Mróweczka mała mówić nie chciała,
chociaż ją mama o to błagała.
Mówże córeczko, me mrówcze kwiecię,
tak jak normalne w tym wieku dziecię.
Prosi ją żółwik, sówka i kaczka,
prosi ją królik i mrówcza paczka.
Prosi wiewiórka, jagód wielbicielka,
prosi ją pszczółka, wieczna marzycielka.
Wszystko na próżno, jak się okazało,
bo naszej mróweczce mówić się nie chciało.
Do pyszczka krówek klejących napchała,
 i tak się sprawa wyjaśniła cała.
(R. Łaszczewska V a)

 W Tygodniu Dysleksji 
odbył się Konkurs Pięknego Czytania, w którym
uczniowie czytali ortograficzne wiersze. Powstały też
wiersze o tematyce ortograficznej , aby łatwiej
zapamiętać trudne wyrazy. 
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Magiczne sztuczki

pokaz magii

Pokaz magii

26 października  odbył się w naszej szkole występ magików  z  Ukrainy- Magic Show  Jeden z artystów
 przedstawiał niesamowite sztuczki. Pokazał jedną z najbardziej znanych,czyli  wyciąganie królika z kapelusza.
Wielu osobom się to niezbyt podobało ze względu na łamanie praw zwierząt. Było wiele typowych sztuczek jak
wyczarowanie kwiatów, ucinanie ręki (chociaż i tak wiemy, że to było ustawione), zginanie łyżeczki i bardzo
typowa  sztuczka ze znikającą chusteczką. Wszyscy chcieli wziąć udział w pokazie i przekonać się na własnej
skórze, jak to jest z tą magią.Czy to rzeczywiście czary?Czy też każdy może się takich sztuczek nauczyć?
Opinie były różne.Najważniejsze , że było wesoło, dużo śmiechu i wygłupów.Podobał się występ człowieka-
sprężyny oraz psikusy klauna.  Zdaniem wielu osób bilet wstępu był za drogi,  lecz jednej, jedynej osobie się
opłaciło , a mianowicie Ani z 7d, która odzyskała swoje pieniądze podczas jednej ze sztuczek. 
                                                                                                                       Gosia M. i Julia M.

J.Janeczek

J.Janeczek



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 18 11/2017 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLBaśniowa Szkoła

Guten Tag Sina 

powitanie Siny

Guten Tag Sina

23 października  do naszej szkoły przyjechała
wolontariuszka z Niemiec - Sina.
Ma 18 lat.Będzie z nami do końca roku szkolnego. 
W miarę dobrze posługuje się językiem angielskim, a
my uczymy się od tego roku niemieckiego, więc z
porozumiewaniem się nie powinno być problemów.
Uczniowie klas 7 D i 7 C przywitali ją tradycyjnym
polskim poczęstunkiem, czyli  chlebem i solą. Inne
klasy przygotowały niemieckie flagi, plakaty oraz
drobne upominki. 
Sina opowiedziała nam, że interesuje się piłką nożną i
bardzo lubi czytać książki. 
Chcielibyśmy poznać ją bliżej i dowiedzieć się więcej o
kraju, z którego pochodzi.Mamy nadzieję, że będzie ku
temu wiele okazji.
Sina wydaje nam się  bardzo miła, wygląda jak nasza
rówieśniczka.Na korytarzu nie wyróżnia się wśród
uczniów. 
Czekamy na więcej spotkań i wspólnych przeżyć,
zadbamy , aby czuła się wśród nas dobrze. 

                                                     Gosia Majewska J.Janeczek
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