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Jak co roku, także w
tym MLO brało udział w
Łódzkich Targach
Edukacyjnych. Przy tej
okazji uczniowie mogli
pokazać swojej
umiejętności.

Uczniowie klas pierwszych
pokazali musztrę z
elementami taktyki, jak
chronić  ważne osobistości 
podczas niebezpieczeństwa
oraz pozycje strzeleckie z
długą bronią. Drugoklasiści
wspomogli pierwszaków
swoim doświadczeniem. 

                                              Łódzkie Targi edukacyjne 2018.
                                          Byliśmy, wystąpiliśmy,  pokazaliśmy. 

strażacy w akcjiWojskowi.

              Umiejętności
        poszczególnych klas.

                  Dlaczego Mundurówka ???
             czyli szkoła w oczach uczniów. 

Przeprowadziliśmy sondę z
każdą z klas naszej szkoły.
Nasi respondenci
postawione mieli jedno
pytanie: dlaczego szkoła
mundurowa? Zebraliśmy
odpowiedzi, by je
opublikować w gazetce
szkolnej. Oto wymienione
opinie na temat szkoły:
,,Chyba jesteśmy jedyną
szkołą, w której można
zjechać po linie z dachu,
wzniecić pożar, by go
ugasić, pociąć samochody
czy mieć okazję

pracować na zajęciach z
czynnym strażakiem -
Panem Wojciechem
Balińskim, od którego
czerpiemy wiedzę i
ćwiczymy umiejętności
niezbędne w zawodzie
strażaka" - klasa
strażacka.
,,W takiej szkole jak ta,
możemy poznać tajniki
pracy w policji, zyskać
doświadczenie, wiedzę i
umiejętności, które
wykorzystamy w
przyszłości niekoniecznie

będąc policjantami" - klasa
policyjna.
,,Jako przyszłe stewardesy
możemy już teraz
pracować na
lotnisku, codziennie ucząc
się czegoś nowego".
,,Szkolna strzelnica, częste
wyjazdy do jednostek
wojskowych, sztuki walki,
żołnierska dyscyplina to
tylko niektóre z atutów
szkoły mundurowej" - klasa
wojskowa. 
           Natalia Goska
 

Klasy strażackie
zademonstrowały akcję 
ratownictwa chemiczno-
ekologicznego. Beczki,
pompy, wałki sorbecyjne,
ewakuacje
poszkodowanego to tylko
niektóre atrakcje
przygotowane przez
uczniów pod okiem
edukatorów.
Wszystko  wyglądało bardzo
widowiskowo i
profesjonalne. 
Czekamy z niecierpliwością
na przyszły rok. 

                Julia Tokarskafot.

fot.fot.
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SmartSchool, czyli odwiedziny sąsiadów.

Występ w szkole

                 
                  12 stycznia 2018 roku wybraliśmy się do naszych sąsiadów Dwujęzycznej Szkoły
Podstawowej Smart School, aby przeprowadzić wywiad z Panią Dyrektor oraz uczącymi się tam
dziećmi. W szkole tej uczy się łącznie 20 dzieci. Uczniowie bardzo chętnie odpowiadali na
zadawane przez nas pytania. Jedno z pytań dotyczyło ich zainteresowań i zajęć dodatkowych,
podczas których  mogą rozwijać swoje pasje. Okazało się, że większość chłopców uczęszcza na
zajęcia sportowe, a dziewczynki biorą udział w zajęciach plastycznych, tanecznych, teatralnych.
Choć ich gusta są odmienne, jednak na pytanie dotyczące szkoły, odpowiadają zgodnie, że im
się podoba i lubią do niej codziennie przychodzić. Jak tam jest naprawdę, można się przekonać
już 24 marca podczas DRZWI OTWARTYCH.

Z racji tego, że szkoła powstała dopiero we
wrześniu, uczęszcza do  niej dopiero 20 uczniów,
ale od przyszłego roku na pewno będzie ich
więcej.
Szkoła w swojej ofercie ma szereg zajęć
dodatkowych. Są to między innymi: kółko
taneczne, plastyczne i matematyczne, piłka
nożna, zajęcia gry na instrumentach, basen,
logopedia, Odyseja Umysłu, programowanie i
robotyka LEGO oraz karate. Każde zajęcia
dodatkowe odbywają się raz w tygodniu.
Bycie dyrektorem szkoły podstawowej, jak się
zorientowaliśmy,  nie należy do łatwych zadań.
Jest to duża odpowiedzialność. Należy troszczyć
się nie tylko o pracowników, rodziców i uczniów,
ale także organizować wiele dodatkowych atrakcji
dla najmłodszych. Co więcej, trzeba dbać o dobrą
atmosferę pracy i wizerunek szkoły.
Jak się dowiedzieliśmy od Pani Dyrektor
w szkole  panuje dyscyplina, ale nie taka jak u
nas. Jedyne co  nasi sąsiedzi mają wspólnego z
MLO to fakt, że dzieci od poniedziałku do
czwartku chodzą w szkolnych mundurkach, a na
co dzień nie mogą korzystać z telefonów
komórkowych.  Zakaz ten obowiązuje zarówno
nie tylko na lekcjach, lecz także na przerwach.
Szkołę wyróżnia przede wszystkim
dwujęzyczność, czyli przenikanie się na zajęciach
dwóch języków- polskiego i angielskiego. Oprócz
tego uczniowie mają zwiększoną liczbę godzin
języka angielskiego- ze standardowych 2 do 7 w
tygodniu. Dodatkowym atutem placówki jest fakt,
że dzieci już od pierwszej klasy uczą się języka
hiszpańskiego (2 godz. tygodniowo)
prowadzonego przez native speaker’a, a
umiejętność logicznego myślenia ćwiczą na
zajęciach szachowych wpisanych w plan lekcji
(również 2 godziny/tygodniowo). 
                       Natalia Goska, Piotr Majtczak

Smarciaki.

Smartschool

fot.
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Brzeg brudnożółtej, moherowej bonżurki i przebrzmiała sława
pseudomalarza, czyli arcytrudne dyktando rozstrzygnięte. 

Konursowo. Nasze recenzentki.

Poprzeczka na
konkursie postawiona
była bardzo wysoko.
Nasze przedstawicielki
zapałały żądzą
sprawdzenia

się w kolejnych
edycjach konkursu,
zatem z
niecierpliwością
czekamy wraz z nimi.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka
Ojczystego 21 lutego 2018 roku
uczniowie naszej szkoły zmierzyli się z
arcytrudnym dyktandem. Śmiałków nie
brakowało. W końcu udało wyłonić się
najlepszych. 

Wśród uczestników
wyłoniono piątkę
najlepszych. 
Niedoścignionymi
 znawcami ortografii
okazali się być:

1. Zuzanna Kurzyk
2. Sylwia Adamczyk
3. Aleksandra Kapica
4. Weronika Gulińska
5. Żaneta Sowa

Zwycięzcom
gratulujemy i życzymy
kolejnych sukcesów.

Tymczasem bierzemy
się za naukę ortografii, 
w przyszłym roku
bowiem łatwo nie
będzie. 

Recytacja przy stoliku.

...

IV ogólnopolski
konkurs recytatorski
„W kręgu poezji i prozy
lagrowej więźniarek
KL Ravensbrück"
zorganizowany był
przez Instytut Pamięci
Narodowej, 

Stowarzyszenie
„Rodzina byłych
więźniarek
niemieckiego
nazistowskiego obozu
koncentracyjnego KL
Ravensbrück” oraz
Miasto Ruda Śląska.

Nie tylko w konkursach
szkolnych nasi
uczniowie postanowili
się sprawdzić. Tym
razem w roli
recytatorów.
Sylwia Adamczyk,
Aleksandra Kapica
i Wiktoria Oset

Kolejny pozaszkolny
konkurs marcowy
polegający na
napisaniu recenzji filmu
lub książki fantasy nie
został bez odzewu ze
strony naszych
uczniów. Do tego
zadania zgłosiło się
pięcioro śmiałków, z
czego dwie wybrane
recenzje będą walczyć
o nagrody. Ich
autorkami są Wiktoria
Oset i Honorata
Marciniak. Wiktoria
napisała recenzję
amerykańskiego filmu
Piękne istoty

(z ang. Beautiful
creatures)  Richarda
LaGravenese'a
wyprodukowanego
przez Warner Bros,
zaś Honorata
zrecenzowała
Gwiezdny pył
(Stardust) w reżyserii
Matthew Vaughn.
Gratulujemy i
trzymamy kciuki za
sukces recenzentek.
      N. Przewies

Nie tylko marzec
obfitował w konkursy,
kwiecień również
zapowiada się
ciekawie.
Kochani uczniowie,
przypominamy: do 2
kwietnia
wysyłamy zgłoszenia
do konkursu Łódź 
Miastem Talentów
2018 pod
hasłem: Łódzkie -
kocham i nienawidzę
organizowanego przez
Akademicki Ośrodek
Inicjatyw
Artystycznych w Łodzi

.  Pamiętajcie także o
szkolnym konkursie
recytatorskim poezji
Zbigniewa Herberta,
który odbędzie się w
szkole 20 kwietnia.
            Redakcja

M. S.

M. S.
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Łączyć pasje, czy to możliwe?
Na to pytanie szukała odpowiedzi nasza redaktorka Julia Jelowicka.

Wojskowa straż
pożarna. Wiele osób
nie może się
zdecydować co chce
robić w życiu, które
hobby wybrać... na
szczęście niektóre
pasje da się
połączyć. Ludzie
zafascynowani
mundurem nie
muszą rezygnować
z jednych marzeń na
rzecz innych. 
Jednak nie wszyscy
mają tego
świadomość, a żeby
bardziej przybliżyć
wam jakie macie
możliwości,
przeprowadziłam
wywiad

z wojskowymi
strażakami z całej
Polski
Red.: Na czym
polega Wasza praca
i czym różni się od
pracy pozostałych
strażaków?-
WSP: Oczywiście
jako strażacy gasimy
pożary. Jednak w
jednostce wojskowej
wygląda to tak, że
jesteśmy specjalnie
szkoleni do tego na
danym terenie typu
lotnisko, poligon,
statek w zależności,
 
jaki mundur
wybraliśmy. Nasze
zadania trochę

różńią  sie od zwykłej
OSP lub PSP.
Chociażby pod
względem otoczenia.
W marynarce
uczymy się
likwidować ogień w
łodzi podwodnej, co
wymaga zupełnie
innej procedury niż w
budynku lub
pospolitym terenie
Red.: Czy
współpracujecie ze
swoimi kolegami po
fachu z cywilnych
służb?
WSP: Tak. 
Red.: Jak to
wygląda?WSP:  Gdy
potzrebują naszej
pomocy, najpierw

musimy dostać
pozwolenie na
wyjazd z jednostki od
dowódcy, a kiedy
otrzymamy zgodę,
jedziemy na ratunek.
Mamy na to mniej
więcej 10 minut.
Red.: A co się dzieje
w tym momencie z
Waszymi
obowiązkami
militarnymi?
WSP: Musimy
pamiętać, że 
jesteśmy żołnierzami
i nie możemy
przekładać
niemundurowych
problemów ponad
wojsko, więc gdy
jedziemy na akcje

poza jednostką,
mamy też za
zadanie
rozparcelować ludzi
tak, aby nasza
placówka nie została
bez strażaków
gotowych do
działania.
Red.: Na jakich
zasadach
wykonujecie  swoją
pracę?
WSP: Jako zieloni 
jesteśmy
zobowiązani do
odbycia dwuletniej
służby w wojsku,
dopiero potem
możemy wybrać
kierunek, w którym
chcemy

się specjalizować.
Co za tym idzie
podczas
wykonywania
ślubowań jesteśmy
tak samo traktowani
jak reszta
bojowników. Jako że
na  co dzień
zmagamy się ze
śmiercią i realnym
zagrożeniem życia
lub zdrowia,
jesteśmy objęci
czujnym okiem
psychologa. 
Red.: Czy gdybyście
mogli, zmienilibyście
Waszą decyzję o
podjęciu tego
zawodu? Wszyscy
odpowiedzieli
jednomyślnie "NIE" .


