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Pewnej jesiennej nocy, gdy wstałem byłem bardzo podekscytowany, bo właśnie miało
się odbyć moje pierwsze przyjęcie urodzinowe. Szybko poleciałem do kuchni, gdzie
zobaczyłem moją mamę.
- Witaj Huhusiu. Zobacz co dla Ciebie mam! – powiedziała mama.
- Tak to było moje ulubione danie. Dżdżownice w wieczornej rosie.
- Naturalnie – uśmiechnęła się mama
Nagle usłyszałem, że ktoś woła moje imię. Znałem ten głos.Gdy podfrunąłem do okna,
okazało się, że miałem rację.
- Hej Huhusiu, lecimy do Starej Dziupli?
Przełknąłem ostatnia dżdżownicę i uśmiechnąłem się szeroko. Na dole czekał na mnie
mój najlepszy przyjaciel Pazurek. Mimo, że Pazurek był rysiem, to zawsze razem
dobrze się bawiliśmy. Do Starej Dziupli lataliśmy często, ponieważ to była baza, na
drugim końcu lasu. Tak naprawdę to był stary klon, w którym mieliśmy naszą
kryjówkę. Tam trzymaliśmy nasze ulubione przysmaki i skarby. Tylko nie mówcie o
tym nikomu!!! Gdy dotarliśmy na miejsce nie poznaliśmy prawie naszej bazy, była
zupełnie inna. Wszystkie liście na starym klonie pożółkły i pospadały. Przerażeni
natychmiast polecieliśmy z powrotem do domu.
- Mamo, mamo, ktoś zatruł nasz klon! Jest zupełnie łysy! – krzyknąłem, gdy tylko
wleciałem do kuchni.
Na co mama uśmiechnęła się tylko i powiedziała.
- Oj, głuptaski. To nic strasznego. To tylko jesień, tak nabroiła!
- Naprawdę?  - zapytałem
- Tak kochanie. Tak dzieje się co roku. Ale nie martw się wiosną Wasz klon znowu
będzie miał piękne liście. A teraz zawołaj Pazurka, będziemy jeść tort.

Huhusia

Stanisław Pęzik 2d

PRZYGODY SOWY HUHUSIA

Rozdział 1
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Woda – jej życie prywatne. Taki był tytuł spotkania z naszą klasą 7d. Najpierw zaznaczaliśmy słowa, które
kojarzą nam się z wodą. Potem Pan pokazał nam ile ścieków dziennie produkuje człowiek.
Następnie przeprowadzaliśmy samodzielne oczyszczanie ścieków.
Jak oczyszcza się ścieki?
Mechaniczne oczyszczanie ścieków  – I stopień oczyszczania
Z trafiających do oczyszczalni ścieków muszą być stopniowo usuwane większe elementy. Do tego służą kraty –
rzadkie i gęste, które zatrzymują nierozpuszczalne zanieczyszczenia o różnej wielkości. Części stałe ścieków,
większe niż 6 centymetrów, są zatrzymywane na kratach rzadkich. Mniejsze elementy ścieków pozostają na
kratach o mniejszych oczkach.Potem
Biologiczne oczyszczanie ścieków  – II stopień oczyszczania
Ścieki, po oczyszczeniu na kratach, w piaskowniku i osadnikach, wydają się już być czyste, ale niestety tak nie
jest. Teraz czas na oczyszczanie biologiczne ścieków w reaktorze. To właśnie tu dobre bakterie pomagają w
oczyszczeniu ścieków ze związków organicznych. Jest to proces naturalny, który można zaobserwować
również w rzekach i jeziorach, ale tam trwa on o wiele dłużej. Oczyszczone ścieki, po sklarowaniu w
osadnikach, trafiają do rzeki. A teraz mamy quiz dla Was:
Jednym z pierwiastków usuwanych w reaktorze biologicznym jest...
A fosfor 
B cynk 
C żelazo 
D potas?
My już wiemy.
Zanieczyszczenia  zatrzymujące  się  na  kratach to... 
A ścieki
B brudy 
C skratki  
D osady?
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Woda – jej życie prywatne.
czyli zajęcia w

Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Łodzi
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Większość uczniów nie odłoży
smartfonów na przerwie. Można
jednak znaleźć alternatywę tak,
aby spędzanie wolnego czasu
było bardziej pomysłowe i 
zdrowe.

Klasa  7d zamiast patrzeć w
ekran telefonu na każdej

przerwie u pani świetliczanki
Edytki maluje obrazy. Zobaczcie

jakie piękne.
7d GRATULUJEMY

WYTRWAŁOŚCI, TALENTU I
WSPÓŁPRACY!
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ZAGADKA
Do 1950 r. patron szkoły Aleksander Kamiński był asystentem przy katedrach
pedagogiki społecznej i pedagogiki ogólnej Uniwersytetu Łódzkiego.
Jeżeli chcesz wiedzieć , w którym roku rozpoczął pracę na UŁ jako asystent , wykonaj
poniższe czynności:
1. ( jako pierwsza cyfra roku) : liczba liter „F” w pseudonimie patrona szkoły „
FAKTOR”
2. ( jako druga cyfra roku ) : liczba spółgłosek w pseudonimie patrona szkoły
„DĄBROWSKI” powiększona o 3
3. (jako trzecia cyfra roku) : liczba samogłosek w pseudonimie patrona szkoły
„GÓRECKI” powiększona o 1
4.( jako czwarta cyfra roku) : liczba liter w pseudonimie patrona szkoły „KAMYK”

biblio

          22 i 23 lutego SUKCESY NA ZIMOWYCH   
    MISTRZOSTWACH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Zimowe Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w pływaniu, zaowocowały nowymi
rekordami życiowymi naszych zawodników. Sobotnio- niedzielne zmagania przyniosły
medale oraz dyplomy w każdej kategorii wiekowej

W czasie Mistrzostw zostały uroczyście wręczone
powołania do kadry Wojewódzkiej Młodzika.
Nasz zawodnik:
JAN GAJDA uzyskał nominację do składu
podstawowego 
a ADRIAN BECHT- nominację do rezerwy kadry.

GRATULACJE DLA KADROWICZÓW
GRATULACJE DLA WSZYSTKICH STARTUJĄCYCH

DELFINÓW
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