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    W tym numerze!

                                  Szkoła na nowo!

              
        Wróciliśmy!

Po 3 miesiącach
zdalnego
nauczania i 2
miesiącach
wakacji  wreszcie
wróciliśmy do
naszej szkoły. 
Tęskniliśmy za nią
i za Wami, nasi 
uczniowie.
Przygotowaliśmy
dla Was
odmienione

wydanie szkolnej
gazetki. Mamy
nadzieję, że  treści
w niej zawarte
Was zainteresują .
Zmieniliśmy 
dla Was szatę
graficzną, pojawią
się konkursy,
recenzje książek 
i wiele interesu-
jących
wiadomości.
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Drodzy Nauczyciele i Pracownicy
szkoły!

Życzymy Wam!

Wszystkiego najlepszego, Drodzy Nauczyciele!

Kochani
Nauczyciele!
Dziękujemy 
za pokazanie
nam, 
że porażki
mogą nas
czegoś
pożytecznego
nauczyć,
że gdy
przeżywamy
trudności,
możemy
odkryć swą
siłę,

że miłość 
i życzliwość
często
znajdujemy
w
najciemniejsze
dni.

    
Wszystkiego 
Najlepszego 
z okazji
Waszego
Święta!

Z okazji Dnia    
Nauczyciela,    
życzymy Wam,
abyście
jedynek nie
stawiali, byście
się
opamiętali 
i uczniów 
nie
denerwowali.

Wszystkiego
najlepszego!
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O epidemiach słów kilka...

Epidemie świata 

Wielkie epidemie na przestrzeni wieków wpływały na losy ludzi. Niosły zagładę i miały negatywny wpływ
na rozwój całych społeczeństw. Choroby zakaźne występowały od okresu prehistorii, poprzez starożytność,
średniowiecze i czasy nowożytne. 
Wpływ na rozwój epidemii miały złe warunki sanitarne, brak higieny, głód i ogólnie niski poziom życia oraz gęste
zaludnienie. 

Jedną z najbardziej wyniszczających chorób była dżuma, czarna śmierć. Choroba pojawiła się 
w średniowiecznej Europie i przyczyniła się do śmierci około 50 milionów jej mieszkańców. Epidemie dżumy
powracały dość regularnie aż do XIX wieku.
Z kolei ospa prawdziwa, zwana inaczej czarną ospą to wirusowa choroba zakaźna 
o ostrym przebiegu. Podczas pandemii ospy, które przetoczyły się przez osiemnastowieczną Europę zmarło
blisko 60 milionów ludzi. 

WXIX wieku miały miejsce ataki cholery, zaraźliwej choroby przewodu pokarmowego, której przyczyną jest
spożycie pokarmu lub wody skażonej. W Europie
i Ameryce Północnej spowodowała ona zgon ponad 100 tysięcy osób. 

Tyfus, nazywany inaczej durem, trapił Europę przez całe wieki. Historycy twierdzą, że to właśnie epidemia
tyfusu przyczyniła się bezpośrednio do odwrotu Napoleona z Rosji. W wyniku tej zarazy śmierć poniosło ponad
400 tysięcy żołnierzy. W XX wieku szacuje się, że tyfus spowodował śmierć wielu milionów ludzi w Europie. 
W latach 20. XX wieku polski biolog, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, Rudolf Stefan Weigl,
opracował szczepionkę przeciwtyfusową, która do czasu wymyślenia antybiotyków była jedyną ochroną przed
tą chorobą.
  
Grypa hiszpanka, która rozprzestrzeniała się w latach 1918-1919- to największa pandemia grypy w dziejach
ludzkości. Ogarnęła niemal wszystkie kontynenty, spowodowała śmierć około 100 mln osób.
  
Oprócz tych epidemii, kilka innych chorób przyczyniło się do zdziesiątkowania ludzi na świecie, między innymi:
trąd, gruźlica czy Ebola.

Epidemie miały wpływ na losy ludzi, miast i państw. Zmieniały niespodziewanie przebieg toczących się wojen,
prowadząc do innego niż planowano ich zakończenia. Wzmacniały także wiarę w Boga i rozwój
religii. Stanowiły inspirację dla wielu twórców, pisarzy, malarzy i rzeźbiarzy, którzy sięgali do tragicznej historii.
Dzięki artystom dysponujemy dodatkowymi źródłami wiedzy. Epidemie wpłynęły na badania naukowe,
wzbogacając wiedzę biologiczną i medyczną, z której korzystamy do dzisiaj. 
Na początku marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła pandemię koronawirusa SARS-
CoV-2, która jak dotąd pochłonęła znacznie mniej ofiar niż największe pandemie w historii.
Warto pamiętać, iż jesteśmy w stanie pokonać wszystkie przeszkody. Możemy swoim zachowaniem wpłynąć
na dalsze losy epidemii. Chrońmy siebie i innych, nośmy maseczki, dbajmy o higienę. 

Ignacio Canals-Grodzicki
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Nasz Patron Ci waleczni żołnierze 

W 1967 roku nasza szkoła otrzymała jako patrona 
„I Dywizję Kościuszkowską”. W 2012 roku odbył się
jubileusz 50-lecia i tego dnia otrzymaliśmy nowy
sztandar. Przez 52 lata szkoła nosiła takie imię. Z
powodu dekomunizacji 22 marca 2019 r., decyzją
Wojewody Łódzkiego, pozbawiono placówkę jej
dotychczasowego Patrona. Zostało to niebawem
zmienione, ale nazwa naszej szkoły brzmi nieco
inaczej: „Żołnierzy Dywizji
Kościuszkowskiej”. Pomimo tego cały czas mamy
powód, aby  godnie reprezentować naszą szkołę.
Możemy być dumni z posiadania takiego patrona.
Powinniśmy brać przykład z żołnierzy, którzy tak
dzielnie stawiali czoła w trudnych chwilach. Walczyli
po to, abyśmy my mogli żyć teraz w wolnym kraju. 
12 października w naszej szkole odbywa się dzień
patrona. Co roku odbywał się apel i gościły u nas
osoby, które brały udział w tym wydarzeniu. Mogliśmy
się od nich dowiedzieć,  co każdy odczuwał, 
jak przeżywał te trudne chwile i zobaczyć oczami
żołnierzy przebieg wojny. Pomimo trudnej sytuacji 
w naszym kraju, w tym roku to święto, mimo że 
w innych warunkach, również się odbędzie.

Amelka Szczuka 

Dywizja kościuszkowska to pierwsza jednostka
sformowana pod patronatem Związku Patriotów
Polskich. Dowodził nią Zygmunt Berling, który 
w 1943 roku został mianowany dowódcą 1. Dywizji
Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Żołnierze Berlinga
przeszli 64-dniowe szkolenie, po czym zostali
skierowani w rejon Lenino. Bitwa nad rzeką Miereją
stała się dla żołnierzy 1. Dywizji krwawym chrztem
bojowym. Pierwsi polegli zginęli w wyniku ostrzału
artyleryjskiego, który objął oczekujące 
od 9 października na pozycjach oddziały polskie.
Sama bitwa rozpoczęła się 12 października 
o godzinie 6:00 od rozpoznania bojowego,
przeprowadzonego przez 1. batalion 1. pułku
piechoty. W trakcie pierwszych starć batalion stracił
połowę żołnierzy. Mimo że kościuszkowcom udało się
wedrzeć w głąb ugrupowania niemieckiego, natarcie
się załamało. 
W wyniku dużych strat Berling nakazał wstrzymanie
natarcia i okopanie się na zajętych pozycjach. Bitwa
zakończyła się porażką: 1. Dywizja poniosła tak
dotkliwe straty, że musiała zostać wycofana 
i poddana reorganizacji. Straty Dywizji wyniosły 510
zabitych, 1776 rannych, 652 zaginionych i 116
wziętych do niewoli – była to prawie jedna czwarta
stanu wyjściowego.
Dzisiaj bitwę tę rozpatruje z perspektywy bohaterstwa
i dramatu szeregowych żołnierzy dywizji
kościuszkowskiej, którzy prosto po wyjściu z piekła
łagrów stanęli, ramię w ramię z żołnierzami
sowieckimi, do walki z Niemcami.

Redakcja

W 1967 roku nasza szkoła otrzymała jako patrona 
„I Dywizję Kościuszkowską”. W 2012 roku odbył się
jubileusz 50-lecia i tego dnia otrzymaliśmy nowy
sztandar. Szkoła Podstawowa 173 przez 52 lata
nosiła takie imię. Z powodu dekomunizacji 22 marca
2019 r., decyzją Wojewody Łódzkiego, pozbawiono
placówkę jej dotychczasowego patrona. Zostało to
wkrótce zmienione, ale nasza nazwa uległa drobnej
zmianie na „Żołnierzy Dywizji Kościuszkowskiej.
Pomimo tego cały czas mamy powód, aby godnie 
reprezentować naszą szkołę. Możemy być dumni
posiadania takiego patrona. Powinniśmy brać przykład
z żołnierzy, którzy tak dzielnie stawiali czoła w
trudnych chwilach. Walczyli po to, abyśmy mogli żyć
teraz w wolnym kraju.  12 października w naszej
szkole odbywa się dzień patrona. Co roku odbywał się
apel i gościły u nas osoby, które brały udział w tym
wydarzeniu. Mogliśmy się od nich dowiedzieć, 
co każda odczuwała, jak przeżywała te trudne chwile 
i zobaczyć oczami żołnierzy przebieg wojny. Mimo
trudnej sytuacji w naszym kraju, w tym roku to święto,
choć w innych warunkach, również się odbędzie.

Amelia Szczuka

JG Biuro Prasowe Jasnej Góry
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Ciekawostki

Dzień Języków
Obcych         Konkurs

a

Pomyśleliśmy,
że czas na małe
zmiany. Co Wy
na to, byśmy
pomyśleli nad
nowym tytułem
naszej gazetki?
Ogłaszamy 
w związku z tym
konkurs 
na jej
najciekawszą
nazwę. Swoje
pomysły
możecie
wrzucać 

do pudełka,
które 
będzie 
stało przy
pokoju
dyrektora
szkoły.
Macie czas 
do końca
października.
Czekamy 
na Wasze
pomysły! 
 Redakcja

Dzień Dobry
Guten Morgen
Bonjour 
Dobré ráno
Καλημέρα
Good Morning
Доброе утро
Buenos días
Buongiorno

Dobro jutro
�� ��

W ramach  obchodów  Narodowego Dnia Języków Obcych do 800
milionów Europejczyków z 47 państw, które w Radzie Europy
reprezentowane są przez swoich  przedstawicieli, kierowany jest apel 
o podejmowanie nauki większej liczby języków i to niezależnie 
od wieku uczących się oraz formy kształcenia – szkolnej czy
pozaszkolnej. Rada Europy w przekonaniu, że różnorodność językowa
stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego
wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, oraz że
różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik  bogatego dziedzictwa
kulturowego naszego kontynentu, podejmuje starania mające na celu
promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy. Europejski Dzień
Języków obchodzony jest 26 września każdego roku od 2001 r. 

Małgorzata Węgrzycka

wszystkodlaszkoly.pl



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 1 12/2020 | Strona 6  
www.juniormedia.plEkspress 173

CIEKAWOSTKI 
Z KOSMOSU

Dzień Edukacji
Narodowej

          Na tę chwilę znane są nam trzy teorie o kos-
mosie. Jedna z nich mówi, że kosmos nie ma końca,
w związku z tym nigdy nie dotrzemy do jego
granic. Oto kilka prawd na temat kosmosu:
1.  Pierwszą osobą, która spojrzała w przestrzeń
kosmiczną był to Galileusz. Miało to miejsce prawie
400 lat temu. Odkrył w ten sposób plamy słoneczne,
pierścienie Saturna oraz zauważył, 
że Droga Mleczna składa się z bardzo wielu słabych
gwiazd. Obserwując Księżyc, zwrócił uwagę na jasne
plamy znajdujące się na jego nieoświetlonej części. W
miarę jak Księżyc zbliżał się do pełni, plamy te rosły i
łączyły się z obszarami już oświetlonymi przez słońce.
Oznaczało to, że białe plamy są górami.
2.  W kosmosie nikt nie słyszy twojego krzyku. 
W próżni nie rozchodzi się dźwięk.
3.  Pierwszą kobietą w kosmosie była Walentina
Tiereszkowa, radziecka kosmonautka, która poleciała
w kosmos na pokładzie Wostok 6 w dniu 16 czerwca
1963. A pierwszą Amerykanką 
w kosmosie była Sally Ride, która wystartowała 
w przestrzeń dnia 18 czerwca 1983 na pokładzie
promu Challender, była to również najmłodsza osoba
ze Stanów Zjednoczonych, jaka przebywała 
w kosmosie.
4.  Ceres – od niedawna była uważana 
za największa z planetoid w pasie miedzy Marsem 
a Jowiszem. Jest na tyle duża, że odkryto ją już
ponad 100 lat temu, obecnie dzięki swoim rozmiarom
jest uznawana za planetę karłowatą.
5.  Słońce zajmuje 99,86% układu słonecznego, 
a pozostałe 0,14% zajmuje 8 planet układu
słonecznego.
6.  U nas na Ziemi wulkany plują lawą, 
a na Plutonie wybuchają lodem.
7.  Nasza galaktyka mieści około 100 miliardów
układów słonecznych.
8.  Powierzchnia słońca jest zimniejsza niż jego
atmosfera.
9.  Najwyższa góra w układzie słonecznym to
Olympus Mons na Marsie. Jest trzykrotnie wyższa niż
Mount Everest, najwyższy szczyt na Ziemi.
10. Księżyc nie jest idealną kulą, ma kształt
przypominający jajko, a to wszystko przez ziemską
atmosferę.                                               
                                                         Natalia Sadłecka

Dzień Edukacji Narodowej 14 października obchodzą
nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy. Dzień
Nauczyciela w Polsce jest obchodzony 
od 5 października 1997 roku. 

Komisja Edukacji Narodowej to pierwsze w Europie
ministerstwo oświaty, które zajęło się reformowaniem
szkolnictwa w Polsce. Powołana została przez Sejm
Rozbiorowy 14 października 1773r. na wniosek króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Tego dnia uczniowie obdarowują nauczycieli,
wychowawców i pedagogów szkolnych małymi
upominkami (np. kwiaty, czekoladki) i dziękują 
za przekazaną wiedzę.

Oliwia Gąsior

Czy wiesz, że...

***
Dżakfruit to owoc o identycznej konsystencji i smaku
jak mięso. Można go gotować, smażyć oraz piec.
Idealny zamiennik mięsa dla wegetarian. Występuje w
Azji Południowej, Południowo-Wschodniej oraz w
Afryce.
***
W Singapurze zabronione jest żucie gum, ponieważ
ludzie wyrzucali je 
na podłogę, a czyszczenie kosztuje dużo pieniędzy.
***
W Chinach jest zakaz przytulania drzew.
***
Ziemia jest jedyną planetą, której nazwa nie pochodzi
od imienia boga.

Matylda Bącela
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Komiks 

Dzień Nauczyciela
Zofia Piaskowska
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RECENZJA

  ,         Witajcie! Mam dla Was pierwszą w tym roku szkolnym recenzję książki! Dzisiaj na tapetę wezmę
''Przeklętą'' Thomasa Wheelera. 
          Pierwsze wydanie powieści pochodzi z tego roku i zostało przetłumaczone z angielskiego przez Karolinę
Rybicką. Książka została wydana na polskim rynku przez Wydawnictwo Znak. Natomiast za ilustracje
odpowiada Frank Miller. Tak, ten Frank Miller. Autor 300, Sin City i Mrocznego rycerza. Nieźle. Niektóre obrazki
zostały pokolorowane przez Tulę Latoy. Natomiast w 17 lipca tego roku na Netflixie pojawił się oparty na
powyższym tytule serial. W rolę głównej bohaterki wcieliła się znana z 13 powodów, Katherine Langfold.
Przejdźmy do fabuły. 
          Powieść jest swoistą wariacją na temat moich ulubionych legend arturiańskich. Akcja dzieje się za
czasów panowania ojca króla Artura, Uthera Pendragona. Kraj jest pustoszony przez oddziały bojowe
organizacji znanej jako Czerwoni Paladyni, kierowanej przez ojca Cadrena. Wyobraźcie sobie solidnie
uzbrojone oddziały mnichów w czerwonych szatach. Wracając, czemu Paladyni najechali Anglię? Ano, dlatego,
że żyją tam tak zwani Czarowni. To ludy, które mają powiązania z magią. A Paladyni podlegają bezpośrednio
papieżowi, więc, hmmm,  zajmują się ''nawracaniem'' Czarownych. Palenie ludzi na krzyżach niezbyt wygląda
na nawracanie, prawda?
          Główną bohaterką jest dziewczyna o imieniu Nimue (czyta się Nime), która pochodzi z Feyów, jednego 
z magicznych klanów zdolnych do kontaktowania się z tak zwanymi Ukrytymi, dobroczynnymi duchami
przyrody. Mieszka w wiosce ukrytej wśród drzew, a jej matka jest Arcydruidką.  Mogłoby się wydawać, że
cieszy się powszechnym szacunkiem wśród Feyów, ale tak nie jest. Nimue ma plecach dziwne, niezabliźnione
rany, pamiątki po ataku demona. Ludzie się jej boją, wytykają ją palcami, nazywają Przeklętą (wyjaśnił się
tytuł). Dlatego dziewczyna chce uciec, najlepiej za morze. Niestety, nie udaje jej się. Jej wioskę także atakują
Czerwoni Paladyni... Jej matka przed śmiercią wręcza Nimue tajemniczy pakunek, który ma dostarczyć
Merlinowi.
          Tak prezentuje się zarys fabuły. Musicie przyznać, że brzmi to ciekawie. Jednakże samo wykonanie 
nie brzmi tak dobrze. Wiele rzeczy niezbyt tu zagrało. Nimue jest postacią wybitnie antypatyczną i w połowie
książki czytelnika niezbyt interesują jej dalsze losy. Pojawiły się także dwa wątki, które z biegiem akcji albo
zostają zapomniane, albo nie mają żadnego wpływu na fabułę. Pojawiła się także postać, która bardzo mnie
zaintrygowała, ale jej losy zostawiają wiele do życzenia. Mianowicie siostra Iris, bezwględna 12-letnia
wojowniczka. Pan Wheeler zarysował jej charakter w bardzo ładny i ciekawy sposób. Ale czemu mi się to nie
spodobało? Ponieważ siostra Iris, po półtorej strony tekstu, wpada do ognia i pojawia się dopiero podczas
finałowej akcji i w drugim epilogu. Bardzo mnie to rozczarowało i zirytowało. Zdenerwowało mnie także brak
rozwiniecia niezwykle interesującego wątku tak zwanych Trędowatych, którym przewodził pół-olbrzym
władający magią. Przecież brzmi to genialnie!
Ale żeby nie wyszło, że tylko narzekam, muszę stwierdzić, że wiele rzeczy mi się podobało. Genialne kreacje
siostry Iris i Morgany, siostry ciotecznej Artura, będącego najemnikiem(to też świetny pomysł), świetna postać
Merlina, który stracił swą moc, wspaniały opis Czarownych czy niesamowity wątek Płaczącego Mnicha, sami
Czerwoni Paladyni czy pięknie zarysowane Królestwo Trędowatych, to wszystko składa się na naprawdę niezłą
powieść fantasy, do której na pewno chętnie wrócę.
Cóż, pozostaje czekać na drugi tom!
 Mimo wszystko, książkę polecam.  

Fabian Chmielewski
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Jesienią, jesienią...

Manga* "Yotsuba" to książka o treści komediowej,
która opowiada o przygodach czterolatki, jej taty i
sąsiadek. W mandze tej możecie znaleźć bardzo
zabawne historie z życia bohaterów. Są one m.in. o
dziewczynce i jej tacie, którzy się przeprowadzają do
miasta i poznają swoje sąsiadki: Enę, Asagę i Fuuke.
Oto przykładowa historia z jednego działu: zabawa w
mafię pistoletem wodnym - koniec rozdziału totalnie
zaskakuje!
Kreska mangi jest prosta i ładna, momentami jest
szczegółowa, a kolory, którymi się posługuje to czarny
i biały.
Polecam książkę tym, którzy są zestresowani,
zmęczeni po ciężkim dniu w szkole lub smutni (w
trakcie czytania mangi na pewno poprawi wam się
humor!). Komiks posiada 14 tomów, możecie go
znaleźć w bibliotece Tuvim, która znajduje się obok
planetarium EC1. 
*Japoński typ komiksu, który czyta się od tyłu.

Antonina Zys

Yotsuba

Pierwszy dzień jesieni 2020 - kiedy kalendarzowy
początek jesieni? 
Choć data pierwszego dnia jesieni jest stała i zawsze
wypada w tym samym terminie, to co roku 
na przełomie sierpnia i września wiele osób szuka 
w sieci informacji na temat tego, kiedy jesień. W 2020
roku, jak i w poprzednich latach, nowa pora roku
rozpoczyna się 23 września. Tym razem będzie to
środa. Jesień kalendarzowa 2020 tradycyjnie będzie
trwać przez trzy miesiące aż do 21 grudnia. To
właśnie tego dnia rozpocznie się kalendarzowa zima.
Astronomiczny początek jesieni 2020 – kiedy jest
pierwszy dzień jesieni? 
Pierwszy dzień jesieni 2020 astronomicznej 
i kalendarzowej nie zawsze przypada na ten sam
termin. Tak będzie i w tym roku. Pierwszy dzień
jesieni astronomicznej w 2020 przypadł na wtorek, 
22 września. Oznacza to, że jesień astronomiczna
wypadnie dzień wcześniej niż kalendarzowa. Pierwszy
dzień tej pory roku to dzień tak zwanej równonocy
jesiennej 2020. Jest to moment, kiedy Słońce
przechodzi przez punkt Wagi, gdzie promienie
słoneczne padają prostopadle na równik i są
równocześnie styczne do jej powierzchni przy
biegunach. Od tego momentu Słońce mocniej będzie
oświetlać jedną półkulę Ziemi 
od drugiej. Podczas równonocy dzień i noc trwają 
w przybliżeniu tyle samo, czyli 12 godzin. Po dacie
równonocy jesiennej dnie stają się coraz krótsze, 
a noce dłuższe.

Oliwia Sukiennik

Komiks do yotsuby

Redakcja

Tosia Zys

istockphoto
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Przepisy tygodniaZdrowy styl życia

   Zdrowy styl życia to sposób życia, który ma na celu
zapewnić optymalne zdrowie oraz minimalizować
ryzyko zachorowania na choroby określane mianem
społecznych. Do takich chorób zaliczane są przede
wszystkim schorzenia układu sercowo-naczyniowego
(choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie,
miażdżyca, zawał), cukrzyca typu 2, astma
oskrzelowa, a także nowotwory. Wpływ na nasze
zdrowe mają przede wszystkim: dieta, długość snu,
aktywność fizyczna, stosowanie używek (palenie
papierosów, narkotyki, alkohol),korzystanie z opieki
medycznej (badania profilaktyczne).
Najważniejszym elementem zdrowego stylu życia jest
odpowiednio zbilansowana dieta, która dostarczy 
w odpowiednich ilościach nie tylko składników
odżywczych białka, tłuszcze i węglowodany), 
ale również błonnika, witamin i soli
mineralnych. Zdrowe odżywianie to także spożywanie
pięciu posiłków w regularnych odstępach czasu (co 3-
4 godziny). Ważnym elementem zdrowego stylu życia
jest odpowiednia ilość snu, podczas którego organizm
regeneruje się, a mózg odpoczywa. Wiele badań
epidemiologicznych wykazało, że osoby, które śpią
około 6-8 godzin na dobę, rzadziej chorują 
na schorzenia układu krążenia, nerwowego (depresja,
nerwica), a także otyłość.  Ważna jest także jakość
snu. W pomieszczeniu, w którym śpimy, powinna być
temperatura około 21-22 stopni Celsjusza oraz
powinno być dobrze wywietrzone.
Regularne uprawianie zapobiega gromadzeniu się
tkanki tłuszczowej i nadwadze. Podczas ćwiczeń
fizycznych krew szybciej płynie w naczyniach
krwionośnych, dzięki czemu tkanki są lepiej ukrwione
oraz dotlenione. Ponadto wydzielają się hormony
szczęścia – endorfiny, serotonina, które poprawiają
nastrój. Jeżeli ktoś nie ma czasu na regularne
uprawianie ćwiczeń, powinien zwiększyć swoją
aktywność podczas urlopu. Zamiast wylegiwania się
cały dzień na plaży warto wybrać się w góry. Podczas
wspinaczek pracują wszystkie partie mięśni oraz
kształtuje się sylwetka.

 
Wiktoria Dubiela 

Marta Ossendowska 

Pyszne batoniki mojej mamy

Hej, dzisiaj pokażę Wam, jak umilić sobie czas wolny
:)

Składniki:
2 puszki mleka skondensowanego niesłodzonego
1-2 łyżki miodu (rozpuścić)
1 garść płatków kukurydzianych, jęczmiennych lub
innych
1 garść otrębów zbożowych
1 garść płatków owsianych
2 garście wiórków kokosowych
1 garść pestek słonecznika 1 garść pestek dyni
1 garść orzechów (różnych)
kilkanaście sztuk suszonej żurawiny
kilkanaście sztuk suszonych śliwek (susz pokroić)

Przygotowanie:
Mleko + miód wlewamy do miski. Dodajemy resztę
składników. Mieszamy. Przełożyć do brytfanki
wyłożonej papierem do pieczenia i delikatnie
przyklepać. Piec około 1-1,15 godz. w temperaturze
150°C. Wyciągamy, studzimy, tniemy na batonik 
i zajadamy się przepysznymi przekąskami..

Agata Jugowicz

Redakcja
Szkolne
Blogi
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KRZYŻÓWKA

.

1 Jest ruda i można ją spotkać w parku.
2 Często pada w jesień
3 Osoba, która nas uczy.
4 Miejsce w którym się uczymy.
5 pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy
6 Dostajemy je z prac domowych, sprawdzianów i kartkówek
7 trzecia pora roku.
8 Miejsce, w którym zbieramy grzyby

Adela Naczas

Na lekcji polskiego:
- Jasiu, powiedz nam, kiedy
używamy wielkich liter?
- Kiedy mamy słaby wzrok!
***
- Czym będzie wyraz "chętnie" 
w zdaniu: "Uczniowie chętnie
wracają do szkoły po wakacjach"?
Zgłasza się Jasio:
- Kłamstwem, panie profesorze!

Na lekcji polskiego:
- Nie rozumiem, jak jeden człowiek
może robić tyle błędów?! - dziwi się
polonistka, oddając pracę domowa
uczniowi.
- Wcale nie jeden - odpowiada
uczeń. Pomagali mi mama i tata.
***
Ojciec pyta syna:
- Co robiliście dziś na
matematyce?
- Szukaliśmy wspólnego
mianownika.
- Coś podobnego! Kiedy ja byłem
w szkole, też szukaliśmy! Że też
nikt go do tej pory nie znalazł...

- Kazałam wam zrobić przez
weekend dwa dobre uczynki.
Jasiu, opowiedz nam o swoich.
- W sobotę pojechałem do babci i
babcia bardzo się ucieszyła. 
A w niedzielę wyjechałem 
od babci i babcia jeszcze bardziej
się ucieszyła!
***
Na lekcji geografii nauczyciel pyta
Jasia:
- Która rzeka jest najdłuższa: Ren
czy Missisipi?
- Oczywiście, Missisipi.
- Doskonale, a czy wiesz, o ile
dłuższa?
- Dokładnie o sześć liter.

Humor
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Już wkrótce kolejny numer...

Otylia Swim Tour w Łodzi 27.09.2020r.
Projekt Otylia Swim Tour to jednodniowe warsztaty dla dzieci i młodzieży

organizowane przez samą Otylię Jędrzejczak, mistrzynię Olimpijską. Ponad 250
adeptów spotkało się na obiekcie Zatoki Sportu. Zajęcia odbywały się w sali

gimnastycznej oraz niecce basenowej. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy: 
A (dzieci do lat 12) i B (młodzież do lat 15).

Po rozpoczęciu młodsza grupa udała się na halę sportową, a starsza na nieckę
basenową, gdzie już na nią czekali trenerzy, z którymi, wspólnie ćwicząc, spędziła

dwie godziny. W czasie, gdy dzieci ćwiczyły, ich rodzice brali udział w warsztatach
dotyczących zdrowego stylu życia oraz idei sportu. Mieli także wykład z dietetykiem.

Gdy przerwa dobiegła końca, obie grupy odbyły wykład z Otylią i kilkoma innymi
osobami na tematy: wiary w siebie, bezpieczeństwa nad wodą, przygotowań do

igrzysk olimpijskich, a także nastawienia mentalnego do sportu, bólu treningowego i
zdobywania medali.

Po wykładzie grupa A udała się na basen, a grupa B, po przebraniu się w stroje
sportowe, rozpoczęła trening na lądzie, który jest równie ważny, co ten w wodzie, by

się dobrze rozwijać.
Razem z zakończeniem zajęć sportowych uczestnicy udali się na sale gimnastyczną,

na której mistrzyni olimpijska rozdawała autografy oraz była możliwość zrobienia
sobie z nią zdjęcia. O 16:30 warsztaty dobiegły końca, a uczestnicy rozeszli się do

domów.
Anna Piątkiewicz, Wiktoria Żelaskowska
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