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Akcja charytatywna - zbieramy zużyte KREDKI

22 listopada to Dzień Kredki
– nie ma bardziej idealnego dnia na ogłoszenie tej akcji, która ma zasięg ogólnopolski.

Kredki - stare, malutkie, nowe, drewniane i
świecowe. Po prostu wszystkie, które leżą gdzieś w
domu !
Pod Warszawą pracuje grupa wolontariuszy - pasjonatów, którzy kredki łączą z żywicą i tworzą wspaniałe
przedmioty użytkowe.
Pomysłodawcą i wykonawcą jest nauczycielka szkoły podstawowej z małej wsi pod Warszawą i jej mąż, którzy
niekompletne, częściowo zużyte i niepotrzebne kredki świecowe przetapiają na drobiazgi w kształcie klocków,
misiów, serduszek itp. Drewniane kredki, które są w gorszym stanie, są przerabiane na kredkowe małe dzieła –
podstawki pod kubek, pojemniczki na drobiazgi, biżuterię: kolczyki, naszyjniki, a te są przekazywane na różne
aukcje charytatywne. 
Chcemy wesprzeć ich działania. Nie musimy organizować zbiórki pieniędzy, aby pomóc innym.
Przy okazji domowych porządków możemy wykorzystywać kredki, które być może większość ludzi wyrzuciłaby
na śmietnik. 

Kredki zbieramy do maja przyszłego roku!
Apel do naszych młodych, szkolnych wolontariuszy - będziemy z pewnością potrzebować pomocy przy
segregacji kredek według rodzaju i koloru oraz do ich temperowania. Liczymy na Was.

Organizatorkami konkursu są nauczycielki: świetlicy Joanna Idczak i wychowawczyni kl.3 d Joanna Szymczak

.

W TYM TYGODNIU DO GRONA ILUSTRATORÓW NASZEJ
SZKOLNEJ GAZETKI DOŁĄCZYŁA

OLA TOKARSKA Z 7D.

OBOK PRZEDSTAWIAMY JEJ RYSUNKI.

.



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 40 11/2020 | Strona 2  
www.juniormedia.plKAMYKOWO

Technika Iris folding ...
To nic innego jak sztuka wykonywania wzorów z
kolorowych, nachodzących na siebie pasków
papieru w taki sposób, aby środek wzoru tworzył
irys - kształt przypominający przysłonę
fotograficzną. Technika ta, z pozoru trudna, w
rzeczywistości jest prosta w wykonaniu, a efekty
jakie można osiągnąć bywają niesamowite o czym
przekonali się uczestnicy koła plastycznego z kl 1a
i 1b.

Edyta

A tak wygląda efekt twórczej pracy:
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Jesienne pomalowanki.
Czy może powstać obraz  bez malowania pędzlem?
Wystarczy trochę bibuły,twarda tektura i kilka
patyczków do uszu, a takie efekty powstały
podczas zabawy plastycznej w  wykonaniu dzieci z
klas 1a i 1 b.

KOŁO

PLASTYCZNE
ZAMIAST W SZKOLE WYSTAWIAMY PRACE UCZNIÓW W

GAZETCE SZKOLNEJ
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Właśnie rozpoczęło się drugie wydanie Skrzynki Literackiej do
której uczniowie wrzucają co im w duszy gra. A oto nasz mistrz
słowa na miesiąc październik-Natalia Lipińska z klasy 6c w temacie
Kilka słów o przyjaźni....

Panu Tomaszowi zwanemu Panem
Samochodzikiem,

Dziękuję
Przyjaciel – rzecz w życiu ważna,
czy przyjacielem może być osoba każda?
Moim przyjacielem jest bohater literacki,
dla niego w podziękowaniu napisałam wiersz lekko wariacki:

Noszę Pana w sercu, choć nigdy nie widziałam
i zawsze tylko w wyobraźni miałam.
Taki normalny, taki zwyczajny,
a jednak całkiem niepowtarzalny.

Dziękuję Panu za nowe doświadczenia
i za te górnolotne marzenia,
za prototyp samochodu z przyszłości,
i za mroczne tajemnice przeszłości.

Dziękuję za słowa, których się nauczyłam
I za obrazy, które w myślach zobaczyłam.
Dziękuję za cudowne zagadki,
za wszystkie przypadki i wypadki,
za grację w słowie i w życiu kulturę,
za zadania każdego logiczną strukturę.

Za trzymanie w napięciu do ostatniej chwili,
by w końcu czytelnicy się zdziwili.
Za historii wspólne poznawanie
i do myślenia namawianie.

Dziękuję za wspólne przygody
i poznawanie świata urody.
Dziękuję za to, że mnie pocieszasz
i za to, że mnie rozśmieszasz.
Natalia.R Lipińska
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DALSZE
PRZYGODY SOWY

HUHUSIA
Autor:

Julia Opacka 

Rozdział 11

Wspaniały prezent

Huhuś, gdy zobaczył Mikołaja głośno krzyknął – Huuurra!!! nareszcie Mikołaj. Łatek, Lilli, Beti
też byli bardzo zadowoleni, ale Mikołaj miał smutną minę.
- Przykro mi, jest bardzo chory – powiedział Mikołaj
- Chory!!! Jak możemy ci pomóc? – zawołali wszyscy
- Nie mogę was o to prosić, ale w tym roku, chyba nie dam rady rozdać dzieciom prezentów
– opowiedział Mikołaj
- Chętnie ci pomożemy – powiedział Huhuś
Cała czwórka dostała dokładne wytyczne co mają zrobić. Najpierw posypie was gwiezdnym
pyłem. Huhuś martwił się, w jaki sposób dadzą radę rozdać wszystkie prezenty w jedną noc.
Mikołaj opowiedział im, że gwiezdny pył jest zaczarowany. Sprawi, że będą się
przemieszczać bardzo szybko. Wszyscy bardzo chętnie zaangażowali się, bo wiedzieli, że
Mikołaj potrzebuje ich pomocy. Huhuś i Beti zapakowali prezenty na sanie. Łatek i Lilli zajęli
się reniferami. Nagle Pzurek wykrzyknął.
- A ja, ja co mam robić!!!
Wszyscy sobie zdali sprawę, że zapomnieli o przyjacielu. Łatek i Lilli zaprosili Pazurka do
pomocy. W przeciągu jednej nocy rozdali wszystkie prezenty. Wszyscy byli bardzo
szczęśliwi. Mikołaj im serdecznie podziękował. Wszyscy głośno krzyknęli.
- Huuurrrraaaa!!!! To my ci dziękujemy Mikołaju.

.
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Finałowa Runda Liga Dzieci i Młodzików 
w pływaniu

W niedzielę 22 listopada na pływalni w Opocznie odbyła się IV Finałowa runda Wojewódzkiej Ligi Dzieci i
Młodzików w pływaniu. Zakończona została zdobyciem przez naszych uczniów 15 medali oraz nowymi
rekordami klubowymi i oczywiście wieloma rekordami życiowymi.

Medale złote zdobyli:
-Jan Gajda 200m st. Motylkowym
-Karolina Janczak 200m st. Klasycznym
-Sztafeta 4x50m st. Dowolnym rocznik 2009 w składzie : Helena Płuciennikowska, Zosia Adamczyk, Piotr
Lesiak, Tymon Brzeziński

Medale srebrne
-Piotr Lesiak 200m st. Klasycznym i 200m st. Motylkowym 
-Jan Gajda 100m st. Zmiennym
-Helena Płuciennikowska 100m st. Zmiennym
-Bianka Cieplucha 200m st. Klasycznym
-Zuzanna Woźniak 200m st. Motylkowym
-Sztafeta 4x50m st. Dowolnym rocznik 2007 w składzie : Natalia Jeziorska, Zuzanna Włodarczyk, Adrian
Mikołajczyk, Jan Gajda
-Sztafeta 6x50m st. Grzbietowym chłopców w składzie: Hubert Lamenta, Emil Goniszewski, Alan Bazler, Piotr
Lesiak, Adrian Mikołajczyk, Jan Gajda

Medale brązowe
-Adrian Mikołajczyk 50m st. Dowolnym
-Karolina Rozwadowska 200m st. Klasycznym
-Sztafeta 4x50m st. Dowolnym rocznik 2009 w składzie : Karolina Rozwadowska, Karolina Janczak, Alan
Bazler, Tymon Ogiński
-Sztafeta 6x50m st. Grzbietowym dziewcząt w składzie : Bianka Cieplucha, Jagoda Krystek, Helana
Płuciennikowska, Zuzanna Woźniak, Natalia Jeziorska, Oliwia Graczyk.

Tuż za podium znaleźli się :4 miejsce Bianka Cieplucha i Karolina Rozwadowska 100m st. Zmiennym, 
5 miejsce - Helena Płuciennikowska 50m st. Dowolnym, Alan Bazler i Adam Jałkiewicz 200m st. Klasycznym.

W klasyfikacji końcowej sezonu 2019/2020

Najlepsza zawodniczka 11 LAT
HELENA PŁUCIENNIKOWSKA II MIEJSCE

Najlepszy zawodnik 13 LAT
JAN GAJDA III MIEJSCE

Najlepsza Drużyna 11 LAT
SKS 137 DELFIN ŁÓDŹ I MIEJSCE

Izabela Gutenplan
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