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OGRÓDEK DYDAKTYCZNYOGRÓDEK EKOLOGICZNY

W połowie września 2014
została rozstrzygnięta
kolejna edycja konkursu
WFOŚ i GW w Łodzi na
utworzenie ogródków
dydaktycznych przy
szkołach. Ku naszej
ogromnej radości tym
razem się udało ,,Ogród w
sercu lasu” to żywa
pracownia, w której
uczniowie będą mogli
prowadzić badania,
eksperymenty, obserwacje,
a także mają zapewniony
kontakt z przyrodą,

którego nie zastąpi nawet
najlepiej wyposażona
pracownia przyrodnicza.
Ogród będzie
wykorzystywany do
podstawowych celów
dydaktycznych i
wychowawczych.  Dzięki
prowadzonym tam
zajęciom dzieci spotkają
się z dendrologiem,
leśniczym, pszczelarzem
… Będą mogły obserwowa
ć przyrodę, rozwój roślin,
dostrzegać ich piękno, a
także doskonalić

umiejętność rozpoznawania
gatunków drzew, krzewów,
przeprowadzać
doświadczenia, badać
pogodę, a następnie
analizować dane i
konstruować wnioski.
Program „OGRÓD W
SERCU LASU” wpisuje się
doskonale  w program
wychowawczy naszej
szkoły, w którym duży
nacisk kładziemy na
kształtowanie postaw
proekologicznych. Tym
bardziej cieszymy się z
uzyskanej dotacji.

Dlaczego jesienią liście

zmieniają swą barwę?

Zielony barwnik liści
powstaje w wyniku
działania promieni
słonecznych. Gdy zbliża
się zima i słońce świeci
krócej, powstaje go  mniej.
Wówczas  rolę
w tworzeniu barwy liścia
zaczynają odgrywać inne
barwniki, np., żółte
lub pomarańczowe.

Dlaczego drzewa
zrzucają liście, a
ptaki odlatują do
ciepłych krajów?

Aby nie tracić wody.

Główną przyczyną
ptasich odlotów jest
brak możliwości
zdobycia pokarmu

Jesień

Jesienne liście

JUŻ JESIEŃ...
Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata,
Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu tańczących.

Oliwia Wróblewska

Karolina Siwiera
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11 listopada w naszej szkole

Wiktor znaczy
zwycięzca

Nazywam się Wiktor
Sobańda i chcę wam
opowiedzieć o swojej
przygodzie z OYAMA
KARATE. Wszystko
rozpoczęło się w 2010
roku, gdy poznałem
Senseia Darka. Moje
treningi odbywają się
dwa razy w tygodniu,
każdy trwa dwie
godziny. Na zajęcia
przychodzą dzieci w
różnym wieku, ale
każdy jest zadowolony.

Co roku zimą
wyjeżdżam na obóz
sportowy, a latem na
obóz karate. Poznałem
tam wielu miłych
kolegów i koleżanek.
Rywalizujemy ze sobą,
ale zdrowo. Karate to
naprawdę fajny sport,
rozwija fizycznie, uczy
wytrwałości.W tym
roku na mistrzostwach
odniosłem sukces.
Wierzę, że to dopiero
pierwszy i nie ostatni.

11 listopada to data
ważna dla każdego
Polaka. To Święto
Niepodległości.
Uczniowie naszej
szkoły również
włączyli się w jego
świętowanie.
Piątoklasiści pod
okiem swych
wychowawczyń

przygotowali
przepiękny program
artystyczny.
Nastrojowe wiersze,
patriotyczne pieśni
pozwoliły nam
wszystkim choć na
chwilkę przenieść się
do czasów, gdy Polski
nie było na mapie,

Polacy zaś przelewali
za nią krew.
Występ naszych
szkolnych kolegów
podobał się
wszystkim. Brawa
nagrodziły młodych
artystów.
Piątoklasiści zostali
zaproszeni

do miejscowego
kościoła św.
Krzysztofa, gdzie w
niedzielę 16 XI będą
mogli zaprezentować
się swoim rodzicom,
dziadkom i wszystkim
mieszkańcom naszej
dzielnicy. 
Brawa dla naszych

kolegów z klas
piątych.

Ostatnie zwiędły
kwiaty, zwarzone
kasztany
Sieją po szarej
drodze liście
złotordzawe.
Brunatnym skib
kożuchem nakryły się
łany
Wiatr przegania po
polach siwych mgieł
tumany,
Zmarłe lato w
zmierzch wiozą
chmury niełaskawe,
A staw w zwierciedle
wody do snu
kołysanej
Tę charonową piękna
odbija przeprawę.

I gdy w gałęziach
nagich trwogą
krzyczy ptactwo,
W smutku pory
znajduje duch
powinowactwo
Własnej doli i spada
nań brzemię żałoby.
Jak pielgrzym o głaz
twardy wspomnień
się potyka,
Lecz jeśli się pochyla,
to li do rzemyka,
By ciaśniej opiąć
sandał na drodze
przez groby. 

Uczniowie naszej szkoł
y uczęszczają do
szkolnego klubu
siatkówki „UMKS
TUSZYN”. Treningi
odbywają się 3 razy w
tygodniu na sali
gimnastycznej w
szkole, są trzy grupy
zawodników :
dziewczyny młodsze -
grają w „trójkach” i w
„dwójkach”, chłopcy -
grają w „czwórkach” i
w „trójkach” ,
dziewczyny starsze –
grają w „szóstkach”.

Ostatnio braliśmy
udział w Turnieju Mini
Siatkówki o Puchar
Szefa Banderozy w
Głuchołazach. Turniej
trwał trzy. W zawodach
wzięło udział
kilkanaście drużyn z
całej Polski. Chłopcy
zajęli I miejsce i II
miejsce w „trójkach”.
Dziewczynom n nie
udało się zdobyć
miejsca na podium.
Przed nami kolejne
turnieje i szanse na
zwycięstwa!
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Miłośnicy książek polecają... Czytanie
nie męczy!

Rozwija
nas!

Droga pustej ręki bez użycia broni, czyli KARATE TRADYCYJNE

"Gra Endera"
Orson Scott Card

,Gra Endera ‘’ to książka napisana przez amerykańskiego pisarza ,,sf’’
Orsona Scotta Carda. Opowiada ona o niedalekiej przyszłości, ok. 2070 r.
Ziemię zaatakowali kosmici, tzw. ,,robale’’. ,,Międzynarodowa Flota’’ (,,MF’’ –
organizacja chroniąca ziemię) zakazała ludziom mieć więcej niż dwojedzieci,
wyjątkiem jest Ender. Miał on brata, Petera. Petera nie wcielono jednak do
armii, bo był zbyt agresywny. Dlatego ich rodzice zdecydowali się na kolejne
dziecko i tak pojawiła się Valentine (siostra Endera). Ona z kolei w ogóle nie
była agresywna, dlatego Ender został przezwany przez brata ,,trzecim’’ i to
on został wcielony do armii z założeniem MF, że zostanie admirałem…

 Był on jedynym przypadkiem na Ziemi trzeciego
dziecka tych samych rodziców i jednocześnie
najinteligentniejszym z Ziemian.
Książka ta zapewne przypadnie do gustu
chłopcom, ale mam nadzieję, że i dziewczyny
powiększą grono jej fanów. Jeśli szukacie książki
pełnej akcji, emocji i wrażeń to zachęcam do
lektury. Kto pierwszy w bibliotece…?!

"Książę mgły"
Max Carver w dniu
swoich urodzin
dowiedział się, że
wraz z całą rodziną
przeprowadza się do
opuszczonego domu
na wybrzeżu. Od
samego początku w
nowym miejscu
działy się dziwne i
niewytłumaczalne
rzeczy.
Chłopiec odkrył w
zaniedbanym
ogrodzie tajemnicze

posągi cyrkowych
artystów. W wielu
miejscach pojawiała
się sześciopromienna
gwiazda, której
znaczenia nikt nie
znał. Max odkrył
również w garażu
sekretne filmy. W
pobliżu plaży
spoczywał ogromny
wrak statku, który
bardzo zaciekawił
chłopca i jego siostrę.
Pewnego dnia dzieci
poznały Rolanda –
chłopca,

który mieszkał w
rybackiej chatce nad
brzegiem morza.
Roland zaproponował
wspólne nurkowanie
przy wraku
„Orfeusza”.  Wtedy
dzieci zobaczyły coś
strasznego –
przerażającego
potwora z głową
klauna i wielkimi
kłami.
Kim był potwór? Co
krył wrak „Orfeusza”?
Jakie tajemnice czaiły
się w nowym

domu Maxa? Czy
dzieciom groziło
jakieś
niebezpieczeństwo?
Kim naprawdę był
Roland? I kto to był
tytułowy Książę
Mgły?
Odpowiedzi na te i
wiele innych
ciekawych pytań
znajdziecie w
interesującej książce
Carlosa Ruiza Zafona
pt. „Książę Mgły”.
Ja już przeczytałam i
serdecznie polecam.

"Urodzona o
północy"

Książka opowiada o
nastoletniej Kylie,
która ma poważne
problemy. Rodzice
się rozwodzą, babcia
umiera. Pewnego
dnia Kylie trafia na
niewłaściwą imprezę
z nieodpowiednimi
ludźmi. Gdzie się nie
ruszy, widzi dziwnego
żołnierza. Mama
postanawia wysłać ją
na obóz dla "trudnej
młodzieży". Okazuje
się, że są ni ą
stworzenia
nadnaturalne, czyli
elfy, czarownice,
wilkołaki. Kylie nie
może uwierzyć, że
jest jedną z nich. Jak
dalej potoczą się jej
losy?

Trzeci rok trenuję
karate tradycyjne.
Lubię ten sport,
ponieważ to sztuka
doskonalenia własnego
ciała.  Uważa się je za
formę treningu i
dostosowania
dyscypliny do
wymogów bezpiecznej
rywalizacji.
W naszej szkole
powstał klub karate
tradycyjnego. Założył
go pan  Rafał
Michalak . 

15 11  sensey
zorganizował kolejny
turniej karate.
Uczniowie naszej
szkoły zdobyli
pierwsze miejsca w
różnych kategoriach.
Złote medale otrzymali:
W.Kuśnierczyk ,
M.Łęgocki  i J. Cekus. 
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