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  Uczennica klasy VI b Milena Jacewicz zajęła II miejsce w
konkursie krasomówczym  EKO KLEKOT
zorganizowanym przez Radio Łódź.
  Konkurs odbył się 31 października 2014r. Zadaniem
uczestników było wygłoszenie  przemówienia na temat
związany z ekologią.
  Milena przygotowała mowę o Pienińskim Parku
Narodowym. Oprócz tego, że pięknie mówiła, przebrała się
za salamandrę, która postanowiła zdobyć Trzy Korony.
Opowiedziała zebranym o swojej wędrówce na szczyt, o
spotkanych zwierzętach i pięknych widokach. Wypowiedź
Mileny zachwyciła nie tylko jury, ale także innych
uczestników.
   

1.  Przeczytaną książkę należy przynieść do szkoły  i pozostawić  na stoliku na parterze.
2.  Kto chce przeczytać „uwolnioną” książkę powinien zabrać ją ze sobą do domu na dowolny czas.
3.  Po przeczytaniu książki trzeba odłożyć ją w tym samym miejscu.
4.  Nie wolno zatrzymywać książek na zawsze, bo nie będzie co czytać.
5.  Książki nie wracają do swoich właścicieli, stają się wspólną własnością. Trzeba zapytać rodziców, którą
książkę możesz „uwolnić”.
6.  Należy szanować zabraną książkę.
ZADBAJMY O TO, ABY NA STOLIKU ZAWSZE BYŁY JAKIEŚ KSIĄŻKI.
Uwaga! Zanim położysz książkę na stoliku, pokaż ją swojemu nauczycielowi, otrzymasz pochwałę.

W związku z akcją planowane są różne ciekawe konkursy.
Nie czekaj, zacznij czytać już dziś.
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Konkurs krasomówczy

ROZPOCZYNAMY AKCJĘ „UWOLNIJ KSIĄŻKĘ”

  Konkurs EKO KLEKOT
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Ratujmy kasztanowce

Praca i zabawa

          Od wielu lat w naszej szkole prowadzona jest akcja "Ratujmy kasztanowce".Nie każdy wie, co tak
właściwie zagraża kasztanowcom. Postaram się w tym artykule wszystko wyjaśnić.
         Przyczyną zamieszania są małe owady o całkiem sympatycznej nazwie- szrotówek
kasztanowcowiaczek. Pojawiają się one na suchych liściach tego drzewa i bardzo mu zagrażają.
Po raz pierwszy szkodnik ten pojawił się w Macedonii nad Jeziorem Ochrydzkim, a u nas w Polsce około
1998r.
        Dorosłe osobniki tego owada wykluwają się z zimujących w opadłych liściach poczwarek. W jednym
kilogramie może ich być nawet 4 tysiące.Każda samica składa 20-30 jaj. Larwy pierwszego stadium wgryzają
się do wnętrza blaszki liściowej, gdzie odbywa się ich dalszy rozwój i powstają żerowiska owada zwane
minami. Miny są łatwo rozpoznawalne po beżowo- brązowym zabarwieniu liścia. Dorosłe gąsienice zmieniają
się we wnętrzu min.Jeden liść może mieć nawet 700 min. W ciągu sezonu letniego taki cykl powtarza się trzy
razy, a na południu, gdzie jest cieplej nawet pięć razy. Część poczwarek pozostaje w uśpieniu do kolejnej
wiosny, a niektóre potrafią przetrwać w tym stanie od 2 do 3 lat.
         Teraz widzicie, jak wielkim zagrożeniem są dla kasztanowców te małe szkodniki. 
        Myślę, że wielu moich rówieśników nie wyobraża sobie jesieni bez kasztanów.Jeśli jednak nic się nie
zmieni, nie będziemy się mogli cieszyć ani pięknymi liśćmi kasztanowców, ani tym bardziej ich owocami.  
   Włączcie się więc do naszej akcji. Polega ona na zbieraniu opadłych liści kasztanowca, żeby zapobiec
rozprzestrzenianiu się szrotówka kasztanowcowiaczka.  
                                                                                                    

                                                           Natalka Sobczak kl. IV c
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Uczniowie grabili liści kasztanowca

Uczniowie grabili liści kasztanowca
 w czasie zajęć koła ekologicznego

D.

Dorota Matuszewska-Temech
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Spotkanie z Damianem Radowiczem

Na początku
obejrzeliśmy
film
zamieszczony
w Internecie
pt.: „Upadł, aby
wstać
mocniejszym”.
Opowiada on o
walce piłkarza,
który po
poważnej
kontuzji robił
wszystko, by
znowu móc gra
ć wraz z całą

drużyną.
Pokonał
własne
słabości i
włożył ogrom
pracy, by
ponownie móc
wejść na
zielony trawnik
Zanim Damian
Radowicz
zaczął grać w
piłkę nożną,
miał jedynie
marzenia o
uprawianiu

tego sportu.
Zaczął
wprowadzać je
w życie w
wieku 9 - 10
lat, zapisując
się na treningi.
Mówił, że na
początku nie
był pewien, czy
będzie odnosił
sukcesy, więc
starał się o
dobre wyniki w
nauce. W
końcu mu się

udało, ale w
szczytowym
momencie
swej kariery
zdarzyła mu
się kontuzja.
Przeszedł trzy
operacje, ale
dzięki
ćwiczeniom,
które
wykonywał, po
dwóch latach
powrócił na
boisko.
  Zdradził

nam trzy
sekrety,
potrzebne aby
zostać
sportowcem.
1. Motywacja
2. Zdrowe
odżywianie
3. Odpowiednie
treningi.
Spotkanie
bardzo się
wszystkim
podobało.
Niektórzy
nawet

nie chcieli
wyjść na
przerwę.

Spotkanie z piłkarzem

Dnia
21.10.2014r.

na 5
godzinie
lekcyjnej
w naszej

szkole
odbyło się
spotkanie
 z byłym

piłkarzem
Widzewa
– Łódź

Damianem
Radowiczem

JJaneczek
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Wróżby
andrzejkowe

Wróżenie to
świetna zabawa!

WRÓŻBA Z
JABŁKIEM

ANDRZEJKOWE
SERCE

LANIE WOSKU
Potrzebujesz
świeczek,
tekturowego,
samodzielnie
wykonanego
klucza, miski

z wodą.
Wosk topimy w
rondelku. Ciepły
wosk lejemy
ostrożnie do
wody  przez
dziurkę

od klucza .Gdy
zastygnie,
podnosimy go
do światła i
oglądamy
powstały na
ścianie cień.

Z jego kształtu
wróżymy naszą
przyszłość.

Należy wyciąć
serce z papieru i
napisać na nim
imiona chłopców
i dziewczynek.
Następnie
trzeba serce
odwrócić
zapisaną stroną
do dołu i
przekłuć je igłą.

Imię na które
natrafimy należy
do naszego
przyszłego
ukochanego lub
ukochanej.

Potrzebujesz
jedynie skórki
od jabłek i
bezpiecznej
obieraczki.
Obieramy
jabłuszka.
Ciskamy za
siebie ostrużyny
z jabłek, a z ich

zakrętów
próbujemy
zgadnąć literę
początkową
imienia
przyszłego
narzeczonego/przyszłej
narzeczonej.

lanie wosku

lanie wosku

29 listopada 
obchodzimy 

andrzejki.
Warto spotkać

się w kilka osób 
i powróżyć sobie.
 Może przydadzą

 się nasze propozycje.

Martyna B.Vc

a

internet

internet a


