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Stajemy się 
wrażliwsi :)

Otwieramy drzwi 
dla Pierwszaków!

Relacja z Dnia Otwartych Drzwi

W dniu 17 marca (piątek) od
godziny 18.00 odbył się w
naszej szkole Dzień
Otwartych Drzwi, czyli
dzień, w którym nasze
przyszłoroczne pierwszaki
przybyły do szkoły wraz z
rodzicami, aby ją zwiedzić i
poznać. Po części wstępnej,
czyli przedstawieniu
zorganizowanym przez
trzecioklasistów i prezentacji
naszej szkoły rodzicom
przez panie dyrektor,
maluchy mogły zajrzeć do
zakątków naszej szkoły. W
każdej sali były
przygotowane dla nich inne
atrakcje, tj. przedmiotowe
gry, ale prawie w każdej były
gry edukacyjne na tablicy
interaktywnej. Jak co roku
odbył się kurs pierwszej
pomocy, ale tym razem był
on prowadzony przez kilku
harcerzy z Okręgu
Łódzkiego ZHR. Aby
maluchy się nie pogubiły i
chętnie zwiedzały szkolę
przygotowano dla nich trasę
wyznaczoną przez kolorowe
stópki. W każdej sali po
wykonaniu zadań przyszły
pierwszoklasista wybierał
sobie nagrodę, naklejkę
wraz z kolorowanką. Myślę,
że w tym roku DOD był
udany. 

Lena Arkit

Gości witała Wiosna, czyli Zuzia z VIb

W każdej klasie były atrakcje

W tym roku szk. dołączyła
do rady pedagogicznej Pani
Z. Mokarska – nauczyciel
wspomagający w kl. IVa.
Ponieważ jest specjalistką w
dziedzinie pedagogiki
specjalnej, w II półroczu
zaczęła nas uwrażliwiać na
potrzeby osób
niepełnosprawnych. W
starszych klasach
przeprowadziła lekcję na ten
temat. Teraz organizuje
wystawy temu poświęcone,
np. z okazji Dnia Osób Z
 Zespołem Downa.

RED

Bill Gates, Leo Messi, Albert
Einstein mają to!

Dnia 2 kwietnia obchodzony
był Światowy Dzień
Świadomości Autyzmu. Z tej
okazji na I piętrze naszej
szkoły zorganizowana
została przez Panią
Mokarską wystawa
poświęcona autyzmowi i
zespołowi Aspergera. 
W bardzo ciekawy i jasny
sposób przedstawiono w niej
problemy, z jakimi borykają
się osoby z autyzmem.
Ponadto część uczniów w
poniedziałek 3.04. br. ubrała
się na niebiesko, aby
solidaryzować się z
osobami posiadającymi
takie zaburzenia. Dzięki
temu stajemy się wrażliwsi! 

RED

Wystawa na parterze
szkoły

Oni mają Aspergera

Detektyw Saga ma
Aspergera

DM

DM

DM

DM

Darkwarez
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To już 
ósmy raz!

Dzień Kobiet 
w IVa

Tam byliśmy

W polsatowskiej kantyniePrzed nagraniem programu

Niestety, nasz faworyt nie wygrał...

Telewizja od kuchni, czyli biorąc udział w nagraniu
programu "Twoja twarz brzmi znajomo" 

Dzięki szerokim
znajomościom i
zaangażowaniu Pani
Marciniak, mamy
przewodniczącej SU,
uczniowie klas IVa, Va
i VIb mieli
niepowtarzalną

okazję wziąć udział w
nagraniu programu
"Twoja twarz brzmi
znajomo" – audycji
Telewizji Polsat. Do
Warszawy
wyjechaliśmy dość
wcześnie,

aby uniknąć korków, a
nagranie programu
trwało od ok. 12.00 do
18.30 z licznymi
przerwami. Pełni
emocji wróciliśmy do
Łodzi przed 21.00. 
Jako publiczność

musieliśmy klaskać i
krzyczeć we
wskazanym czasie,
ale mieliśmy też
okazję zobaczyć
gwiazdy – Macieja
Dowbora, Katarzynę
Skrzynecką.To było
super doświadczenie!

Dzień Kobiet w IVa

Ósmego marca chłopcy z kl. IVa zrobili
dziewczętom niespodziankę. Nie, nie! Nie
wręczyli im tulipanów. Zrobili coś bardziej
skomplikowanego – upiekli wraz z mamami
babeczki, ozdobili je kolorowym kremem i
posypkami. Każda babeczka była dedykowana!
Chłopaki – jesteście super! Dziewczyny z IVa :-* 

VIII SKH

To już ósmy raz, gdy w naszej szkole odbywa się
konkurs historyczny "Podróż w czasie".
Uczniowie klas IV–VI konkurowali ze sobą w
dziedzinie wiedzy historycznej. Bardzo dobrze
wypadła uczennica kl. IVa – Wiktoria Sygnet,
która zajęła 3. miejsce. Natomiast na 2.
uplasowała się Zuza Stypa z kl. VIa, a na 1.
zeszłoroczny zwycięzca – Patryk Twardowski z
kl. Va. Uczestnicy musieli opanować wiedzę z
historii Polski i powszechną oraz stres i
zmęczenie.  Zwycięzcom GRATULUJEMY! 

http://www.polsat.pl/galeria/2017-04-01

DMDM

http://www.polsat.pl/galeria/2017-04-01

DM

DM
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„NEWSY
Melchiora”: Jak
podoba Ci się w
szkole, do której
teraz chodzisz, a
jak podobało Ci się
w dwóch
poprzednich? Co
konkretnie Ci się w
nich podoba?
Jakub Kotras: W
technikum
elektronicznym, do
którego obecnie
chodzę, bardzo mi
się podoba ze
względu na
przyjemną
atmosferę. Jednak –
jak to w szkołach
średnich – poziom
nauczania jest
zdecydowanie
wyższy. Trzy lata
gimnazjum również
miło wspominam,
natomiast co do
szkoły podstawowej
– wydaje mi się,
jakbym kończył ją
wczoraj. Łączą mnie
z nią szczególne
wspomnienia
pierwszej szkoły.
„NM”: Jakich
nauczycieli
wspominasz w S.P.

nr 58, a jakich
lubisz w swoim
technikum?
Dlaczego akurat
ich?
JK: Pamiętam
wszystkich
uczących mnie
nauczycieli w
podstawówce. W
szczególności
zapadły mi w pamięć
lekcje przyrody z p.
Studnicką, język
polski z p. Michałus,
zajęcia wychowania
fizycznego pod
okiem p.
Kamińskiego oraz
prześladująca mnie
do tej pory
matematyka pod
kierunkiem p.
Brzozowskiej. W
moim technikum
szczególne wrażenie
sprawiają
profesorowie od nauk
ścisłych i
przedmiotów
zawodowych – to
naprawdę
profesjonaliści w
swoim fachu.
„NM”: Co podobało
Ci się w S.P. nr 58,
a co podoba Ci się
w ZSP nr 10?

JK: Szkoła
podstawowa jest
pierwszą szkołą w
życiu człowieka,
więc można ją
traktować jako
pewnego rodzaju
przygodę. Bardzo
odpowiadało mi
podejście nauczycieli
do dzieci, sposób
nauczania i ogólna
atmosfera w szkole.
Moim technikum
podoba mi się w
szczególności
możliwość rozwijania
zainteresowań w
przedmiotach
zawodowych, takich
jak elektronika,
automatyka czy
mechatronika.
„NM”: Jaki
przedmiot lubisz
najbardziej?
Dlaczego?
JK: To jest naprawdę
trudne pytanie.
Pamiętam, że od
podstawówki bardzo
lubiłem język
angielski,
wychowanie fizyczne
i przyrodę, potem w
gimnazjum doszła
biologia. W szkole

średniej ciekawe są
lekcje fizyki, można
dowiedzieć się wielu
ciekawych rzeczy o
otaczającym
świecie.
„NM”: Wolisz
szkołę podstawową
czy technikum?
Dlaczego?
JK: Tutaj odpowiedź
jest bardzo prosta –
oczywiście, że wolę
podstawówkę i
chętnie bym do niej
wrócił. Wtedy było
zdecydowanie mniej
obowiązków i mniej
lekcji, naukę
traktowało się jako
przygodę. Im
wyższy szczebel w
edukacji, tym
wyższy poziom i
więcej
zaangażowania
trzeba włożyć od
siebie.
„NM”: Lubisz
chodzić do szkoły?
Jeżeli tak, to
dlaczego?
JK: Moim zdaniem
chodzenie do szkoły
daje naprawdę duże
możliwości na
przyszłość.

Z początku nie
zdajemy sobie z tego
większej sprawy.
Potem jednak
zdajemy sobie
sprawę, że warto jest
uczyć się wielu
przedmiotów, bo
wiele z nich otwiera
nam oczy na
otaczający świat.
Oczywiście wizja
odpoczynku od lekcji
też jest czasami
kusząca, jednak nie
zawsze przynosi
dobre rezultaty.
Mogę z pewnością
powiedzieć, że lubię
chodzić do szkoły.
„NM”: Kim byli
Twoi
wychowawcy?
JK: W szkole
podstawowej moją
wychowawczynią
była p. Donata
Michałus,
nauczycielka języka
polskiego i historii.
Bardzo dobrze
wspominam czas
spędzony na jej
lekcjach. W
technikum do trzeciej
klasy moim
wychowawcą

był również
nauczyciel języka
polskiego. Bardzo
treściwy i porządny
człowiek. Niestety ze
względów
zdrowotnych musiał
odejść na emeryturę.
Od klasy maturalnej
prowadzi nas
nauczyciel jednego z
przedmiotów
zawodowych, były
wicedyr. ZSP nr 10.
„NM”: Na jakie
zajęcia dodatkowe
chodzisz lub
chodziłeś?
JK: Dawno, dawno
temu w
podstawówce
chodziłem na zajęcia
dodatkowe z języka
angielskiego i
matematyki, udało mi
się przyjść nawet na
parę lekcji karate po
normalnych lekcjach.
W gimnazjum
kontynuowałem te
przedmioty. W
szkole średniej
postawiłem na
dodatkową
matematykę.
„NM”: Czy dobrze
się uczysz?

c.d. na następnej
str.

"(...) wydaje mi się, jakbym kończył ją wczoraj." 
Wywiad z absolwentem naszej szkoły – Jakubem Kotrasem.

W IV klasie Ola z bratem KubąDM AK



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 29 04/2017 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLNEWSY Melchiora

"(...) wydaje mi się, jakbym kończył ją wczoraj." 

Walk 
of the earth

Mity i baśnie 
na deskach teatrów

JK: Wydaje mi się, że
na to pytanie nie mogę
osobiście
odpowiedzieć.
Odpowiedzi trzeba
byłoby szukać u
poszczególnych
uczących mnie od lat
nauczycieli. Ja nigdy
nie narzekałem na
swoje wyniki w nauce,
zawsze udawało mi
się ,,wyciągnąć’’
wyniki powyżej
średniej klasowej,
jednego roku w
technikum udało mi
się nawet osiągnąć 5
miejsce w klasie
według średniej ocen.
„NM”: Opowiedz
najciekawszą
przygodę/zdarzenie
z S.P. 58.
JK: Ciężko wybrać
jedną taką sytuację.
Na pewno bardzo
zapadł mi w pamięć
jeden z piątków
trzynastego. Nigdy nie

byłem zwolenników
przesądów. Tamtego
jednak dnia, po
skończonych
lekcjach, okazało się,
że zgubiłem lewego
buta od mojej nowej
pary butów –
szukałem do prawie
półtorej godziny w
szatni. Nic z tego,
nowy but wyparował.
Mając wtedy jakieś
11-12 lat, było to dla
mnie naprawdę
dziwne. Cały czas to
pamiętam.
„NM”: Z którymi
kolegami obecnie
utrzymujesz
kontakt?
JK: Mieszkam bardzo
blisko szkoły
podstawowej,
dosłownie jakieś 200,
może 300 metrów od
niej. Dużo moich
tamtejszych kolegów i
koleżanek mieszkało
w podobnej odległości

od budynku szkoły.
Spotykaliśmy się
często również po
lekcjach i w wielu
przypadkach
pozostało tak również
do chwili obecnej.
„NM”: Czego
nauczyłeś się w
szkole
podstawowej?
JK: Codzienność w
szkole nauczyła mnie
wielu pożytecznych
rzeczy. Pamiętam, że
zaczynałem rozumieć
znaczenie
obowiązków,
potrafiłem od razu po
przyjściu do domu
odrobić wszystkie
lekcje, posprzątać
pokój, ogółem zrobić
to, co trzeba było
zrobić. Dopiero po tym
miałem wolny czas i
mogłem robić to, co
chciałem. Ze
śmieszniejszych
rzeczy, których

nauczyłem się dopiero
w pierwszych latach
podstawówki, było
porządne wiązanie
sznurowadeł [śmiech].
„NM”: Kim
zamierzasz zostać w
przyszłości?
JK: Bardzo podoba mi
się wizja tworzenia
czegoś użytecznego z
niczego. Można
powiedzieć, że
właśnie techniczne
zawody do tego dążą.
Od zawsze
interesowała mnie
technologia. Jak to się
dzieje, że po
naciśnięciu przycisku
na klawiaturze,
pojawia się
odpowiedni znak na
ekranie? Gdy poznasz
zasady działania,
otwierają się ogromne
horyzonty. Chciałbym
realizować takie
pomysły.

 Ola Kotras

Na widowni w Teatrze

Pod łódzką katedrą

Zespół powstał w 2006
roku w Burlington w
Kanadzie. Grupa
wykonuje mieszankę
rocka alternatywnego,
rocka awangardowego
i punk rocka. Wykonują
covery popularnych
utworów (Adele,
Rihanna, Lorde) lub
własne piosenki.
Zespół zyskał dużą
popularność na
YouTube.
Charakterystyczne dla
grupy jest
wykorzystywanie
nietypowych
instrumentów, jak
ukulele, łyżki, zamek
błyskawiczny czy
deska serfingowa.
Rozgłos przyniosło im
nagranie wideo coveru
utworu „SomebodyThat

I Used to Know”, w
którym na jednej
gitarze gr pięć osób.
Do dziś obejrzało ten
teledysk
aż 177 122 329 osób!
Nagrania i teledyski
zespołu tworzy Gianni
Luminati Nicasso.
Zespół wudałj już
cztery albumy i siedem
singli.
Warto posłuchać ich
interpretacji znanych
utworów na You Tube i
przy tym dobrze się
bawić.
Polecam szczególnie
"Hello" Adele.

Źródło: Wikipedia
Maja Piekarska

Walk of the Earth

Dnia 1.03. byliśmy w
Teatrze „Arlekin” na
baśni „Konik
Garbusek”. Opowieść
była ciekawa,
ponieważ było dużo
ciekawych przygód,
np. wykonywanie
poleceń cara przez
chłopca. Pojawił się w
niej żarptak,

czyli
feniks. Symboliczna
była cyfra 3, bo np.
były 3 kotły, do których
miał wejść car, aby się
odmłodzić, było trzech
braci, były 3 rozkazy
dla jednego z braci i 3
konie. Mnie się sztuka
podobała, polecam.

Ola Kotras

Z kolei 27 marca
uczniowie klas IVa, Va
i VIa mogli w
nowoczesnej hali
EXPO obejrzeć
przedstawienie
przygotowane przez
Krakowską Agencję
Teatralną pt. "Herosi i
bogowie. Opowieść
Afrodyty". Sztuka była
kompilacja paru mitów

greckich, m.in. o
Odyseuszu, Syzyfie,
Prometeuszu z dużą
dawką związków
frazeologicznych
pochodzących z
mitologii. Mimo, że na
scenie było tylko 4
aktorów, sztuka była
zabawna i zrozumiała.
RED  

DM

DM

Revelstoke Mountaineer
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Sałatka wiosenna – grecka Kok
nieładek

Sałatka grecka

SKŁADNIKI:
·  1 opakowanie sera
feta (ok.180 g)
·  4 pomidory
·  1 ogórek
·  1 papryka zielona
·  1 cebula czerwona
·  15 czarnych oliwek
·  natka pietruszki
·  3 łyżki oliwy
·  3 łyżki octu winnego
·  świeża bazylia do
dekoracji
·  przyprawy: sól,
pieprz, oregano

SPOSÓB
PRZYGOTOWANIA:
Warzywa umyć.
Pomidory pokroić w
grubą kostkę, obranego
ogórka w półplasterki, a
paprykę w kosteczkę .
Dodać oliwki i
pokrojoną natkę.
Cebulę obrać, pokroić 
w talarki i dodaj do
sałatki. Sałatkę
przyprawić do smaku
solą, pieprzem i
oregano. Skropić oliwą
i octem winnym. Na
końcu dodać pokrojony
w kostkę ser feta.

Maja Piekarska

Rihanna lubi boyfriendy

Ostatnio bardzo
popularne wśród
dziewczyn są jasne,
dżinsowe spodnie,
które nazywamy
boyfriendami.
Boyfriendy wyglądają
tak, jakbyś pożyczyła
je od swojego chłopaka
– stąd ich nazwa.
Muszą być luźne,
trochę obniżone w
kroku – nogawki mają
proste i zazwyczaj
podwinięte (nogawka
powinna odsłonić
kostkę). Możemy
zakładać do nich
trampki, buty sportowe,
jak i buty na nieco
wyższym obcasie –
zobacz Rihannę obok.

Dobrze dobrane
boyfriendy mogą
zamaskować
niedostatki naszej
figury.
Do tych spodni pasują
koszulki w jednolitym
kolorze lub t-shirty białe
w czarne, poziome
paski oraz luźne
koszule. Najlepiej
pasującym do tego
uczesaniem są:
warkocze dobierane,
luźne koki lub kucyk.

Ania Bariasz

Dziewczyno,
musisz mieć
boyfriendy! Buty z lampkami LED

mają dodatkowy atut –
zwiększają
bezpieczeństwo po
zmroku. Mają one
ukryty przycisk do
zmieniania kolorów i
kilka trybów świecenia.
Wszystko jest tak
umiejscowione, że nie
widać tego z zewnątrz i
nie ma szans, że port
ładowania czy guziczki
obetrą stopę ;). 

Buty wytrzymują na
jednym ładowaniu
jakieś siedem godzin
ciągłego świecenia.
Ledówki mają jednak
wadę – szybko się
psują i przestają
świecić.
Fajny gadżet, który
można stosować jako
odblask.

Maja Piekarska

Bezpieczna i modna

Zrób małą kitkę na
górze włosów i zwiąż ją
gumką. Następnie owiń
resztę włosów wokół
tej kitki, przetykając
byle jak włosy przez
gumkę. Gotowe!   Wiki

Kok

Buty led

wszelkieprzepisy.pl

Świat Modnych

Szkolna Stylówa

metkaBALETKA
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e-Dziennik

Co to jest kostka Rubika? To, krótko mówiąc, trójwymiarowa układanka.
Najczęściej w kształcie sześciennej kostki. Każdy bok składa się z 9 oczek.
Są też kostki od takich 2 na 2 klocki, do takich co mają 10 na 10 klocków. Są
też kostki w kształcie piramidy.
Ułożenie kostki wymaga pamięci i logiki. Po ułożeniu każda ściana kostki
powinna być jednego koloru, innego niż pozostałe ściany. Należy się
nauczyć kilku algorytmów, czyli paru ruchów, które zmieniają daną część
kostki. Kostkę Rubika układa się warstwami, nie ściankami, czyli nie tak, jak
każdy próbuje, ze względu na to, że 1 częsć składa się z 2 lub 3
niezmiennych kolorów, więc gdy ułoży się się biały kolor i spróbuje się
czerwony to biały się psuje. Są różne metody układania kostki. Wymienię 2
metody:
LBL – podstawowa, która składa się z 7 etapów i zaawansowana – fridrich,
która składa się 4 etapów. Kilka ruchów. Ja umiem tylko tę łatwą metodę.

Filip Grzywacz

Librus – to
elektroniczny dziennik
umożliwiający dostęp
do informacji o
postępach i obecności
dziecka w szkole
przez całą dobę.
Coraz więcej szkół
w Polsce korzysta
z Librusa, rezygnując
tym samym
z papierowego
dziennika.
Każda szkoła
nastawiona jest na
rozwój i doskonalenie
się, a osiąga te cele

również poprzez
unowocześnianie
obszarów swojej
pracy.
Rodzice poprzez e-
dziennik, aktywnie
uczestniczą w
wychowaniu i edukacji
swojego dziecka.
Otrzymują możliwość
bieżącej kontroli
ocen i frekwencji,
w tym m.in. informację
o dacie wystawienia
oceny, jej kategorii,
wadze w liczeniu
średniej oraz o tym,

który nauczyciel dany
stopień wystawił.
Elektroniczny dziennik
zapewnia także
sprawną komunikację
ze szkołą.
Uczeń i Rodzic mają
również dostęp do
własnego terminarza,
w którym
odnotowywane są
najważniejsze
informacje dotyczące
życia szkoły czy
klasy.
W 2017 roku w naszej
szkole został

wprowadzony
dziennik
elektroniczny. Część
z uczniów uważa, że
Librus jest zły,
ponieważ zaniża
średnią semestrową
lub roczną. A część
z nich uważa, że jest
bez różnicy między e-
dziennikiem
a zwykłym
dziennikiem. Ale o tym
przekonamy się
dopiero po
zakończeniu roku
szkolnego. 

Kacper Mielczarek

Od 2. półrocza w naszej szkole pojawił się
dziennik elektroniczny, zwany Librusem. Dzisiaj
opowiem Wam o aplikacji na telefony.
Dzięki tej aplikacji możemy w szybki i łatwy
sposób sprawdzić nasze oceny, planowane
sprawdziany, nieobecności nauczyciela. Dostęp
do tych wszystkich informacji mamy, włączając
jedynie telefon. Możemy to zrobić, wracając po
lekcjach do domu, w autobusie itp. Na telefonie
logujemy się tylko raz, przy pierwszym
użytkowaniu tej aplikacji (korzystając z
komputera, musimy logować się za każdym
razem).
Wadą aplikacji Librus jest to, że niektóre moduły,
takie jak np.: „dzisiaj”, „jutro”, „odebrane”, „uwagi”,
„zadania domowe” i „wysłane” są odpłatne. Każdy
z tych modułów kosztuje 18,99 zł. Gdybyśmy
chcieli więc kupić wszystkie - zapłacilibyśmy
113,94 zł!!! To drogo, prawda?  A. Bariasz

Librus na tablecieLogo Librusa

Librus – 
aplikacja mobilna

To my w czerwcu

Erno Rubik

Erno Rubik to twórca znanej na całym świecie
kostki Rubika. 
Urodził się 13 lipca 1944. Rubik był architektem i
rzeźbiarzem. Skończył Liceum Sztuk i Sztuki
Użytkowej. Od 1962 do 1967 roku Rubik
studiował na Uniwersytecie Technologii w
Budapeszcie, gdzie był członkiem wydziału
architektury. 
Swoją kostkę zaprojektował w 1974. Obecnie
zajmuje się rozwojem gier video. W 2014 r.
otrzymała najwyższe węgierskie odznaczenie, tj.
Wielki Krzyż Orderu św. Stefana.
Jako ciekawostkę dodam, że sam układał swoją
kostkę aż 8 miesięcy!

Filip Grzywacz

Kostka Rubika – zabawa dla ścisłych umysłów?

edunews.plj.w. memy.pl

Pinterest
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Mam talentKwitnące nutki

Kiermasz ozdób wielkanocnych

Jeden ze zwycięzców w kat. kl. I, II, III

Prowadząca i gość audycji muzycznej

My też potrafimy graćGong

Kiermasz ozdób wielkanocnych

Samorząd uczniowski już kolejny rok z rzędu
organizuje konkurs "Mam talent". Celem tej
imprezy jest zaprezentowanie przez uczniów ich
uzdolnień i pasji, a co za tym idzie, jest szansą dla
nas na odniesienie sukcesu. 
Eliminacje do "Mam talent" zostały
przeprowadzone 5 marca br., a finał, jeśli nic temu
nie przeszkodzi, odbędzie się 25 kwietnia na sali
gimnastycznej. Na widowni zasiądą wszyscy
uczniowie naszej szkoły, a w jury przedstawiciele
SU, nauczycieli i dyrektor szkoły. Wiemy, że
zabawa będzie przednia!     RED

W ostatni wtorek mieliśmy okazję uczestniczyć w
audycji muzycznej organizowanej przez
Filharmonię Łódzką. Tym razem zaprezentowano
nam możliwości i brzmienie instrumentów
perkusyjnych, m.in. cymbałów, bębenków,
werbla. Jednak największe zainteresowanie
wzbudził gong, na którym, jak się okazało, można
wygrywać melodię, np. z "Gwiezdnych wojen".
Dowiedzieliśmy się skąd pochodzi ten instrument.
Na koniec sami zagraliśmy. RED

Tradycyjnie, od wielu,
wielu lat przy okazji
Świąt Bożego
Narodzenia i Wielkiej
Nocy w naszej szkole
organizowane są
kiermasze ozdób
świątecznych. Stroiki,
kartki świąteczne itp.
przygotowują chętni
uczniowie w domu i
przynoszą na stoisko,
które zawsze mieści
się na korytarzu na
parterze, na wprost
drzwi wejściowych. 
Sprzedającymi są
zwykle uczennice ze
starszych klas, a
kupującymi głównie
rodzice, dziadkowie i
nauczyciele oraz
dzieci. Pieniądze

zebrane ze sprzedaży
świątecznych
bibelotów każdorazowo
przeznaczane są na
inny cel, np. na akcje
charytatywne, do
fundacji, do domów
dziecka. 
Zwykle udaje się nam
zgromadzić nawet
kilkaset złotych! Na
przykład po pierwszym
dniu tegorocznego
wielkanocnego
kiermaszu zebraliśmy
ponad 60 zł.
Takie akcje rozwijają
samorządność,
operatywność, dlatego
warto je organizować.

RED

Kiermasz kwiatów

Kiermasz zdrowej
żywności

DM

Fot.: SAF

DM

DMhttp://www.boehmemusic.com

DM

SPORTEK
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KołoWrotki 
na Piotrkowskiej

Relaks z origami 

Redakcja 
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Czas 
na przejażdżkę

. .

Czasem, gdy mamy
dużo lekcji do
odrobienia, mózg
odmawia nam
posłuszeństwa.
Dobrze wtedy zrobić
sobie przerwę i zająć
się pracą fizyczną –
np. origami. Pokażę
Wam, jak złożyć kota.
Zaczniemy od
zrobienia tułowia. To
bardzo proste, raptem
dwa złożenia.

Składamy naszą
kwadratową kartkę na
pół po przekątnej, a
później wywijamy
ogonek, czyli zginamy
kartkę "pod spód" tak,
by wystawał ogonek.
Tułów gotowy.
Teraz głowa, odrobinę
trudniejsza. Robimy
tak jak z tułowiem,
czyli składamy nasz
kwadrat po przekątnej

na pół - mamy trójkąt.
Teraz musimy zagiąć
górę - to będzie
czubek głowy.
Czynność ta
pokazana jest na
małym zdjęciu nr 2.
Jeszcze pozostało
nam wywinąć uszy.
Musimy zaznaczyć
połowę naszej pracy,
więc lekko naginamy.
Ten punkt,

który wyznacza oś,
jest miejscem, w
którym zaginamy
kartkę. A dwa punkty
u góry pokazują, do
których miejsc
wygięte fragmenty
mają przylegać (nr 3).
Odwracamy i... głowa
gotowa :) ozostało
dokleić głowę do
tułowia. Warto tak się
relaksować. Wiki

Spróbuj swych sił na wrotkach

Przy ul. Piotrkowskiej
217 w Łodzi powstała
pierwsza łódzka
wrotkarnia
„KołoWrotki”. Nie od
dziś wiemy, że w
zdrowym ciele zdrowy
duch. Dlatego wrotki to
z całą pewnością sport
sprzyjający utrzymaniu
dobrej kondycji.
Wnętrze nawiązuje do
pofabrycznego klimatu
Łodzi, a nazwa do jej
włókienniczych
korzeni. Na terenie
wrotkarni mieści się
również kawiarenka.

We wrotkarni można
jeździć na własnym 
sprzęcie lub
wypożyczyć wrotki
wraz z kaskiem i
ochraniaczami. Jazda
we wrotkarni odbywa
się pod czujnym okiem
instruktorów.
Ceny dosyć
przystępne:
od 8 zł do 14 zł.
Powyższe opłaty
dotyczą wejścia na
jedną godzinę.

Kacper Mielczarek
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Warto udać się do Lasu Łagiewnickiego, ponieważ
jest tam teraz, wczesną wiosną pięknie.
Nieopodal (przy ul. Łagiewnickiej 307/311) mieści
się Łódzki Klub Jeździecki i można się tam
zapisać i nauczyć jeździć konno. Obecnie mamy
najlepszy sezon na przejażdżkę, ponieważ jest
ładna pogoda i przyroda budzi się do życia.
Dobrze jest mieć marchew, jabłka i siano dla
konika. Warto też zabrać ciepłą czapkę i kurtkę
oraz coś do zjedzenia i ciepłe picie, bo nie jest
zbyt ciepło.

Julia Sygnet, Zuza Prukacz

Pokaz w Manufakturze

mali artyści mali artyści

Express Ilustrowany

studentnews.pl
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