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Astronomiczna jesień rozpoczyna się w momencie
równonocy jesiennej co oznacza, 

że na  naszej półkuli północnej 
już się ona zaczęła 23 września 2021 roku.
Zapraszamy do pooglądania zdjęć zrobionych przez naszą uczennicę.
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Dawno, dawno temu, na ul. Mrok, w starej rezydencji mieszkała kobieta. Wszyscy
uważali ją za czarownicę. Król martwił się, że pewnego dnia wiedźma zechce
zniszczyć jego ukochane królestwo. Dlatego też rozkazał swoim rycerzom pojmać
kobietę. Niestety czarownica dowiedziała się o jego planie i aby się chronić
postanowiła się ukryć. Rzuciła potężne magiczne zaklęcie, dzięki któremu jej
rezydencja zmieniła się w las, a ona schowała się w jednym z drzew. Zdziwieni
żołnierze wrócili do króla i powiedzieli mu o wszystkim. Władca zmartwił się tym.
Wiedział, że za zniknięciem rezydencji stoi czarownica.
Od tej chwili każdego dnia posyłał patrole na zwiady do lasu, bo wierzył, że wiedźma
kiedyś opadnie z sił i zaklęcie przestanie działać. Minęło pięć lat, a kobieta nadal się
ukrywała. Ludzie zaczęli uważać, że już dawno uciekła z wyspy, albo umarła ze
starości. Doradcy króla prosili go, by zaprzestał wysyłania rycerzy na zwiady. Uważali,
że to niepotrzebne i zabiera czas na ich szkolenie. Mimo to władca nie zmienił zdania.
Bał się, że czarownica zaatakuję jego poddanych, o których zawsze się troszczył. Nikt
nie podejrzewał, że wiedźma przygotowuje się do rzucenia potężnego czaru na las.
MinĄł kolejny rok, rycerze, jak zwykle, wybrali się na zwiady. Po czas przeszukiwania
lasu natknęli się na buta, który jak dobrze pamiętali należał do kobiety. Zaczęli
intensywnie szukać i znaleźli wiedźmę chowająca się w krzakach. Złapali ją i
zaprowadzili do króla, który był bardzo szczęśliwy, że schwytali czarownicę. Już
następnego dnia ogłosił poddanym, iż złapał kobietę i poddadzą ją egzekucji w tym
samym dniu o 13.00, w lesie, w którym się ukrywała. Nadeszła wyznaczona godzina.
Na miejscu zgromadził się tłum. Wszystko było przygotowane. Wprowadzili kobietę i
już mieli ściąć jej głowę, gdy wiedźma zażądała, by przed śmiercią mogła
wypowiedzieć swoje ostatnie słowa. Król, niczego nie podejrzewając, zgodził się. To
co powiedziała było dziwne, brzmiało jakby recytowała wierz, który nauczyła się na
pamięć. Skończywszy, ostrzegła, że jej las zamieszkują duchy, które o północy, będą
wydawać dziwne odgłosy. Przestraszony król rozkazał natychmiast ściąć jej głowę, bo
bał się, że czarownica zechce rzucić kolejne zaklęcie.
Od tego dnia w lesie zawsze słychać odgłosy jęczenia i śmiechu. Ludzie nie wchodzą
do niego i uważają go za nawiedzony. Mówi się o nim, że jest Lasem Duchów.

LAS DUCHÓW
BAJKA DLA DZIECI

AUTORKI: OLA I IGA MATYSIAK KLASA 8C
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Ilustracja do bajki
rysunek na tablecie graficznym

Sonia Lenart
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Początek Jesieni
autor zdjęć: Ola Matysiak

Fotoreportaż  to reportaż składający się z szeregu zdjęć fotograficznych i krótkiego tekstu Zgodnie z
intencją Oli materiał ma wywołać u odbiorcy określone reakcje, np. zachwyt nad pięknem jesieni.
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PO prawej stronie 
zdjęcie Oli

pod tytułem
MUCHA NIE SIADA

:)
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Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) w 2017 roku ustanowiła 23-go września dniem języków migowych
w celu zwrócenia uwagi na ochronę tożsamości i różnorodności kulturowej Głuchych, którzy na co dzień
komunikują się wieloma językami migowymi. Światowy dzień języka migowego jest obchodzony co roku w
ostatnią niedziele września od 1958r. Kluczowym celem święta jest zwrócenie uwagi na osoby niesłyszące.
Takie osoby zmagają się codziennie z trudnością porozumiewania się. Większość osób nie zna języka
migowego, co jeszcze bardziej utrudnia im zadanie. Wyobraźcie sobie, że nikt nie rozumie co chcecie
przekazać i że również nie możecie zrozumieć innych. Trudno byłoby wam się komunikować, prawda? 
Zachęcam do nauki języka migowego. Może w przyszłości napotkacie osobę, która jest niesłysząca, lub znacie
taką. Język migowy  może się wam przydać.
Język migowy istnieje od stuleci i ewoluował w ponad 130 różnych języków narodowych! Każdy migowy język
narodowy bazuje na narodowym języku mówionym, czerpiąc z jego słownictwa, składni i gramatyki.Wśród
języków mówionych funkcję języka uniwersalnego przejął angielski, podobnie jest w przypadku języka
miganego – aby móc porozumiewać się na całym świecie osoby głuchonieme uczą się amerykańskiego języka
miganego (ASL – ang. American signlanguage). Został stworzony także sztuczny język, odpowiednik esperanto,
który stosowany jest podczas oficjalnych konferencji i wydarzeń. Język ten nazywa się gestuno i zdobył dużo
większą popularność niż esperanto. 
Gdzie wykorzystuje się język migowy?
Gdzie wykorzystuje się język migowy? Miganie jest nieocenionym narzędziem komunikacji dla społeczności
osób niesłyszących, ale jest także wykorzystywane na wiele innych sposobów, w tym: 

dla ludzi, którzy słyszą, ale nie mówią (na skutek zaburzenia fizjologicznego lub ciężkiego urazu
traumatycznego),
w ramach rehabilitacji po udarze, umożliwiając pacjentom z zaburzeniami mowy komunikowanie się
rodziną i pracownikami służby zdrowia,
dzieci ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu (ASD), które wykazują lepszą jakość komunikacji podczas
migania.

Sposoby nauki języka migowego
Język migowy to narzędzie komunikacji wizualnej. Chociaż możesz się nauczyć alfabetu i gestów rąk w
książkach i w internecie, równie ważne jest ćwiczenie z kimś doświadczonym.Obserwując osobę posługującą
się językiem migowym, szybko widać, że jest on holistyczny i wyrazisty. Łączy kształt i ruch dłoni, mimikę,
orientację ciała i kierunek dłoni. Gdy nauczysz się kilku podstawo wych znaków (co najmniej 100 najczęstszych
słów lub fraz), nadejdzie czas, aby znaleźć partnera lub miejsce ćwiczeń i rozwinąć swoje umiejętności oraz
słownictwo.Kursy stacjonarne lub zajęcia z nauczaniem języka migowego oferują podstawowe lub
zaawansowane instrukcje, a także środowisko do ćwiczeń i rozwoju umiejętności. Wśród wielu lokalnych
możliwości warto poszukać: 

bezpłatnych zajęć oferowanych w bibliotekach publicznych, szkołach oraz innych placówkach
edukacyjnych,
płatnych zajęć organizowanych za pośrednictwem szkół wyższych, uniwersytetów, szkół prywatnych i
korepetytorów.

Warto także korzystać z platformy YouTube – można tu znaleźć masę filmów poświęconych nauce języka
miganego, obejmujących wszystko, od pisowni alfabetu po popularne zwroty i poradniki z wielu tematów
dotyczących nauki języka migowego. Wielu branżowych ekspertów prowadzi również własne kanały, które są
na bieżąco aktualizowane. Filmy oferują wiele ciekawych informacji oraz dokładne wskazówki. Nauka w ten
sposób jest o tyle wygodna, że w razie potrzeby film można zatrzymać, odtworzyć i ponownie obejrzeć w razie
potrzeby. Rozmaite materiały są również dostępne za pośrednictwem poszczególnych stron internetowych
oferujących kursy, quizy oraz różnego rodzaju techniki uczenia się. Podobnie jak edukacja na YouTube, nauka
za pomocą materiałów dostępnych na stronach internetowych umożliwia dużą elastyczność podczas nauki
nowego i wymagającego języka.Aplikacje, które są dostępne zarówno dla urządzeń z system iOS oraz Android
oferują funkcje takie jak: słowniki, łamigłówki i gry oraz pełne lekcje i samouczki. Wiele z nich jest bezpłatne.

Ola Wasiak
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Zakończył się 27 wielki finał ogólnopolskich
zawodów siatkarskich Kinder Joy of Moving.

Od 26.08 do 28.08 w przepięknej Arenie Gliwice zmagały się ze sobą najlepsze drużyny z całej Polski (po 32 w
każdej kategorii). 
Wśród nich nie zabrakło zawodników łódzkiej WIFAMY, która awansowała do Mistrzostw Polski w dwóch
kategoriach wiekowych.
Wielkim sukcesem zakończył się występ „trójki” KS Wifama Łódź. 
Zespół w składzie:

Oliwier P.(SP 56 w Łodzi), Jakub M.(SP 56 w Łodzi), Oskar Łukomski (SP 137 w Łodzi), Tymoteusz Ogiński
(SP 137 w Łodzi), Hubert P. (SP 56 w Łodzi) przechodził przez turniej jak burza. 

Bez porażki w sześciu meczach awansował do pierwszej ósemki.

UKS 9 LESZNO KS "Wifama" Łódź 0:2 (15:17, 8:15)

UKS KORAL Wrocław KS "Wifama" Łódź 0:2 (22:24, 3:15)

KS "Wifama" Łódź Karpaty MOSiR Krosno 2:1 (10:15, 15:9, 11:5)

KS "Wifama" Łódź Suwalski Uczniowski klub Sportowy Siatkówki 2:0 (16:14, 15:9)

KS "Wifama" Łódź KS KURIANVOLLEY OLSZTYN 2:1 (15:12, 16:18, 12:10)

BKS CHEMIK BYDGOSZCZ - SIATKÓWKA MŁODZIEŻOWA KS "Wifama" Łódź 0:2 (13:15, 11:15)

Chwila słabości przyszła w meczach o awans do pierwszej czwórki.

KS "Wifama" Łódź MKS MIESZKO POŁCZYN-ZDRÓJ 0:2 (13:15, 12:15)

KS "Wifama" Łódź UKS ISKRA WARSZAWA 2:0 (15:10, 15:12)

KS "Wifama" Łódź Trefl Gdańsk I 0:2 (9:15, 11:15)

Jak się później okazało ulegliśmy tylko Mistrzowi i Vicemistrzowi Polski.

W rywalizacji o piąte miejsce łodzianie nie pozostawili żadnych złudzeń, że są zespołem o wielkich
umiejętnościach.

KS "Wifama" Łódź UMKS MOS WOLA WARSZAWA 2:0 (15:10, 15:8)

Akademia Siatkówki 13 Koszalin KS "Wifama" Łódź 0:2 (11:15, 8:15)
Pewnie wygrane dwa mecze uplasowały WIFAMĘ ŁÓDŹ na V miejscu w Polsce !!! 
Trenerami zespołów są:
I trener: KRZYSZTOF DOMAGAŁA (SP 56 w Łodzi)
II TRENER : JACEK ŁUKOMSKI ( SP 137 w Łodzi)
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