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Narodowe Święto Niepodległości

upamiętnienie odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918, 
po 123 latach zaborów.
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Zarejestruj się już dzisiaj na
www.mwo.usz.edu.pl 

Wyślij 1-6 fotografii z tytułami pasującymi do matematyki i wygraj MEGA-NAGRODY.
Jak co roku zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym

„Matematyka w obiektywie” 
Konkurs wspomaga edukację matematyczną, proces matematycznego myślenia; popularyzuje wiedzę i kulturę

matematyczną. Ma charakter powszechny i jest całkowicie bezpłatny. Uczestnicy rejestrują się za
pośrednictwem strony www i wysyłają zdjęcia, którym przypisują nazwy związane z matematyką.

Organizatorzy: Uniwersytet Szczeciński oraz Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w
Warszawie przygotowali w tym roku dla laureatów cenne nagrody, m.in. MacBooki Apple wraz z opłaconym

podatkiem, smartfony, czytniki e-booków, wyjazdy promocyjne, gadżety. 
Najlepsze prace będą gościły w wielu galeriach i publikacjach.

Redakcja Kamykowa
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W Łodzi koło nas jest pomnik Bociany. Postanowiłyśmy napisać o nim bajkę:

Na zbiegu al. Wyszyńskiego i ul. Waltera-Jankew Łodzi, stoi pomnik pt.”Bociany”.
Przedstawia on pięcioro bocianów, które jak każda rzeźba stoją bez ruchu.
Jednak jak to w bajkach bywa pewnego dnia ptaki postanowiły zmienić miejsce
zamieszkania. Nie mogły wytrzymać smrodu z ulicy. Chciały zamieszkać w miejscu, w
którym otaczałyby je kwiaty i trawa. Byłoby słychać bzyczenie pszczół, a w powietrzu
unosiłby się zapach kwiatów.Były ciekawe świata i pragnęły zobaczyć coś innego, niż
oglądanie pędzących samochodów. 
Szły między blokami, podziwiając ich wysokość i kolory, a przy okazji witając
zdziwionych ludzi głośnym KLE-KLE.Minęły przejście dla pieszych i weszły na most, z
którego dobrze widać peron i pociągi.Bociany miały szczęście i udało im się zobaczyć
jeden z nich.Robił dużo hałasu, ale ptaki nie przestraszyły się i zachwycone patrzyły
na pojazd.Minęły domy, sklepy i śmietniki, aż dotarły do miejsca swoich marzeń. Była
tam trawa, wszędzie rosły kwiaty, a polanę otaczały drzewa. Ciszę przerywało tylko
bzyczenie pszczół.Bociany znalazły odpowiednie miejsce i postanowiły tam zostać.
Czuły się jak w raju, jednak po kilku dniach zaczęły uważać, że nie pasują do
otoczenia, w którym się znajdują.Były całe białe, a kwiaty wokół nich takie kolorowe.
Aby to zmienić wybrały się na wycieczkę do sklepu po różnobarwne ubrania. Dotarły
do sklepu z tkaninami. Każdy z bocianów wybrał jedną dla siebie i zadowolone wyszły
ze sklepu.Znów czuły, że polana jest odpowiednim miejscem dla nich, lecz nie
potrwało to długo. 

Po kolejnych kilku dniach zauważyły, że się nudzą. Nie
było tu ludzi, więc nikt nie mógł ich podziwiać przez co
czuły się samotne.Miejsce to było za idealne.Zaczęły
tęsknić za ruchliwą ulicą, parkingiem i ludźmi.Poczuły,
że muszą wracać i wyruszyły w drogę.Gdy dotarły na
miejsce spostrzegły, że wokół podestu, na którym,
wcześniej stały,zebrał się tłum.Zgromadzenie widząc
bociany wydało z siebie głośne dźwięki szczęścia.
Okazało się, że ludzie przejęli się zniknięciem rzeźby i
codziennie przychodzili tu, by sprawdzić,czy pomnik
wrócił na swoje miejsce. Szczęśliwe ptaki usadowiły się
na podeście i już nigdy nie narzekały na swoje
otoczenie.Przekonały się, że “wszędzie dobrze, ale w
domu najlepiej”. 

Iga i Ola Matysiak
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Igrzyska Dzieci w pływaniu

W środę, 27 października, odbyły się pływackie sztafety w ramach półfinałów
Mistrzostw Łodzi.

Nasze drużyny wypływały:

DZIEWCZĘTA- I miejsce
CHŁOPCY - II miejsce

Złote dziewczęta, z klasy 7 A, 7 B, 7 C :

Adamczyk Zosia
Augustyniak Martyna
Janczak Karolina
Rozwadowska Karolina
Śliwińska Agata
Woźniak Zuzanna

wywalczyły start w finale wojewódzkim, który odbędzie się w Skierniewicach.

Chłopcy zdobyli srebrne medale płynąc w składzie:

Brzeziński Tymon
Ogiński Tymoteusz- obaj 7 A
Lesiak Piotr
Bazler Alan- obaj 7 B
Lenart Maksym- 5 b
Zdziechowski Jan -6 A

Gratulujemy :)))
Monika R.
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