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"Kwiaty mają kolor wiosny; kolor zimy jest w wyobraźni"   Terri Guillemets

                      Zimowy skrót szkolnych  wydarzeń

 Jesień zabrała szybko
ostatnie liście i ustąpiła
miejsca śnieżnemu
puchowi. Choć zimny i
mokry to cieszy i małych, i
dużych. Zimą w szkole jest
zawsze jakoś tak
wyjątkowo. Korytarze i sale
są ozdobione na święta,
śnieg za oknem wywołuje
naszą radość:) Niby dni
takie krótkie...a tyle się
dzieje...Zbieramy

karmę dla schroniska,
malujemy kartki dla
seniorów, wysyłamy
świąteczne życzenia do
naszych bliskich, ubieramy
choinki i lepimy bałwany.
Już jednak po
świętach...Co teraz? Przed
feriami? Poczytajcie o
miejscach, które warto
odwiedzić; książkach, które
warto przeczytać i o tym,
co jeszcze fajnego

wydarzyło się w naszej
szkole.

Niebo błękitniało, niebo
owdowiało, 
Owdowiały błękit białym
śniegiem spadł, 

Co się nagle stało, że tak
biało, biało, 
Pod nogami mymi
zaszeleścił świat? 

Włożę lisią czapę, przypnę
lisi ogon, 
Zmylę wszystkie ślady,
zmiotę śnieżny kurz, 

Pójdę sobie drogą, pójdę
bez nikogo 
I do ciebie nigdy nie
powrócę już.

              J.Brzechwa
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                WIEŻA CIŚNIEŃ-ZABYTEK CZY PLAC ZABAW?

W Tuszynku, tuż za szpitalem, mieści się wyjątkowe miejsce. Wieża
ciśnień. Nie jest to jednak zwyczajna wieża. To zabytkowa budowla, która
przeistoczyła się niedawno w galerię sztuki, tworząc niepowtarzalny klimat.

Wewnątrz, na piętrze,organizowane są koncerty, które odbywają się
głównie w weekendy. Przed budynkiem znajdują się oryginalne atrakcje,
takie jak huśtawki nad urwiskiem, które jednak przeznaczone są tylko dla
bardzo odważnych. Latem trzeba czasem poczekać w kolejce, aby móc
spróbować swoich sił. Można wówczas obejrzeć i zrobić sobie selfie ze
śmiesznymi i troszkę strasznymi postaciami strzegącymi wejścia do środka.

Miłośnicy geografii mogą zaś dowiedzieć się ze znaków stojących obok
wieży w jakiej odległości od Tuszynka znajdują się popularne miejscowości.
Warto zwiedzić także wnętrze wieży, które z kolei daje możliwość
przeniesienia się do innego wymiaru. Ściany są ozdobione niesamowitymi
wytworami artystów z różnych dziedzin sztuki. I z pewnością jedna wizyta
nie wystarczy, aby dokładnie wszystko obejrzeć.

Spragnieni przygód turyści przyjeżdżają tutaj na rowerach i motocyklach,
aby zobaczyć to wspaniałe miejsce. A Ty kiedy je odwiedzisz?

KRÓTKA HISTORIA WIEŻY

Zastanawiacie się pewnie, czym
właściwie pierwotnie była wieża
ciśnień? 
Otóż, wybudowano ją w latach 1929-
1930 dla tuszyńskiego sanatorium,
dlatego stoi tak blisko szpitala. 
W górnej części wieży umieszczony
był zbiornik wody, którą
rozprowadzano rurami do miejsc
docelowych. Zbiornik w wieży celowo
umieszczony jest wysoko, aby uzyskać
odpowiednie ciśnienie. Dzięki temu
rozprowadzanie wody może się
odbywać bez dodatkowego zasilania.
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WYWIAD Z PANIĄ
DYREKTOR

-Słyszeliśmy,
że jest Pani
miłośniczką
kotów. Jak ta
miłość się
zaczęła? Czy w
Pani domu
zawsze
mieszkał jakiś
kot? Ile kotów
już Pani miała?

-Moja miłość do
kotów zaczęła się,
gdy byłam w
Waszym wieku albo
ciut młodszym. Ja od
zawsze miałam koty.

-A obecny
pupil? Jak się
nazywa?

Jak wygląda?
W jakim jest
wieku?

-Obecny kotek
nazywa się Tofik, bo
jest rudy jak cukierki
toffie i ma dopiero
pół roku.

- Czy młody
kotek robi w
domu dużo
szkód? Czy
Pani kotek
sprawia jakieś
problemy?

-Tak mały Tofik robi
w domu sporo
szkód, dom z kotem
to między innymi
podrapana firanka,
kanapa i fotel...

-A jak jest w
przypadku
pracy zdalnej?
Czy kot lubi
Pani
towarzyszyć
przed
komputerem?

-W przypadku pracy
zdalnej Tofik
uwielbia towarzyszyć
mi przy komputerze
a dokładnie lubi
leżeć obok mnie na
biurku i musi mieć
zapaloną lampkę -
wtedy wygrzewa się
koło niej jak
kurczaczek.

-Jakich rad
udzieliłaby
Pani komuś,
kto planuje
mieć kotka?

- Jeśli chodzi o rady
to przede wszystkim
kota trzeba kochać i
o niego dbać. Jeśli
decydujemy się na
małego kotka, to
trzeba wiedzieć, że
robi on na początku
dużo szkód. Trzeba
przygotować mu
odpowiednie
miejsce, ale kot i tak
śpi tam gdzie chce a
nie tam gdzie my
sobie życzymy.
Trzeba też zadbać o
jego czystość,
obowiązkowo musi
być kuweta. Kot
musi być też
oczywiście
odrobaczony i
zaszczepiony.
Zwierzaka trzeba

odpowiednio żywić,
ale może być też
problem, bo koty są
bardzo wybredne-
to, co dzisiaj im
smakuje, to jutro
czasem nie będzie,
więc też trzeba być
na to
przygotowanym.
Mam też psa Frodo. 

-Jak dogadują się
ze sobą?

-Na razie Tofik i
Frodo widzą się tylko
przez szklane drzwi,
jeden jest po jednej
stronie a drugi po
drugiej. I wygląda to
tak, że te drzwi są
całe brudne. Myślę,
że się nie pokochają
za bardzo, bo

z wcześniejszym
kotem tego
doświadczyłam, żyli
jak
przysłowiowy,,pies z
kotem''.

Wywiad
przeprowadzili: Jan,
Szymon i Antek z kl.
IVb

                    O miłości do kotów - wywiad z Panią Dyrektor
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A MOŻE HERBATKA W TOWARZYSTWIE KOTKA?

Niedawno odkryłam w Łodzi intrygujące miejsce o równie intrygującej nazwie „Herbaciarnia Kocie
Oczy”. Mieści się ona przy ulicy Piotrkowskiej 25.
A czym się wyróżnia? To lokal nie tylko dla miłośników kotów, ale też dla tych, którzy tych
milusińskich zbyt dobrze nie znają, a chcieliby móc poznać. Bo to właśnie koty są główną atrakcją
tego miejsca – oprócz wielu ich portretów i podobizn można spotkać tam kilka prawdziwych futrzaków,
które – jeśli będą mieć ochotę – wskoczą na Twoje kolana. 
W herbaciarni obowiązuje specjalny regulamin związany ze zwierzakami – co wolno, a czego nie –
koniecznie trzeba się z nim zapoznać przed wizytą w tym miejscu. 
Oczywiście interesujące jest też menu – bardzo duży wybór herbat, do których można dostać
ciasteczka w kocich kształtach:) Miejsce nietypowe, warte odwiedzenia – ze względu na koty, na
stylowy wystrój, na muzykę… Myślę, że każdy znajdzie coś, co w tym miejscu go urzeknie:) Ja
polecam - Ala z 7a

REGULAMIN
HERBACIARNI

1.Ze względu na dobro
kotów, wstęp mają
tylko dzieci
powyżej 6 roku życia.
2.Przed i po
bezpośrednim
kontakcie z kotem
należy
zawsze umyć ręce.
3.Przed konsumpcją
należy zawsze umyć
ręce.
4.Nie należy karmić
kotów – one mają
swoje jedzenie,
które jest dla nich
najzdrowsze.
5.Nie należy brać
kotów na ręce chyba,
że same przyjdą
na kolana.
6.Koty są zwierzętami
bardzo silnie
reagującymi na

głośne dźwięki, zatem
przebywając w Kocich
Oczach nie
należy straszyć kotów,
ani też wydawać
głośnych
dźwięków.
7.Z uwagi na
bezpieczeństwo
naszych
podopiecznych
należy bezwzględnie
zamykać drzwi
wejściowe.
8.Jeżeli jesteś
uczulony na kocią
sierść lub ślinę,
powinieneś być
szczególnie ostrożny w
kontakcie z
naszymi
podopiecznymi i mieć
przy sobie
odpowiednie

.

             
            CYTATY O KOTACH

"Koty dodają energii, prowokują do śmiechu,
wspaniale nadają się do przytulania, niemal
zawsze są co najmniej śliczne, a czasami wręcz
piękne".                Roger Caras

"Czas spędzony z kotami nigdy nie jest czasem
straconym".           Colette

"Kto posiada kota, nie musi się obawiać
samotności."         Daniel Defoe

.
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        Jak dbać o psa, aby czuł się jak w raju?

Pieski trzeba wyprowadzać minimum trzy razy dziennie. Spacer dla psa to wielka przygoda, nie tylko
wyjście w celu załatwienia się. Jeden ze spacerów powinien być zatem odpowiednio długi. Psiaki
potrzebują też miłości – głaskania, tulenia, miziania – one to uwielbiają! Oczywiście z pieskiem trzeba
się też bawić – można rzucać patyki lub piłeczki. Oprócz legowiska to właśnie zabawki są tym, w co
powinien się zaopatrzyć nowy posiadacz psa. Koniecznie trzeba zadbać o odpowiednią dietę – dobra
karma pomoże uniknąć wielu chorób. Trzeba wiedzieć, że często reklamowane karmy wcale nie mają
dobrego składu. Oprócz karmienia nie można zapomnieć o wodzie – zawsze musi być świeża i 
łatwodostępna. Warto też zakupić różne przysmaki – pomagają one w tresurze pieska, który dla
psiego ciasteczka szybciutko nauczy się podawać łapę. Trzeba odwiedzać regularnie gabinet
weterynaryjny – pamiętać o odrobaczaniu i szczepieniach oraz o odpowiednim dbaniu o jego higienę. "Pies to jedyne stworzenie na

Ziemi, które kocha cię
bardziej niż samego siebie" 

                  Josh Bilings

"Nie ma znaczenia ile masz
pieniędzy ani ile rzeczy,
możesz być biedakiem, ale
mając psa jesteś
bogaty"             Louis Sabin

"Psy nigdy nie umierają. One
śpią w twoim sercu" 

PSI SEN
Wydaje ci się, że twój czworonożny pupil cały
czas śpi? To nie tylko wrażenie, to fakt.
Informacje o psach przekazywane przez
naukowców wskazują, że ten czworonóg
potrzebuje do regeneracji organizmu na co
dzień średnio od 14 do 16 godzin snu, czyli
śpi znacznie więcej niż człowiek. Jednak,
nawet kiedy ma zamknięte oczy, nie zapada w
głęboki sen, ale drzemie, zwinięty zwykle w
kłębek.

KOMUNIKACJA Z NASZYM PUPILEM
Obserwacja uszu zwierzęcia pozwala na
wyciąganie trafnych wniosków:

lekko skierowane do przodu uszy – pies
jest zrelaksowany;
postawione uszy do przodu – strach u
zwierzęcia;
skierowanie jednego ucha do przodu, a
drugiego do tyłu – wzmożona czujność u
psa i gotowość do podjęcia walki;
położenie uszu po sobie – zwierzę
odczuwa niepokój.
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            PRZYGODA BABCI I DZIADKA

                                          
   Dawno temu żyła sobie babcia i dziadek. Babcia miała na imię Marta, a dziadek Kevin. 
Od dawna bardzo chcieli podróżować, więc na starość zdecydowali się w końcu na wymarzony
wyjazd w góry. 
   Jechali dość długo, ale w końcu dotarli do docelowej miejscowości. Postanowili, że na początek
pójdą na spacer i dopiero później dotrą na miejsce swojego noclegu. 
  Po wyprawie dowiedzieli się, w której chacie będą mieszkać. Byli zmęczeni, dlatego szybko zjedli
kolację i położyli się spać.
  Następnego dnia poszli zwiedzać okolicę i wtedy spotkali psa, który był bezdomny. Wzięli go ze sobą
do chatki, wykąpali i nakarmili. Kiedy piesek się najadł i wysechł, poszli z nim na spacer do lasu. W
pewnej chwili na ścieżce leśnej spotkali wilka. Pies odgonił drapieżnika i dzięki niemu babcia wraz z
dziadkiem byli bezpieczni. 
   Po powrocie do domu dziadek wraz z babcią stwierdzili, że kundelka nazwą Azor i zabiorą go ze
sobą do domu, by został z nimi do końca życia.

                                                                                                  Lenka S.

"To, czego dzieci potrzebują
w obfitości dostarczają
dziadkowie.

 Dają bezwarunkową miłość,
dobroć, cierpliwość, poczucie
humoru, komfort, lekcje
życia. 

Oraz, co najważniejsze,
ciasteczka".

                 Rudolph Giuliani

.

..

A na zdjęciach możecie podziwiać kreatywność
naszych Drogich Przyjaciół z Domu Senior
Wigor. 
Jak zwykle zadziwili nas swoją energią,
pomysłowością i optymizmem. 
Mamy nadzieję, że kolejne zabawy karnawałowe
także spędzimy wspólnie:) 
Z pewnością wielu z nas może na kolejny rok
zaczerpnąć inspiracji w kwestii stroju:)
Choć jak widać najmłodszym uczniom raczej
inwencji w kwestii kreacji karnawałowej nie
brakuje:)

.

.

.

..

.

.
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Jak rodzinnie i ciekawie spędzić ferie zimowe, gdy nigdzie nie wyjeżdżamy?
Dzisiaj spróbuję odpowiedzieć Wam na to pytanie:)
Pierwszym miejscem, które moim zdaniem jest warte uwagi, jest kino
“Helios”, znajdujące się przy alei Politechniki 1 w budynku “Sukcesji”. Kino
to zawsze sprawdzone miejsce na spędzenie wolnego czasu bez względu
na pogodę. Polecam zwłaszcza  sale “Dream”, w których umieszczone są
regulowane fotele -  zapewnią nam pełen komfort i relaks. Po seansie warto
odwiedzić także kręgielnię “Król kul”, zwłaszcza jeśli jesteśmy w Sukcesji z
ekipą znajomych albo rodziną.
Kolejnym miejscem godnym uwagi są parki trampolin np. “Jump Planet”.
Znajdują się tam trampoliny dla mniej i bardziej zaawansowanych. Jump
Planet mieści się na ulicy Siewnej 15. Musicie mi uwierzyć - skakać każdy
może!
Ciekawym miejscem jest również mini zoo o nazwie “Dobronianka”. Można
tam posiedzieć przy ognisku, karmić zwierzęta , zjeść ciepły posiłek, kupić
pamiątki oraz porobić ciekawe zdjęcia przy specjalnie przygotowanych
scenografiach. Znajduje się ono w Dobroniu, więc nie aż tak daleko.
“Mandoria” to kolejna lokalizacja,, którą warto odwiedzić, tym razem w
Rzgowie. Jest to kryty park rozrywki. Znajduje się tam tyle atrakcji, że
śmiało można spędzić tam co najmniej pół dnia. 
Polecanym miejscem jest również Miasto Kultury EC1. Odbywają się tam
różne warsztaty i można dowiedzieć się wiele nowych rzeczy. Warto
zapoznać się z ich ofertą na stronie internetowej.
Na ferie zaprasza również aqua park “Fala” przy alei Unii Lubelskiej. Jest
tam dużo basenów oraz zjeżdżalni. Będąc tam, jeśli dopisze pogoda,
można zwiedzić także łódzkie zoo.
Warto odwiedzić lodowisko obok “Manfaktury”. Na miejscu istnieje
możliwość wypożyczenia sprzętu, więc każdy może spróbować swoich sił. 
Wszystkie duże centra handlowe i instytucje kultury mają specjalnie
przygotowane na ferie oferty. Trzeba śledzić strony internetowe i informacje
na portalach.  
                                                        Blanka

A może ferie to idealna pora na ciekawą lekturę? Ja niedawno natrafiłam
na  “Dziennik Cwaniaczka - Zupełne dno”, której autorem jest Jeff Kinney.
Miejscem akcji jest głównie piwnica Babci Greg’a oraz kamper, którym
razem zwiedzili dużo miejsc. Książka ma ok. 220 stron, ale przy tym
zawiera dużo ilustracji.
Narratorem dziennika jest Greg, który opisuje swoje najlepsze i najgorsze
wakacje. Spędzał on je razem z rodziną, podróżując starym kamperem
wujka Gary’ego. Zwiedzali dużo miejsc, ale nie w każdym byli mile widziani.
Przeżyli oczywiście mnóstwo przygód i na pewno na tych wakacjach nie
było nudy. 
Książka bardzo mi się podobała, ponieważ jest zabawna i ciekawa, dużo się
w niej dzieje. Jedną rzeczą jaką mogłabym w niej zmieni jest trochę
mniejsza ilość ilustracji, ponieważ było ich bardzo dużo, ale może innym
właśnie to się podoba. Na pewno przeczytam całą serię, a Ty może
podejmij wyzwanie i sięgnij po jedną z części w czasie ferii?
                                                                                 Blanka

. .
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