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SZKOLNE DNI SOLIDARNOŚCI Z UKRAINĄ

W dniach 8, 9, 10 marca w naszej szkole
zorganizowane zostały Szkolne Dni
Solidarności z Ukrainą.
W związku z tym:

Uczniowie ubrali się w tych dniach na
niebiesko-żółto lub przypieli
e m b l e m a t y  w kolorach flagi
ukraińskiej,
W klasach młodszych odbyły się
lekcje, podczas których uczniowie
poznają kulturę ukraińską (język,
bajki, piosenki itd.)
Uczniowie wykorzystując cyrylicę
podejmowali próby pisania swoich
imion,
Zorganizowany został kiermasz
wytworów własnych uczniów.
Zebrane fundusze przeznaczone
zostaną na pomoc dzieciom   z
Ukrainy
w tych dniach stołówka szkolna
serwowała dania kuchni ukraińskiej
(barszcz ukraiński, bliny)Wychowawcy klas przeprowadzili na

swoich lekcjach pogadanki z uczniami
n t . "Nasz protest wobec działań
wojennych na świecie". Efektem
końcowym każdych zajęć było
wykonanie grupowo/klasowo plakatu 
  z hasłem wyrażającym sprzeciw
wobec działań wojennych, jakie toczą
się obecnie. Wykonane plakaty
zostały rozwieszone na holu głównym
szkoły, a na zewnątrz budynku
wspólny protest wyrażony poprzez
hasło: "Nie dla wojny"

W tych dniach odbyła się również poczta
walentynkowa. Można było zakupić kartki,
a w nich napisać życzenia dla kogoś.
Środki ze sprzedaży kartkę zostały
przeznaczone na pomoc dzieciom 
z  Ukrainy
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NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Zawody w koszykówkę dla rocznika 09
4.03.2022 roku w naszej szkole odbyły się zawody w
koszykówkę dla osób z roku 2009. W naszej drużynie
grało około 15 osób. Rywalizowaliśmy z 4 innymi
szkołami z Piotrkowa czyli z SP12, SP3, SP5, SP16.
Nasza drużyna po kilku rozegranych meczach
wywalczyła należne im 1 miejsce, 2 zajęła szkoła
podstawowa numer 16, a SP3 zajęła 3miejsce. Jako iż
nasza drużyna wygrała, to pojedzie na mistrzostwa
województwa do innego miasta aby zmierzyć się z
najsilniejszymi drużynami z całego województwa.
Trenerem naszej drużyny był pan Piotr Narejko.

kacper

Konkurs fotograficzny "Natura w obiektywie" rozstrzygnięty"
Celem konkursu było zrobienie ładnego zdjęcia natury (przyrody). Liczyła się przede wszystkim pomysłowość
na zrobienie zdjęcia.
Komisja w składzie: Pani Dyrektor Anna Kulisa, Pani Gabriela Szymańska-Kaczmarek, Kacper Chwałowski,
Patryk Kuśmierski i Bartosz Górnisiewicz przyznali miejsca.
I miejsce - Julia Turska, kl. Vc "Zimowa samotność nad rzeką"
II miejsce - Lena Jabłońska, kl. Vd "Zimowa tajemnica"
III miejsce - Zuzanna Mentel, kl. IIIb "Zwierzodrzew"
Wyróżnienie - Zofia Patelska, kl. IIIb "Natura w obiektywie"
Wystawę zdjęć można podziwiać na holu głównym. Wszystkim uczestnikom dziękujemy i gratulujemy! 
Organizator konkursu: Gazetka Szkolna

Dnia 07.03.2022r., w Radosnej Sali odbyła się X edycja Szkolnego Konkursu Piosenki Anny Jantar, Zbigniewa
Wodeckiego i Krzysztofa Krawczyka.
Wyniki:
Kategoria wiekowa I-III
I miejsce – Zofia Marendziak kl. IId
II miejsce – Justyna Filipek kl. IIc
III miejsce – Amelia Olczyk kl. IIIe
Wyróżnienia: Kaja Warzocha kl. IIId, Maja Kulbat kl. IIId, Kacper Krystkiewicz kl. IIId, Iga Madej kl. IIIe, Izabela
Madura kl. IIb, Anna Godlewska kl. Ib, Wojciech Przybył kl. Ib
Kategoria - klasy IV - VII
I miejsce – Lena Cieślak kl. VIb
II miejsce – Nikola Krupa kl. VIa
III miejsce – Lena Czarnucha kl. VIc
Wyróżnienia: Oliwia Kraś kl. Ve, Natalia Kowalska kl. Ve, Aleksandra Furmaniuk kl. VIIg
Wykonawcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach i
festiwalach.
Organizatorzy: Pani Alicja Stobiecka, Pani Aleksandra Wincencjusz, Pan Dariusz Głowacki.
Koordynator konkursu: biblioteka szkolna.

Liczba π jest na tyle wyjątkowa, że ma swoje święto! 14 marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Liczby π.
Dlaczego akurat tego dnia? W amerykańskim zapisie wartość liczby π, czyli 3.14, to jednocześnie 14 marca (w
tym zapisie podajemy najpierw miesiąc, następnie dzień).
Podczas każdej przerwy na drugim piętrze przy sali 21b zadaniem uczniów było odmierzenie „na oko” ziaren,
następnie sprawdzenie tego na wadze. Wygrał uczeń, którego waga ziaren była najbliższa liczbie 314 g.
Konkurencji towarzyszyły niezwykłe emocje. Podczas przerw stoisko z wagami było oblegane przez uczniów.
Zadanie wydawało się niemożliwe do wykonania. Ileż było radości i oklasków,  gdy waga odmierzonych
ziaren wskazała dokładnie 314g.  
W organizacji zabawy pomogły klasy 7a i 7c.

autor: Kacper Chwałowski  
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CIEKAWOSTKI O ZWIERZĘTACH
KĄCIK KULINARNY

Krokodyl nilowy
Krokodyl nilowy to jeden z trzech gatunków krokodyli
żyjących w Afryce. Jest drugim pod względem
wielkości gatunkiem tego zwierzęcia. Może osiągnąć
rozmiary 5,5 m i masę prawie 1 tony. Krokodyl ten  w
stosunku do ciała ma największy mózg, z pośród
wszystkich obecnie żyjących gadów. Prowadzi wodno
- lądowy tryb życia. Zwykle na brzegu możemy go
spotkać w dzień kiedy wygrzewa się na słońcu. Żyją
70 - 100 lat. Krokodyl nilowy jest gatunkiem
zagrożonym wyginięciem. W Czerwonej Księdze
Gatunków Zagrożonych posiada kategorię LC
(najmniejsze troski).  Krokodyle są odławiane dla
skóry oraz mięsa. Są też tępione przez ludzi jako
zwierzęta zagrażające człowiekowi. Populacja tych
zwierząt w naturze jest stabilna. Krokodyl nilowy
potrafię wstrzymać pod wodą oddech nawet 45 minut.
Posiada on typowy kształt ciała dla
jaszczurowatych, pokryty kostnymi tarczami i
dużą liczbę ostrych zębów.

autor: Patryk Kuśmierski  

PRZEPIS NA MUFINKI
Składniki:
2 szklanki mąki tortowej
2 łyżeczki proszku do pieczenia
1/3 lub 1/2 szklanki cukru
2 łyżeczki cukru waniliowego
1 jajko
1/2 szklanki oleju
1 szklanka mleka
Jak wykonać?
Nagrzewamy piekarnik do 180 stopni. Czekamy aż
osiągnie wymagana temperaturę. Następnie do miski
wrzucamy mąkę, proszek do pieczenia, cukier, cukier
waniliowy i wszystko dokładnie mieszamy. Do
suchych składników dodajemy mokre, czyli jajo, olej 
i mleko. Mieszamy, przekładamy do papilotek i od
razu wrzucamy do nagrzanego piekarnika na ok. 25
minut, bez termoobiegu.

autor: Kacper Chwałowski 
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WYWIADY Z NAUCZYCIELAMI

WYWIAD Z PANIĄ BEATĄ PRUSZCZYK - NAUCZYCIELEM INFORMATYKI
1. Dlaczego Pani została nauczycielem?
Zawsze lubiłam tłumaczyć i pomagać. Jednak to nie był pierwszy pomysł na pracę. Chciałam zostać
sprzedawcą, jednak widziałam co to znaczy, gdyż moja mama pracowała w sklepie.
2. Dlaczego Pani uczy informatyki, czy ten przedmiot wiąże się z Pani zainteresowaniami?
Uczę informatyki i matematyki. Matematyka była moim ulubionym przedmiotem zawsze, natomiast informatykę
miałam pierwszy raz na studiach matematyki. Właśnie wtedy stwierdziłam, że to mój drugi ulubiony przedmiot.
W związku z tym tak przedmioty, których uczę wiążą się z moimi zainteresowaniami.
3. Ile lat Pani jest nauczycielem?
W tym roku rozpoczęłam 26 rok pracy.
4. Co chciałaby Pani zmienić w swojej pracy?
Myślę, że każdy nauczyciel zmienia się w miarę lat swojej pracy. Ciągle się kształcimy i poznajemy metody
pracy.
5. Co się Pani najbardziej podoba w tej pracy?
Najbardziej..., to chyba praca z dziećmi, które chcą dowiadywać się coraz nowszych rzeczy, czyli "chłoną"
wiedzę.
6. Woli Pani lekcje zdalne czy stacjonarne i dlaczego?
Wiadomo, że kontakt osoba z osobą jest dużo lepszy niż przez monitor.
Wolę pracować stacjonarnie, ponieważ widzę kto nie nadąża, chociaż na zdalnym praca czasami jest szybsza.
Rozmowa "twarzą w twarz" jest lepsza, gdyż uczniowie są bardziej szczerzy.

WYWIAD Z PANIĄ DAGMARĄ KOŁOWROTKIEWICZ - NAUCZYCIELEM WYCHOWANIA DO ŻYCIA 
W RODZINIE I DORADZTWA ZAWODOWEGO

1. Dlaczego Pani została nauczycielem?
Od zawsze lubiłam ludzi i nie wyobrażałam sobie pracy bez nich. Muszę przyznać, że ten zawód wybrało mi
życie. :)
2. Dlaczego Pani uczy WDŻWR i Doradztwa zawodowego, czy wiążą się te przedmioty z Pani
zainteresowaniami?
Moją przygodę z zawodem rozpoczęłam pracując w Domu Dziecka w Piotrkowie. Przez 18 lat pracowałam 
w świetlicy szkolnej, co wiązało się z moim wykształceniem kierunkowym. W tej chwili uczę WDŻWR 
i Doradztwa zawodowego i jestem bardzo zadowolona , że mam kontakt z wieloma cudownymi, młodymi
ludźmi. Na WDŻWR poruszam bardzo ważne i delikatne sprawy. W dzisiejszych trudnych czasach rozmowa 
o rodzinie, emocjach i tym co przeżywamy wewnętrznie jest bardzo potrzebne. Wiele osób potrzebuje takich
rozmów, ale nadal ma pewne obawy i pory przed mówieniem o sobie.
3. Ile lat Pani jest nauczycielem?
Nauczycielem jest 22 lata.
4. Co chciałaby Pani zmienić w swojej pracy?
Najbardziej chciałabym wpłynąć na młodych ludzi i zmienić ich podejście do nauki i zdobywania wiedzy.
Chciałabym, żeby każdy uczeń myślał w kategoriach: szkoła i nauka jest nagrodą i wyróżnieniem, a nie karą.
Dzisiaj dużo dzieci i młodzieży jest pozbawionych możliwości spokojnej nauki, zdobywania wiedzy 
i umiejętności. Doceniajmy więc to, że możemy uczyć się i kształcić w dobrych warunkach.
5. Co się Pani najbardziej podoba w tej pracy?
Kontakt z dziećmi i młodzieżą to podoba mi się najbardziej.
6. Woli Pani lekcje zdalne czy stacjonarne i dlaczego?
Zdecydowanie wybieram lekcje stacjonarne w szkole. Bezpośredni kontakt z uczniami, ich reakcje, wypowiedzi
i roześmiane budzi - tak powinny wyglądać lekcje w szkole.



www.dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki | Numer 5 03/2022 | Strona 5 
www.juniormedia.pl WIEŚCI z ostatniej

ławki

oprac. J. Seta

Nie daj się wkręcić!  - jak nie dać się fałszywym wiadomościom!
Czyli jak być świadomym użytkownikiem Internetu.

Wśród wiadomości, którymi jesteśmy zalewani codziennie, można znaleźć wiele tzw. fake newsów
(fałszywych wiadomości). Pamiętaj, że nie każda informacja znaleziona w sieci jest prawdziwa.
 Nie daj się dezinformacji! Stosuj zasady, które pomogą Ci uniknąć manipulacji!

1.  Uważaj na emocje!
Jeżeli jakaś wiadomość wywołuje silne emocje,  odczekaj chwilę, zastanów się jaki cel miał autor artykułu.
Niesprawdzone treści  publikowane online mogą wywołać negatywne uczucia np.: strach, panikę. Postaraj się
podchodzić do takich informacji z rezerwą.
2.  Zapytaj osobę dorosłą!
Jeżeli coś wzbudza Twój niepokój, porozmawiaj z rodzicami, dorosłymi członkami rodziny, nauczycielami,
czy starszym rodzeństwem.
3.  Sprawdź autora!
Jeżeli informacja wydaje się podejrzana sprawdź autora. Czy jest on w ogóle podpisany? Jakie artykuły
wcześniej publikował?
4.  Sprawdź datę!
Stare informacje mogą zupełnie odbiegać od rzeczywistości.
5.  Sprawdź źródła!
Zobacz, czy podane źródła są wiarygodne. Zastanów się, czy tekst/obraz nie został wyrwany z kontekstu? 
Czy ktoś świadomie nie wykorzystuje wiarygodnych źródeł i korzysta tylko z części artykułu, aby zmanipulować
wiadomości?
6.  Sprawdź poprawność!
Jeżeli artykuł jest pełen błędów, być może napisał go ktoś, kto nie zna języka polskiego. Jeżeli adres strony jest
niepoprawny, najprawdopodobniej ktoś próbuje podszyć się pod wiarygodnie źródła (może również kopiować
logo wiarygodnego serwisu informacyjnego)
7.  Nie czytaj samych nagłówków!
Tytuły artykułów są często sensacyjne czy skandaliczne i mają zachęcić czytelnika do przejścia do kolejnej
strony. Jeżeli treść artykułu znacznie odbiega od nagłówka, być może ktoś próbuje manipulować informacją.
Nie przekazuj dalej informacji pozyskanych z samych nagłówków.
8.  Sprawdź stronę! 
Oprócz poprawności strony warto sprawdzić, kto jest odpowiedzialny za publikacje tam zamieszczone. Sprawdź
reklamodawców! Zastanów się, kto finansuje ten serwis. Zobacz, jakie inne serwisy są wydawane przez tego
wydawcę.
9.  Sprawdź informację!
Informacje zamieszczone w kilku serwisach nie zawsze muszą okazać się prawdziwe. Poszukaj ich 
w wiarygodnych źródłach informacji. Sprawdź na stronach fact-checkingowych (sprawdzających fakty).
10.Skorzystaj z dodatkowych opcji wyszukiwania!
  Pamiętaj, o wyszukiwaniu obrazem – możesz sprawdzić serwisy, w których pojawiło się zdjęcie. Możesz użyć
  zaawansowanych opcji wyszukiwania np.:  możesz znaleźć  strony, które opublikowały wybrane wyrażenie
   wpisując je  w wyszukiwarkę w cudzysłowie („”)
11.Bądź krytyczny/a!
  Nie wierz we wszystko, co znajdziesz w Internecie!

oprac. J. Seta
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KALENDARZYK CIEKAWYCH ŚWIĄT

21 marca - Dzień wagarowicza
Dzień Wagarowicza to bez wątpienia ulubione święto
większości uczniów, a jego dodatkową zaletą jest to,
że przypada w pierwszy dzień wiosny, czyli 21 marca.
Trudno o lepsze połączenie – wolnego od lekcji 
i początku ciepłych miesięcy.
Nazwa święta swoje pochodzenie ma w łacińskim
słowie „vagari”, oznaczającego „błąkać się, wałęsać
się”. Idealnie odzwierciedla więc typowe wagary –
uczniowie spędzają je bowiem często nad wodą, 
w lesie czy włócząc się po galeriach handlowych. Do
domu przecież pójść nie można…

autor: Kacper Chwałowski  

22 marca Światowy Dzień Wody
World Water Day, czyli Światowy Dzień Wody został
ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 
w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 w Rio de
Janeiro w Brazylii. Jako powód podano fakt, że ponad
miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu
do czystej wody pitnej.

autor: Kacper Chwałowski  

24 marca Narodowy Dzień Pamięci Polaków
ratujących Żydów

Holocaust to historia wciąż żywa w sercach tych
osób, które go przetrwały. Narodowy Dzień Pamięci
Polaków Ratujących Żydów to czas, kiedy należy
wyrazić głęboki szacunek wszystkim bohaterom,
którzy narażali swoje życie, aby uratować dorosłych
Żydów oraz ich dzieci przed zagładą.

autor: Kacper Chwałowski  
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DEPRESJA
CIEKAWOSTKI O JAPONII

Depresja – chichy zabójca
Depresja jest poważną chorobą psychiczną, która może
nawet zabić człowieka. Przyczynami tej choroby jest
nadmierny stres, uzależnienie od narkotyków lub
papierosów. Objawami choroby są kłopoty ze snem,
spadek i zmiany nastroju, ciągłe zmęczenie, niska
samoocena, spadek koncentracji, brak apetytu i spadek
masy ciała, myśli samobójcze oraz wysoki pesymizm.
Depresję należy leczyć. Jednym ze sposobów walki z
depresją jest udanie się do psychologa. Uczęszczanie do
psychiatry jest bardzo ważną rzeczą w walce z tym
zaburzeniem. Często przepisywane są leki
antydepresyjne które mają na celu pobudzenia chorego
do życia. Są niestety ludzie którzy robią sobie z depresji
żarty. Jest to poważny błąd ponieważ osoba chora
słysząc takie rzeczy morze sobie zrobić krzywdę.

autor: Bartosz Górnisiewicz

Japonia – tego nie wiesz o tym
kraju
Japonia ma 377 972 kilometry i leży w całości w  Azji.
Jest to państwo składające się z wysp na oceanie
spokojnym. Językiem urzędowym jest japoński, który jest
jednym 
z najtrudniejszych języków świata. Alfabet 
w tym języku ma aż 2136 różnorodnych znaków. Stolica
Japonii mieści się w Tokio. 
W Japonii płaci się jenami (1 złoty = 26,62 jenów). 
Zaludnienie kraju wynosi 125 396 901 ludzi (dane z 4
marca 2020). Jedną z potraw wywodzących się z Japonii
jest zrobione z ryby sushi znane na całym świecie.

autor: Bartosz Górnisiewicz
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ZAPOMNIANA PIOTRKOWSKA KOLEJKA

To już niestety koniec tego numeru. :(
Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku, Gazetka Szkolna (zdjęcie z Koziołkiem Matołkiem)

Powstanie kolejki Piotrkowianie zawdzięczali
właścicielowi ziemskiemu Stanisławowi Psarskiemu.
Założona przez niego spółka Kopalnie i piece
wapienne w Sulejowie zajmowała się
eksploatacją złóż kamienia wapiennego. Powodem
budowy kolejki było obniżenie kosztów transportu
wapna do Piotrkowa, leżącego przy Kolei
Warszawsko-Wiedeńskiej. Budowa linii która miała
mieć długość 16 km rozpoczęła się już w 1901 r.
trwała dosyć długo ze względu na torfowe podłoże i
dużą liczbę mostów (10). Pierwszy przewóz na całej
trasie odbył się 29 listopada 1902 r., a od 1 stycznia
1903r. rozpoczął się ruch planowy. Rozstaw szyn
wynosił 750mm, a ruch był prowadzony parowozami
Borsig. Dnia 26 maja 1904 r. wprowadzono ruch
pasażerski. W kolejnych latach kolejka była
dogodnym środkiem transportu dla osób jeżdżących
do pracy lub szkoły, a w okresie letnim stanowiła
ulubiony środek transportu osób wypoczywających
nad Pilicą i w okolicach Sulejowa. 

Najlepszym okresem pod względem przewozów były
lata 50. i 60. W latach 60 wprowadzono przewóz
wagonów normalnotorowych na transporterach. Była
to pierwsza kolejka na której to uczyniono. W latach
70. parowozy zastąpiły lokomotywy spalinowe. 
W 1987 r.  dokonano zamknięcia przewozów
pasażerskich, a na początku lat 90. zamknięciem
przewozów towarowych. Równocześnie z
zamknięciem kolejki powstało Towarzystwo Przyjaciół
Kolejki Wąskotorowej Piotrków - Sulejów, które przez
swoją działalność chciało uratować kolejkę. Udało się
to jednak tylko na pierwszych 5 kilometrach linii.
Towarzystwo uruchomiło na trasie Piotrków Wąsk. -
Bugaj okazjonalne przewozy turystyczne. W 2003 r. w
okresie letnich wakacji przez brak mijanki w Bugaju,
skład był prowadzony przez dwie lokomotywy (z
przodu i z tyłu). Przez brak porozumienia z władzami
ruch pasażerski zawieszono. W latach 2005-06
dokonano rozbiórki na całej linii. 

autor: Patryk Kuśmierski  
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