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Ciekawe zajęcia w
Pałacu Młodzieży im.
Juliana Tuwima
Wszystkie klasy IV - VI uczestniczyły w ramach
projektu ,,Ja i mój Tuwim" w warsztatach, które odbyły
się w Pałacu Młodzieży na Retkini.

.

  Głównym punktem zabawy była gra terenowa, która
polegała na tym, że podzieleni na dwie grupy
szukaliśmy odpowiednich sal, w których odbywały się
zajęcia dotyczące życia i twórczości Juliana Tuwima.
Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy na temat
jego życia osobistego: dzieciństwa, młodości oraz
wieku dojrzałego. Była też mowa o różnych miejscach
w Łodzi związanych z poetą. Rozmawialiśmy również
o jego najbardziej znanych utworach. W trakcie zajęć
robiliśmy notatki dotyczące najważniejszych wydarzeń
z życia wielkiego łodzianina. Podczas przerwy
przebieraliśmy się w zabawne stroje, w których
zostaliśmy uwiecznieni na zdjęciach. Każda klasa
otrzymała Certyfikat Ukończenia Warsztatów.
  Po zajęciach pojechaliśmy na ulicę Piotrkowską,
gdzie przy ławeczce Tuwima zrobiliśmy sobie
pamiątkowe zdjęcia. Wróciliśmy do domów bogatsi o
wiedzę dotyczącą naszego poety.

Ławeczka Tuwima

Ulica Tuwima

Ławeczka Tuwima
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Święto Nipodległości

Jasełka Jasełka

Uroczystości w naszej szkole
Święto Niepodległości

Uroczystość rozpoczęła się hymnem narodowym.
Uczniowie klas V B i VI C przedstawili nam fragmenty
historii naszej ojczyzny, recytowali piękne wiersze.
Zespół Wiolinek śpiewał patriotyczne pieśni. Nad
całością czuwali nauczyciele: M. Kubicka i W.
Zubowski. Nasi artyści wystąpili również 11 listopada
przed mieszkańcami Osiedla Radogoszcz. 

Jasełka
Przed świętami Bożego Narodzenia odbyła się
przepiękna uroczystość jasełkowa. Uczniowie klasy III
pod kierunkiem swojej wychowawczyni p. Mirosławy
Jankowskiej oraz siostry Eleny przygotowali wspaniały
spektakl. Wszystkich uczniów, nauczycieli oraz
obecnych na przedstawieniu rodziców zachwyciły
zarówno gra aktorska młodych artystów jak i
scenografia oraz piękne stroje aktorów. Było
uroczyście i zarazem radośnie. 
                                      

Święto Niepodległości

Święto Niepodległości MS
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Słodka przerwa

,,Słodki dzień"
18 grudnia 2013 r. Rzecznik Praw Ucznia z naszej
szkoły (czyli pan Paweł Olejnik) przeistoczył się  w
świętego Mikołaja. Na pierwszej przerwie obiadowej
częstował uczniów klas IV - VI cukierkami. Wszyscy
ustawiali się w kolejce po słodkości, a miłą wizytę
zakończyły wspólne zdjęcia.

Nasze prawa
W grudniu odbył się apel dotyczący praw człowieka.
Każda klasa przygotowała plakat na temat wybranego
prawa. Omówione i zaprezentowane zostały między
innymi: prawo do prywatności, do posiadania
nazwiska, do stowarzyszania się, do tajemnicy
korespondencji, do nauki, do równości, do
wypoczynku, do ochrony zdrowia. Jedną z prac był
plakat dotyczący stowarzyszenia miłośników Chucka
Norrisa przygotowany ze względu na szanowanie
przez aktora praw dziecka.

Akcja ,,eko"
W jaki sposób można wykorzystać surowce wtórne?
Przekonaliśmy się, uczestnicząc w konkursie na
najciekawszą zabawkę ekologiczną. Niektórzy
wykazali się ogromną pomysłowością, wśród zabawek
pojawiły się roboty, zwierzęta, rakiety, lalki,
samochody, stacja kosmiczna, maszyna do
miksowania muzyki itp. Naszej redakcji najbardziej
spodobały się kuchenka, gra- warcaby i scrable,
klepsydra, koń oraz robot - kosz.
Grę wypróbowaliśmy na zajęciach koła
dziennikarskiego.

Apel

Kuchenka
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Zajęcia w MBP
Klasa IV B uczestniczyła w ciekawych zajęciach, które odbyły się w Filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Omawiany temat dotyczył ważnego zagadnienia, jakim jest tolerancja. Pani prowadząca warsztaty przygotowała
dla nas opowiadanie, wiersze oraz krzyżówkę. Wszystko to dotyczyło tolerancji - tematu trudnego dla każdego
młodego człowieka. Mieliśmy za zadanie znaleźć w Słownikach Języka Polskiego znaczenie tego wyrazu.
Przygotowane zadania były pouczające i pożyteczne. Z zajęć wynieśliśmy przekonanie, że być innym, nie
znaczy być gorszym -  wszystkich należy szanować.
                                                                                                                Marta Szelągowska, kl. IV B

,,Paranormalne zdolności, magiczny klucz - fantastyczna przygoda
w świecie science - fiction i fantasy"

W spotkaniu pod takim tajemniczym tytułem brała udział klasa VI B. Odbyło się ono w MBP na ulicy 11
Listopada. Zajęcia prowadziła pani Anna Kwapisz , która jest grafikiem komputerowym w wydawnictwie Akapit
Press. Opowiadała ona o swoim zawodzie, miedzy innymi o tym, jak się składa książkę. Dowiedzieliśmy się, że
nie jest to proste zadanie. Rozmawialiśmy także o różnicach między powieściami fantasy a
fantastycznonaukowymi. Pani Kwapisz przedstawiła nam nowości wydawnicze dla dzieci i młodzieży, każdy
mógł obejrzeć wydanie interesującej go książki. 
                                                                                                           Paulina Zglińska, Dominika Falk

MBP MBP

MBP MBP
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Jakie uczucie towarzyszyło Ci, gdy dowiedziałaś
się, że zostałaś przewodniczącą szkoły?
Byłam zaskoczona , ale też bardzo się
ucieszyłam.
Czy spodziewałaś się, że wygrasz?
Nie, nie spodziewałam się. Inni kandydaci mieli
równie ciekawe kampanie wyborcze.
A jakie osoby pomagały Ci w Twojej kampanii?
Głównie mama, ale wspierali mnie również
znajomi.
Czy uważasz, że będziesz dobrą
przewodniczącą?
Mam taką nadzieję.
Kiedy zrealizujesz swoje plany?
W ciągu roku szkolnego postaram się zrealizować
większość.
Czy zamierzasz wprowadzić do szkoły ,,kolory"?
Już mi się to udało, gdyż w każdy ostatni piątek
miesiąca można ubierać się we wszystkie kolory
tęczy.

Jaki jest Twój ulubiony kolor?
Jest ich wiele,lecz najbardziej lubię czerwony.
Do jakiego gimnazjum chciałabyś pójść?
Na oku mam dwie szkoły, 11 i 15, ale jeszcze nie wiem, gdzie pójdę.
Czy masz jakieś plany na przyszłość?
Na razie nie. Kiedy byłam małą dziewczynką marzyłam, aby być piosenkarką.Coś jeszcze mi z tego
zostało, bo lubię czasami pośpiewać sobie przed lustrem.
Czy dążysz do tego, by zostać dyrektorką szkoły lub nauczycielką?
Dyrektorką nie, wydaje mi się, że w tym zawodzie jest za dużo obowiązków.Jeżeli jednak mój zawód miałby
być związany ze szkołą, to chciałabym zostać nauczycielką przyrody.
Jakie masz hobby, co robisz w wolnym czasie?
Lubię chodzić na basen,do kina oraz spędzać czas z przyjaciółmi.
Masz jakieś zwierzątko?
Miałam kiedyś świnkę morską.
Na koniec chciałam Cię jeszcze spytać o Twoje ulubione kwiaty.
Bardzo podobają mi się róże i storczyki. Nienawidzę za to sztucznych kwiatów.
Dziękujemy za rozmowę.
Ja również.                                                                                                                                                              
                          Z przewodniczącą rozmawiały: Helena Sej i  Kinga Wołkanin
                                                                                                                                                                 

Wywiad z przewodniczącą Samorządu
Uczniowskiego - Gabrysią Plewińską

Gabrysia Plewińska MS
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Moja pasja - Judo
Karolina Lewandowska - nasza redakcyjna koleżanka, opowiada ciekawie o swojej wielkiej pasji. 

Judo to sztuka walki, której twórcą był Japończyk, dr
Jigoro Kano.
Kano jako młodzieniec nie był silny ani duży, przez co
często mu dokuczano. Za namową przyjaciela, zaczął
trenować ju-jitsu. W wieku 21 lat zdobył tytuł "shihan",
czyli mistrz. W międzyczasie zaczął on opracowywać
własne techniki i udoskonalać te już mu znane. W
wieku 22 lat otworzył własną szkołę walki, nazwaną
Kodokan, która stała się pierwszą, a zarazem
największą szkołą judo na świecie.
W 1964r. judo stało się dyscypliną olimpijską dla
mężczyzn, a od 1988r. także dla kobiet. Sport ten stał
się jednym z najpopularniejszych sportów walki na
świecie.
W judo są stopnie uczniowskie – kyu i mistrzowskie –
dan. Różnym stopniom odpowiadają poszczególne
kolory pasa od białego (6 kyu) do czerwonego (10
dan).
Awans na wyższy stopień odbywa się po zdanym
egzaminie. Najpierw zdaje się na biały pas, a następnie
na kolejne. Zaszczytu przyznania 10 stopnia dan do tej
pory dostąpiło tylko trzech Europejczyków.

Osoba trenująca judo nosi strój zwany judogą. Składa się on ze spodni, góry stroju (kimona) i pasa. Strój ten
znany oryginalnie jako keikogi (jap.ubranie do ćwiczeń) został opracowany w Kodokanie, a następnie przejęty
przez inne szkoły sztuk walki.
Techniki judo podzielić można na trzy zasadnicze grupy: rzuty, chwyty oraz uderzenia. Z tym, że w judo
sportowym nauczane są tylko dwie pierwsze grupy.
Trening judo opiera się na trenowaniu padów, rzutów, dźwigni i duszeń oraz na walkach treningowych. Walki
odbywają się na matach.
Trening judo rozwija siłę oraz wyrabia formę i zmysł równowagi. Uczy strategii walki oraz zakłada pracę nad
ciągłym doskonaleniem samego siebie.
Ja trenuję judo od roku w Międzyszkolnym Uczniowskim Klubie Sportowym KOKORO. Dotychczasowa nauka
tego sportu dała mi wiele satysfakcji i zadowolenia. Miła atmosfera panująca na treningach sprawia, że
uczęszczam na nie bardzo chętnie i judo szybko stało się moją pasją. Zdobyłam już trzy medale (złoty i dwa
brązowe) na turniejach, a w najbliższym czasie mam egzamin na biało-żółty pas.Trzymajcie za mnie kciuki!
Wszystkich, których zainteresowałam moim artykułem, gorąco zapraszam do rozpoczęcia treningów w naszej
szkole.
                                                                                                                         Karolina Lewandowska

Redakcja gazetki życzy koleżance POWODZENIA W OSIĄGANIU SUKCESÓW SPORTOWYCH!

Karolina Lewandowska MS

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jujutsu
http://pl.wikipedia.org/wiki/K%C5%8Dd%C5%8Dkan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Keikogi
http://pl.wikipedia.org/wiki/K%C5%8Dd%C5%8Dkan
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"Kawa z Kardamonem"
   Książka "Kawa z kardamonem" napisana przez Joannę Jagiełło
opowiada o dziewczynie Lince, która próbuje rozwiązać rodzinne
tajemnice. Linka nie potrafi zrozumieć, dlaczego rodzina coś przed nią
ukrywa, więc dokłada wszelkich starań, żeby wszystko się wyjaśniło.
Choć wie, że to niełatwe zadanie, jej przyjaciele dodają jej chęci do
działania.                                       
  Wszystko zaczyna się od pasji Linki, fotografowania. Spotyka Adriana,
który uczęszcza do szkoły artystycznej. Jest on kuzynem jej przyjaciółki
Natalii. Proponuje Lince, aby uczyła się w tej samej szkole co on. Na
początek ich kontakty się urywają.Linka zaczyna oddalać się od Natalii, po
tym jak poznaje nową koleżankę z klasy, Kasię. Po kilku spotkaniach
dziewczyny zaprzyjaźniają się, a Linka zapomina o Natalii.  Kiedy brat
naszej bohaterki jest chory, jedzie z nim do szpitala. Spotyka tam Adriana,
stają się najlepszymi przyjaciółmi. Razem decydują się na wiele przygód.
Niestety Adrian musi wyjechać z kraju, wtedy Linka uświadamia sobie, że
go kocha.                                                                                                  
  Uważam, że warto przeczytać omawianą książkę. Jest zaskakująco
ciekawa i ekscytująca, ponieważ jest w niej wiele ciekawych zwrotów
akcji.
                                                                                      Aleksandra Zabłocka

Recenzja płyty Midnight Memories (2013)
- One Direction

   Midnight Memories to już trzeci album brytyjsko-
irlandzkiego boysbandu One Direction. Płyta jest
naprawdę świeża, ponieważ światową premierę miała
dopiero 25 listopada 2013 roku. Ten krążek zdążył już
osiągnąć tytuł najlepiej sprzedającego się albumu 2013
roku z ponad 237 tysiącami sprzedanych egzemplarzy
w ciągu pierwszego tygodnia po premierze!
   Na tej płycie możemy znaleźć łagodniejsze ballady
takie jak You & I lub znaną już świetnie Story Of My
Life, ale także trochę ostrzejsze brzmienia, np. świetnie
wpadające w ucho Midnight Memories, czy  różniące
się od poprzednich Little Black Dress. Cała płyta
utrzymana jest w konwencji pop/rock. Album składa
się z 14 piosenek, z czego najpopularniejszymi są
Best Song Ever oraz Story Of My Life, które premierę
miały przed ukazaniem się płyty i już wtedy odniosły
ogromny sukces.                                                
   Według mnie to płyta idealna nie tylko dla fanów

One Direction, ale również dla osób z różnym gustem
muzycznym, ponieważ na tym krążku można znaleźć
naprawdę rozmaite brzmienia.                                
  Jak najbardziej zachęcam do nabycia i przesłuchania
tego świetnego albumu zespołu One Direction.
                                                 Kinga Wołkanin

Kawa z kardamonem

One Direction

Moja recenzja

MS

MS
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Poradnik szkolny

Przed sprawdzianem:
Pracuj systematycznie, nie powtarzaj materiału w
ostatniej chwili przed egzaminem.
Rozwiązuj co najmniej jeden test typu
egzaminacyjnego w tygodniu (w domu, a nie tylko
na zajęciach Pogotowia Naukowego). 
Świetnym sposobem przygotowania do
sprawdzianu jest rozwiązywanie testów
egzaminacyjnych z lat poprzednich (można je
znaleźć w internecie).

W czasie pisania sprawdzianu:
Czytaj dokładnie polecenia do zadań, zwracaj
uwagę na szczegóły, możesz w nich znaleźć
wiele wskazówek.
Przystąp od razu do pisania, nie trać czasu na
rozważanie odpowiedzi, których nie jesteś 

    pewien - wrócisz do nich później.  
Wyeliminuj odpowiedzi, o których wiesz, że są
błędne i wybierz spośród pozostałych.
Wykorzystaj czas do końca - sprawdź jeszcze
raz odpowiedzi - nie musisz pierwszy oddawać
testu.
Nie denerwuj się! Zaufaj swojej wiedzy. Uświadom
sobie, że umiejętności badane na egzaminie masz
dobrze opanowane.

                                                       Powodzenia!

idealny strój na każdy dzień to wygodne spodnie,
modna bluzka, koszula czy tunika. A skoro już muszą
być stonowane kolory, to można je ożywić wesołymi,
barwnymi dodatkami lub ozdobami typu zegarek,
wisiorek czy bransoletka. Można też nosić kolorowy
plecak. Wtedy nikt się nie będzie czuł jak szara
myszka.
                                                 Gabrysia Plewińska

    W naszym statucie jest napisane, że do szkoły
należy zakładać strój w stonowanych kolorach, czyli w
odcieniach granatu, szarości, czerni, bieli. Moim
zdaniem nie jest to najlepszy pomysł, ponieważ w
szafie każdej nastolatki przeważają kolorowe ubrania.
Stroje szkolne ograniczają się do np. pięciu bluzek,
dwóch, trzech par spodni czy spódniczek. Ponadto
stonowane kolory nie pasują do wesołego nastroju, jaki
panuje między uczniami. Według mnie w szkole
powinien obowiązywać strój w barwach ciepłych, ale
nie jaskrawych czerwonych, zielonych, różowych i
żółtych, czyli bez tak zwanych ,,żarówek". 
  Przede wszystkim uczniom powinno być wygodnie.
To nie kolory winny być najważniejsze, a długość i krój
ubrań. Nie należy nosić zbyt krótkich spódniczek i
wydekoltowanych bluzek na ramiączkach. Myślę, że

Dobre rady dla uczniów przystępujących
do sprawdzianu szóstoklasisty

Nasz głos w sprawie...
Moda szkolna
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Ptaki
1.Żaden ptak nie posiada zębów.
2.  Najmniejszym ptakiem jest Humming Bird, ważący
niecały 1 gram.
4. Dzięcioły najkrócej wysiadują jaja - 10 do 12 dni.
5. Nie ma dwóch słowików śpiewających identycznie.
7. U wróbli pióro rośnie z prędkością 4 milimetrów na
dobę.
8. Sowy to jedyne ptaki o nieruchomych gałkach
ocznych.
9. Koliber ma niespełna 1000 piór, a łabędzie ponad 25
tys.
10. Pingwiny nurkują do 200 m głębokości.
11. Gołębie i kolibry widzą promienie ultrafioletowe.
Dlaczego pająki nie zaplątują się we własną sieć? 
Pająki maja wiele praktycznych rozwiązań, aby tak się
nie stało. Niektóre, jak np. Tygrzyk Paskowany, tkając
swoją pajęczynę, wykorzystuje dwie różne nici. Jedna
jest klejąca. Do niej przyklejają się ofiary. Druga nie
jest lepka.Po niej to właśnie porusza się pająk. Inne
mają lekko natłuszczone odnóża, dzięki czemu nie
przyczepiają się do kleistej nici.

Panda wielka
   Jest to gatunek drapieżnego ssaka z rodziny
niedźwiedziowatych. Zamieszkuje lasy bambusowe.
Odżywia się głównie pędami bambusa, lecz nie gardzi
też jajami i gryzoniami.Takiego pokarmu zjada ok.38
kg na dobę. Na świecie żyje obecnie 1600 pand
wielkich. Jest to gatunek wciąż zagrożony
wyginięciem. Na wolności można te zwierzęta spotkać
tylko w Chinach.
Jedną z głównych przyczyn wymierania pand jest
działalność człowieka. Już w starożytności ludzie
uważali ich futro za bardzo cenne. W świecie
współczesnym ludzie często niszczą środowisko
naturalne tych zwierząt, wycinając lasy i zamieniając je
w pola uprawne, co zaburza przemieszczanie się pand
i ich rozmnażanie. Inną przyczyną zanikania tego
gatunku jest kłusownictwo i masowe obumieranie
bambusów na rozległych przestrzeniach.

Ciekawostki opracowały: Karolina Lewandowska,
Paulina Zglińska, Anna Lis, Gabrysia Plewińska

SKŁADNIKI:
·  300g mąki
·  200g masła
·  100g cukru pudru
·  1 jajko
·  1 opakowanie cukru waniliowego
1.  Roztop masło na małym ogniu tak, aby się nie
zagotowało. Poczekaj, aż się ostudzi. 
2.  Do miski wrzuć jajko i zmiksuj, potem wsyp resztę
składników: mąkę, cukier puder, cukier waniliowy. Wlej
masło.
1.  Zmiksuj wszystko na gładką masę.
2.  Ustaw piekarnik na 180 stopni.
1.  Blachę wyłóż papierem do pieczenia.
1.  Z ciasta ulep małą kuleczkę ,a potem rozgnieć ją 

na blaszce.
1.  Posyp
wszystkie
ciastka cukrem.
2.  Upiecz na
złocisty kolor.  
Kamila Janicka

Panda

Ciasteczka

Warto wiedzieć 
Ciekawostki ze świata zwierząt

Przepis kulinarny
Kruche ciasteczka

I

I
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1.Jest środa wieczorem, zostawiłeś/aś  w szkole swój notatnik, nie wiesz, co trzeba zrobić w czwartek:
a)ponieważ uczyłeś/aś się w weekend, pamiętasz ,że została ci do nauki tylko matematyka
b) w czwartek zaczynasz od drugiej godziny lekcyjnej, zrobisz więc najważniejsze rzeczy na pierwszej i jakoś to
będzie
c)nigdy nie zapominasz o swoim notatniku i podobnych rzeczach
2.Co robisz rano przed pójściem do szkoły?
a) plecak spakowałeś/aś wczoraj , ale chcesz jeszcze raz sprawdzić
b)w pośpiechu  przygotowujesz wszystko na dzisiejszy dzień
c)plecak, a nawet ubrania , które włożysz, przygotowałaś już wczoraj. Masz czas na zjedzenie śniadania.
3.organizujesz mega przyjęcie  na swoje urodziny. Jak rozwiązujesz kwestię zaproszeń?
a)dzwonisz do przyjaciół lub wysyłasz sms-y z dwutygodniowym wyprzedzeniem
b)informujesz znajomych w czasie przerwy, kilka dni przed urodzinami
c)wysyłasz zaproszenia z miesięcznym wyprzedzeniem i ponawiasz je osobiście
4.chętnie przygotowałabyś/przygotowałbyś  niespodziankę na swoje urodziny. O czym myślisz?
a)o karaoke
b) o balu przebierańców
c)o sfilmowaniu uroczystości i rozdaniu gościom kopii na płycie
5. w twoim kalendarzu można znaleźć zakreślone daty……
A) ważnych spotkań
b) prac klasowych
c) klasówek, spotkań, ale również urodzin i imienin wszystkich bliskich osób
 6. za tydzień masz sprawdzian z historii:
a)każdego dnia przeglądasz część notatek
b)niedziela wolna- będziesz mógł/mogła  powtórzyć materiał
c)przygotowujesz notatki z najważniejszymi informacjami
7.masz przeczytać lekturę na polski…..
a) siadasz wygodnie w swoim pokoju przy włączonej muzyce i z herbatnikami
b) czytasz książkę w autobusie lub połykając podwieczorek
c)siadasz w ciszy, wyposażona w zakładkę i ołówek, aby podkreślić ważne fragmenty
8.Jak wygląda twoja szafa?
a) z jednej strony spodnie, z drugiej bluzki i swetry, a reszta gdzie się zmieści
b)prawdziwy bałagan: skarpetki za swetrami, a sukienki z koszulami
c)każde ubranie ma swoje miejsce
9.porządek na biurku….
a) robisz go , kiedy rzeczywiście jesteś do tego zmuszona/zmuszony
b)twoim zdaniem to niemożliwe
c)jest bardzo ważny, wtedy łatwiej zabrać się do nauki
Jeśli masz najwięcej a:
Radzisz sobie w tej materii bardzo dobrze, rzadko jesteś w niedoczasie, potrafisz przewidywać i planować.
Jeśli masz najwięcej b:
Raczej bujasz w obłokach, niż stąpasz mocno po ziemi. Dla ciebie przyszłość to czas za godzinę! Żyjesz chwilą
obecną i zwykle dobrze ją wykorzystujesz, nie ma w tym nic złego, ale czasami trochę nie nadążasz za biegiem
wydarzeń.

Co wiesz o sobie?
CZY JESTEŚ ZORGANIZOWANY/A ?

(Przy każdym pytaniu zaznacz JEDNĄ! odpowiedź)
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Jeśli masz najwięcej odpowiedzi c:
Mistrz/mistrzyni organizacji? To ty! Wiesz, co będziesz robiła np. za trzy miesiące, jakie rzeczy spakujesz do
wakacyjnej walizki, o której godzinie masz wyjść z domu. Brawo! Ale czy czasami nie jesteś trochę zbyt
zestresowana???
                                                                                                        Opracowała Gabrysia Plewińska 
                                                                                                     źródło: ,,12 testów – Dziewczyna na 100%”
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