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Warsztaty dzennikarskie

Czy był Pan na koncercie Justina Biebera?
Warsztaty dziennikarskie Junior Media

Warsztaty dzennikarskie Wasztaty dziennikarskie

Warsztaty dzennikarskie

   W kwietniu nasza redakcja wzięła udział w warsztatach dziennikarskich zorganizowanych przez Dziennik
Łódzki. Odbyły się one w kinie Silver Screen. Profesjonalni dziennikarze opowiadali nam o swojej pracy.
Dowiedzieliśmy się o trudach, jakie niejednokrotnie muszą pokonywać, ale i o korzyściach płynących z
wykonywania tego zawodu. Jedną z nich jest możliwość wyjazdów do innych krajów, by np. komentować
zdarzenia sportowe. Dziennikarz pan Dariusz Pawłowski przedstawił i omówił podstawowe gatunki
dziennikarskie takie jak: informacja, reportaż, wywiad, komentarz, felieton. O specyfice dziennikarstwa
internetowego opowiedział nam pan Jarosław Kosmatka, a o dziennikarstwie sportowym pan Paweł Hochstim.
Uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań. Najwięcej emocji wzbudziło pytanie zawarte w tytule
naszej relacji, ale pytano dziennikarzy również o spotkania z innymi sławnymi osobami,      
o to, czy lubią swój zawód, a nawet o zarobki.
   Wśród zagadnień omawianych na spotkaniu znalazł się temat dotyczący bezpieczeństwa w sieci,
zabezpieczania swoich danych w internecie. Obejrzeliśmy film z serii ,,Sieciuchy".
  Nasza redakcyjna koleżanka Gabrysia Plewińska wzięła udział w konkursie, odpowiadając poprawnie na
wszystkie pytania i zdobywając nagrodę.
  Na koniec obejrzeliśmy kilka krótkich filmów na temat historii kina, gatunków filmowych, klasyki polskiego filmu
dziecięcego oraz związku literatury i filmu w kinie dla dzieci.
  Spotkanie bardzo nam się podobało, dowiedzieliśmy się dużo ciekawych rzeczy o dziennikarstwie.
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       Akademia z okazji kanonizacji papieża       Jana
Pawła II

Dnia 25 kwietnia odbył się w naszej szkole apel
poświęcony wielkiemu Polakowi. W przedstawieniu
brali udział uczniowie klas szóstych. Uroczystość
rozpoczęła się krótką biografią papieża. Słuchaliśmy
deklamacji pięknych wierszy oraz urywków nagrań z
jego przemówień. Na zakończenie wysłuchaliśmy
,,Barki" - ulubionej pieśni papieża zagranej na oboju, a
następnie wszyscy wspólnie ją zaśpiewaliśmy. Ze
wzruszeniem wspominaliśmy naszego ojca świętego.

Uroczystość z okazji uchwalenia     
Konstytucji 3 Maja

Program artystyczny przygotowali uczniowie klasy IV
B, VI B oraz chór Wiolinek. Motywem przewodnim
przedstawienia było hasło: Wolność, Naród,
Ojczyzna.Dowiedzieliśmy się, jak ważne dla naszego
narodu było to wydarzenie i czym jest dla państwa
konstytucja. Obejrzeliśmy obrady sejmiku dziecięcego,
wysłuchaliśmy mowy króla, a na koniec recytacji
pięknych wierszy o ojczyźnie i pieśni patriotycznych.

3 maja
3 maja

AkademiaAkademia
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Zajęcia w MBP
W maju klasa VI B uczestniczyła w zajęciach pt. ,,Uzależnieni - zagrożeni". Pani Anna Mazur opowiedziała nam o
zagrożeniach, które pojawiają się na skutek zażywania narkotyków. Niebezpieczne są również tak zwane
dopalacze. Poznaliśmy kilka przykrych historii związanych z uzależnieniem. Wszystkie miały tragiczny finał.
Obejrzeliśmy ciekawą prezentację pokazującą, jak łatwo można się uzależnić od narkotyków.  
Ostatnią częścią zajęć było przedstawienie grupy teatralnej z Krakowa. Temat przewodni sztuki stanowiła
,,nietykalność". Obejrzeliśmy wycinek codziennego życia i trudnych spraw. Zaciekawił nas fakt, że można być aż
tak szantażowanym i zastraszanym w dzisiejszym niebezpiecznym świecie. Podobało nam się, że widownia
mogła brać udział w spektaklu. Sztuka zachęciła nas do wielu przemyśleń na temat zachowań współczesnej
młodzieży.

Jak powstaje książka?
To już drugie spotkanie z panią Anną Kwapisz -
grafikiem komputerowym z wydawnictwa Acapit
Press. Odbyło się w MBP na ul. 11 Listopada.
Uczniowie klasy IV B dowiedzieli się, jakie są etapy
powstawania książki w wydawnictwie. Ciekawostką
jest, że drukowanie stron odbywa się na wielkim
arkuszu po to, aby ich jak najwięcej tam się znalazło.
Najpierw robione są makiety, by sprawdzić lub
wprowadzić poprawki przed właściwym drukiem - to
właśnie robi grafik.

MBP MBP

MBP MBP

Warsztaty redakcyjne
,,Kredens pod Grunwaldem" to tytuł książki dla
młodzieży, której fragmenty czytała pani Anna
Lewandowska prowadząca zajęcia w MBP na ul.
Motylowej. Autorką powieści jest Agnieszka Tyszka.
Uczniowie VI B pisali scenariusz dramatu ,,Bitwa pod
Grunwaldem", tak jak zrobiła to bohaterka książki.
Szóstoklasiści wykazali się dużą inwencją twórczą i
pomysłowością. Podczas prezentacji okazało się, że
nie brakuje im poczucia humoru - scenariusze były
bowiem bardzo zabawne.
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Zielone szkoły
  W maju i czerwcu wiele klas wyjechało na tzw.
zielone szkoły. Jedna z nich odbyła się w malowniczej
miejscowości Mrzeżyno położonej niedaleko
Kołobrzegu. Największą atrakcją tej wycieczki był
jednodniowy wyjazd do Parku Rozrywki i Wypoczynku
,,Tropical Islands" w Niemczech. Wszyscy byli
zachwyceni białą plażą z rozgrzanym piaskiem,
krystalicznie czystą wodą i egzotyczną przyrodą.

  Uczestnicy zielonej szkoły byli również na wycieczce
w Kołobrzegu. Tam zobaczyli m.in. port handlowy,
Stare Miasto, Pomnik Zaślubin z
Morzem.                                
  W ośrodku odbywały się inhalacje solankowe, czyli
coś dla zdrowia. Bardzo wesoły był dzień, w którym
miały miejsce rozgrywki sportowe i inne zabawy, np.
szukanie skarbów, chrzest morski, konkurs rzeźby w
piasku, a na koniec gorąca impreza wieczorna ,,Beach
Party". 

Tropical Islands Tropical Islands

Kołobrzeg Kołobrzeg
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            Wywiad z nauczycielką matematyki -            
panią Urszulą Torzyńską

Czy zawsze chciała Pani zostać nauczycielką?
Nie, na początku chciałam zostać lekarzem pediatrą.
Później zafascynowały mnie przedmioty ścisłe, więc
zostałam inżynierem. Dopiero w wieku 25 lat stałam
się nauczycielką, czego nie żałuję.
Czy długo Pani pracuje w szkole?
Tak, pracuję w tym zawodzie już 28 lat
Co jest Pani głównym celem w zawodzie?
Chciałabym przekazać moją wiedzę uczniom, lecz
także pokazać im jak się zachowywać, przekazać
wszelkie zasady, wychować ich.
Czy nauczanie matematyki jest trudną pracą?
Bardzo, gdyż trzeba stosować indywidualizację
nauczania, jest to również odpowiedzialność za wyniki
mojej pracy, które będą widoczne przy egzaminach.
Co sprawia Pani największą satysfakcję jako
nauczycielowi?
Gdy uczeń lubi przychodzić na moje lekcje.
Czy była Pani pilną uczennicą?
Tak, zawsze dostawałam świadectwa z czerwonym
paskiem. Byłam obowiązkową uczennicą.

Czy lubiła Pani uczyć się języka polskiego?
Tak, szczególnie lubiłam gramatykę, lecz miałam trudności z pisaniem obszernych tekstów, opowiadań. Zawsze
wypowiadałam się zwięźle i merytorycznie.
Co najbardziej lubi Pani robić w wolnym czasie?
Lubię rozwiązywać krzyżówki, sudoku i wszelkiego rodzaju łamigłówki. W wolnym czasie jeżdżę też na rowerze.
Czy ma Pani jakieś zwierzątko?
Obecnie nie, lecz miałam już w domu rybki, chomiki, żółwie, papugi i psa - ukochanego Amorka.
Czy lubi Pani sport?
Uwielbiam, do 25 roku życia trenowałam koszykówkę na AZS na Politechnice Łódzkiej. Aktualnie śledzę
wydarzenia sportowe, wiele czytam o sporcie, oglądam mecze i chodzę na imprezy sportowe. Sport bardzo mnie
interesuje.
Jaka jest Pani ulubiona potrawa?
Lubię wspólne obiady z rodziną, a moimi ulubionymi daniami są : spaghetti i żurek z białą kiełbasą.
Pani ulubiony kolor?
Bardzo lubię kolor niebieski, od błękitu aż po wszelkie odcienie granatu. 
Dziękujemy za rozmowę i życzymy Pani sukcesów w pracy i życiu osobistym.

                                               Ze swoją wychowawczynią rozmawiały: Dominika Falk i Kinga Wołkanin

Urszula Torzyńska MS
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Moja recenzja

  Ostatnio przeczytałam bardzo interesująca książkę
napisaną przez włoską pisarkę Silvanę de Mari
zatytułowaną „Ostatni
elf”.                                                 
  Jest to niesamowita, przejmująca opowieść, w której
bohaterzy borykają się z realnymi problemami, takimi
jak głód czy niedostatek. Choć często głównemu
bohaterowi towarzyszą zwątpienie, strach, smutek i
samotność, nie poddaje się. Historia małego elfa,
którego imię brzmi jak kichnięcie, potrafi naprawdę
wciągnąć, a w momentach kulminacyjnych wprost nie
można oderwać wzroku i myśli od książki. Nawet po
odłożeniu jej na półkę, leżąc w łóżku, zastanawiałam
się, czy na pewno wszystko skończy się
szczęśliwie.    
   Według mnie książka jest fantastyczna, nie tylko ze
względu na gatunek literacki. Naprawdę warto po nią
sięgnąć! 
                                           Karolina Lewandowska

Nasi mali ulubieńcy

 Mój pupil 

  Mam psa, który wabi się Fuks. Jest „wielorasowcem”
wziętym ze schroniska. Ma około sześciu lat. Mieszka
z nami już cztery lata. Jest średniej wielkości, a jego
sierść ma kolor wszystkich odcieni brązu. Jego oczy
są duże i ciemnobrązowe. Bardzo lubi się z nami
bawić i biegać, gdy jest na spacerze. Uwielbia
głaskanie. Ale najbardziej lubi naleśniki. Bardzo
kocham mojego pieska i myślę, że jest mu u nas
dobrze.
                                             Karolina Lewandowska

Fuks MS
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Moja największa pasja

  Można powiedzieć, że w zasadzie nigdy nie przepadałam za pływaniem. Mój tata uwielbiał ten sport, a ponieważ
jest instruktorem pływania, więc zawsze namawiał mnie, abym zgodziła się na zajęcia z nim na basenie, a
następnie zapisała się do szkółki pływackiej. Jednak ja nie byłam pewna, czy w ogóle zdołam utrzymać  się na
powierzchni wody.
  Kiedy byłam młodsza, tata był pierwszą osobą, która sprawiła, że poprzez zabawy i igraszki na basenie
polubiłam przebywać w wodzie. Uwielbiałam chlapać się i pluskać w płytkim basenie dla małych dzieci, ucząc się
przy tym  podstaw pływania. Z upływem czasu lęk przed wodą przerodził się w odprężenie i zadowolenie. 
Czułam się coraz pewniej, a obawy przed pływaniem zniknęły. Nigdy nawet nie pomyślałam, że wejdę do
prawdziwego, wielkiego, zimnego i długiego  basenu, w którym pływają profesjonaliści. Jednak po długich
namowach taty zgodziłam się. Pomyślałam, że ci którzy tam pływają, też kiedyś mieli przed tym obawy, a jednak
pokonali je. Wchodząc do wody poczułam, że jest mi zimno i, że ktoś łaskocze mnie w stopę. Tym kimś był mój
tata, który był ze mną na basenie. Kiedy już mogłam samodzielnie utrzymać się na wodzie, zostałam zapisana
do grupy dla początkujących, następnie dla średniozaawansowanych.
  Dziś pływam już jak prawdziwa pływaczka w grupie dla zaawansowanych. Sport ten uprawiam już od czterech
lat od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Wraz z upływem czasu poczułam, że treningi odbywające się trzy
razy w tygodniu stały się częścią mojego życia. Czuję, że ten sport to moja pasja, która zaczęła skutkować
pierwszymi sukcesami, a dokładnie II miejscem na zawodach pływackich dla dzieci w mojej kategorii wiekowej.
  Jestem z siebie zadowolona. Umiem pływać i pokonałam swoje lęki. Dobrze, że się kiedyś odważyłam na ten
krok.
Czas pokaże, kiedy przyjdzie pora na następne pasje...
                                                                                                                         Marta Szelągowska IV B

Skok do wody

Pływackie ciekawostki

Nemo 33
Najgłębszy basen na świecie - Nemo 33 - znajduje się
w Brukseli i jest przeznaczony wyłącznie dla nurków.
Powstał w maju 2004r.Wypełniony 2 500 000 litrami
niechlorowanej, źródlanej, krystalicznie czystej wody o
temperaturze ok.33 stopni Celsjusza.
Basen sam w sobie składa się z wielu zanurzonych
konstrukcji, a przede wszystkim platform,
rozmieszczonych na różnych poziomach głębokości
(5, 10 i 33 metrów). 
W Nemo 33 można zanurkować na maksymalną
głębokość 33 m.
Z pewnością ten basen to istny raj dla nurków, mogą w
nim ćwiczyć przed zanurzeniem się w prawdziwym
oceanie.

MS
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Poradnik szkolny– Jak się nie ubierać.
Radzi Dominika Falk

  Nie każdy potrafi  dobrać odpowiednie kolory, ubrania,
a także styl, który pasuje do niego.  Oto kilka zasad,
którymi należy się kierować przy  doborze stroju.
  Zawsze pamiętajmy, aby nie łączyć różnych wzorów
ze sobą, takich jak: kropki, paski, kratki oraz inne
wzorki. Nie należy także nosić getrów (tak zwanych
legginsów) do krótkich koszulek. Najlepiej jest
zakładać do nich tuniki lub sukienki. Nie powinno się
nosić zbyt obcisłych ubrań. Moda przemija, ale
występuje w niej kilka nieodłącznych elementów, które
będą z nami zawsze, są to, np.:T-shirty, tzw. małe
czarne, w szafie powinny znaleźć się także stroje w
kolorach białych oraz czarnych. Pamiętajmy, aby
kolory nie kontrastowały zbyt silnie ze sobą.
   Każdy ma swój gust i styl, lecz nie zapominajmy o
podstawowych zasadach ubioru.

Moda

Test - Lepiej poznaj siebie
Przygotowanie:
a. Weź ołówek (długopis) i kartkę.b. Kiedy będziesz wyszukiwał imiona, szukaj wśród ludzi, których znasz -
kieruj się instynktem.c. Przechodź zawsze do pierwszej następnej linijki - nigdy dalej, inaczej stracisz
przyjemność zabawy.
Zaczynamy!
1. Napisz na kartce liczby od 1 do 11 - po lewej stronie, od góry do dołu.
2. Obok cyfr 1 i 2 napisz dowolne liczby.
3.Obok cyfr 3 i 7 napisz imiona dwóch ludzi, o płci odmiennej niż twoja.
4.Nie patrz na koniec, bo sfałszujesz wyniki.
5. Napisz dowolne imiona (przyjaciół lub rodziny) w pozycjach 4-tej, 5-tej i 6-tej.
6. Obok numerów 8, 9, 10 i 11 wpisz po kolei cztery tytuły piosenek.
A oto wynik zabawy:

Możesz opowiedzieć tylu ludziom o tej grze, jaką liczbę wpisałeś w pozycji 2
Osoba, której imię wpisałeś w pozycji 3, to ta, którą kochasz
Osoba z pozycji 7-mej jest ci miła i sympatyczna, lecz nie możesz być z nią razem
Osobę z pozycji 4-tej lubisz (doceniasz) najbardziej
Osoba z pozycji 5-tej, to ta, która zna cię najlepiej
Ten/Ta spod numeru 6 przynosi szczęście
Piosenka z numeru 8 kojarzy ci się z osoba spod numeru 3
Piosenka z numeru 9 przeznaczona jest dla osoby spod numeru 7
Piosenka z numeru 10 najlepiej opisuje twoja osobę
Piosenka z numeru 11 najbliższa jest opisowi twoich uczuć

                                                                                             Opracowała Gabrysia Plewińska 6b

MS
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Poradnik wakacyjny

BEZPIECZNA KĄPIEL LATEM
Na wakacje wyjeżdżamy chętnie nad wodę, ale zdarza się, że zapominamy o zasadach bezpieczeństwa w
wodzie. Dlatego corocznie setki osób toną lub zostają kalekami. Przed wodą trzeba czuć respekt. Nierzadko
ofiarami stają się doskonali pływacy, którzy pozwalają sobie na brawurę. Dlatego przypominamy kilka zasad
bezpiecznej kąpieli.
 
 1. Kąpmy się zawsze w miejscach oznakowanych jako dozwolone do kąpieli. Tzw. "dzikie" kąpieliska mają
nieznane dno i głębokość, a woda w nich może być skażona.
 
 2. Pełną satysfakcję z kąpieli możemy mieć wtedy, gdy czuwa nad nami ratownik WOPR - świadczy o tym biała
flaga nad kąpieliskiem. Gdy flaga jest czerwona lub jej nie ma - kąpiel jest zabroniona.
 
 3. Nie wolno pływać zaraz po  jedzeniu. Należy odczekać około dwóch godzin, aby móc bezpiecznie się kąpać.
 
 4. Nie można wchodzić do wody, gdy jest się mocno rozgrzanym słońcem, np. opalaniem - grozi to szokiem
termicznym i omdleniem. Przed wejściem do wody trzeba schłodzić okolicę serca, karku. barków i twarzy.
 
 5. Absolutnie nie wolno kąpać się po spożyciu alkoholu. Najczęściej toną osoby pijane.
 
 6. Nadmierna brawura w wodzie spowodowała niejedno nieszczęście. Lepiej nie próbować przepływać rzekę
wpław czy wypływać na otwarty akwen bez asekuracji.
 
 7. Skoki do wody, nawet znanej, z dużej wysokości są niebezpieczne - grożą urazem głowy lub kręgosłupa. Gdy
dno i głębokość są nieznane, jest to czyste samobójstwo. Również niebezpieczne są skoki z niedużej
wysokości, ale do wody płytkiej.
 
 8. Rodzice dzieci nie mogą spokojnie leżeć na kocu, gdy ich pociechy kąpią się w wodzie. Wystarczy moment,
aby dziecko stało się ofiarą wody. Dlatego zawsze jedno z rodziców musi czuwać bezpośrednio nad
kąpiącym się maluchem.
 
 9. Gdy korzystamy ze sprzętu pływającego (rowery wodne. kajaki, łódki) zakładajmy zawsze kapok, nawet gdy
mamy kartę pływacką. Dzieci na sprzęcie pływającym muszą zawsze obowiązkowo być ubrane w kapok.
 Kapok daje nam gwarancję, że gdy wypadniemy do wody, utrzymamy się na jej powierzchni.
 
 10. Gdy w wodzie złapie nas bolesny skurcz mięśni, nie wolno wpaść w panikę. Wzywajmy pomocy , gdy jest
ktoś, kto może jej udzielić. W przeciwnym razie trzeba położyć się na plecach, spokojnie oddychać i spróbować
zgiąć stopę w stawie skokowym, mocno przyciągając ją do siebie, wyprostować nogę w kolanie.
 
 Pamiętając o tych zasadach z pewnością bezpiecznie spędzimy wakacje nad wodą.
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Rozrywka

Zagadki
1.Pociąg elektryczny jedzie ze wschodu na zachód. W którą stronę będzie lecieć dym?
2.Na jakie pytanie nikt nie może odpowiedzieć twierdząco?
3.W pudełku została tylko jedna zapałka. Zdenerwowany tata musi zapalić kuchenkę gazową,
  świecę i lampę naftową. Co zapali najpierw?
4.Gdzie są morza bez wody?
5.Co w jednej chwili może chodzić i leżeć?
6.Co rośnie korzeniem do góry?
7.Po czym się często chodzi, ale nigdy nie jeździ?
8.Co znajduje się w środku Wisły?
9.Co rośnie bez korzeni?
10.Nie jest mu zimno, a wciąż innych grzeje, wciąż innych karmi, a sam nic nie je?
11.Jest w szklanym murze takie okienko, wybił je człowiek, ale nie ręką. Choćby je co dzień  rano odmykał, nocą
zamyka się i gdzieś znika?
12.Chwyć za ucho, głowę skłoni. Ile wtedy łez uroni?
  Zgadywanka
1.Gdy ,,l” ma z przodu – znajdziesz ją w sklepie;
  gdy ma ,,w” z przodu – nie mieć jej lepiej;
  gdy ,,r” – ktoś zwykle daje ją komuś;
  ,,j” – ten w stołówce, a inny w domu;
  ,,p” – to o deszczu, gradzie lub śniegu;
,,n” (się) – potrzebne? Czy do niczego?
,,b” – u chorego czyni to lekarz;
,,g” – słowa, słowa płyną jak rzeka;
,,z” – to na jutro pani nam...
2.Nie warczy, nie szczeka, a do domu nie wpuszcza człowieka.
Odpowiedzi
Zagadki:
1.Pociąg elektryczny nie ma dymu.
2. Czy śpisz?
3. Zapałkę.
4. Na mapie.
5. Zegar.
6. Ząb w górnej szczęce.
7. Po schodach.
8. Litera „S”.
9. Ciasto.
10. Garnek.
11. Przerębel.
12. Konewka.
Zgadywanka
1. lada, wada, rada, jada, pada, nada (się), bada, gada, zada
2. kłódka
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