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Witaj
czwarta klaso!

Byłam z klasą na super
rajdzie! Bardzo mi się
podobało. Następnym
razem na pewno też
pójdę.
Sandra
W

NUMERZE:
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22 września 2012
w ramach
obchodów
Światowego Dnia
Turystyki uczniowie klas IV – VI
pod opieką p. Małgorzaty Pawełczyk
i p. Anny Bartos uczestniczyli
w
XXXII Rajdzie Młodych
Oszczędnych. Rajd odbywał się na
pięciu pieszych trasach. Naszym
zadaniem było przejście trasy
drugiej
zgodnie z jej opisem.
Na trasie były ukryte punkty
kontrolne!
Podczas
rajdu
zobaczyliśmy
wiele
ciekawych
miejsc w naszym
mieście, np.
pamiątkową tablicę
dotyczącą
marszałka Józefa Piłsudskiego,
pomnik Dekalogu, Stary Rynek,
gdzie znajduje się głaz z tablicą
upamiętniającą
nadanie
praw
miejskich Łodzi, Pałac Poznańskiego
– Muzeum Historii Miasta …
Uroczyste zakończenie imprezy
odbyło
się
w
Ogrodzie
zoologicznym,
gdzie harcerze
przygotowali wiele atrakcji. Na
każdego uczestnika czekało słodkie
małe co nieco! Uczestnicy rajdu
otrzymali m.in. pamiątkowe znaczki
okolicznościowe
oraz
dyplom
ukończenia rajdu.
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Pomnik Dekalogu w parku
Staromiejskim

Rynek Staromiejski

Park Staromiejski (Park Śledzia)
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DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA
Świetnie bawiliśmy się na dyskotece andrzejkowej. Każdy z nas
mógł wywróżyć sobie przyszłość. Uczniowie tańczyli przy
najnowszych hitach (GANGNAM STYLE, Assim você me mata,
itp). Wszystkim dopisywał humor. Czekamy już na kolejną
dyskotekę.

Głaz upamiętniający 575 rocznicę
przyznania Łodzi praw miejskich

Pałac Poznańskiego – Muzeum Historii
Miasta Łodzi

Park im. Piłsudskiego

Głaz z tablicą ku czci poległych
w walkach z niemieckim faszyzmem

"Lewa noga, prawa noga, buty mocne.
Wędruj z nami, czy to jesień, czy to wiosna.
Choćby nawet deszcz,
Choćby nawet grad,
Ruszaj z nami w świat!"
Ogród Zoologiczny
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KONKURSY
Klasy trzecie i czwarte wzięły udział
w konkursach z języka angielskiego.

Uczniowie klas 3b i 4a wzięli udział w konkursie „Poznaj świat przez języki”.
Konkurs trwał od 17 września do 5 października 2012.
W szkole przeprowadzone zostały lekcje konkursowe pt.: „Finding Nemo” w kl. 3
i „British life” w klasie 4. Uczestnicy konkursu logowali się na stronie
ogólnopolskiego konkursu i rozwiązywali testy. W konkursie wzięło udział 18
uczniów, którzy łącznie zdobyli 905 punktów. Zadaniem konkursowiczów było
również układanie haseł promujących naukę języków. Każdy konkursowicz

Wywiad z panią pielęgniarką.
Małe Co Nieco: Jak można uchronić się przed grypą?
p. Pielągniarka: Po pierwsze stosować profilaktykę, szczepić się przeciw
grypie. Te szczepienia są niestety płatne. Po drugie odpowiednio się odżywiać,
brać jak najwięcej witaminy C. Po trzecie odpowiednio się ubierać. Jest jeszcze
coś ważnego, jeśli mamy katar lub kaszel zakrywajmy buzię chusteczką!
MCM: Jaka grypa jest najgorsza?
p.P: Generalnie wszystkie grypy są okropne i groźne więc trzeba być
ostrożnym. Jeśli już się zachoruje, grypę należy wyleżeć.
MCM: Co pani myśli o szczepieniu?
p.P: Szczepienia są bardzo ważne. Szczepi się dzieci już od najmłodszych lat.
Nie można się bać szczepień, bo są pożyteczne. Dzięki szczepionkom udało się
wyeliminować wiele chorób.

otrzymał certyfikat uczestnictwa.
W dniu 26 października 2012 uczniowie klas trzecich i czwartych wzięli udział
w konkursie językowym Oxford Plus. Zadaniem uczestników było rozwiązanie
testu składającego się z 25 pytań.

MCM: Czy ludzie dbają o swoje zdrowie?
p.P: Niektórzy dbają, a niektórzy nie. Wielu stara się dbać o to, żeby być
zdrowym. Są jednak osoby, które palą papierosy, źle się odżywiają, ubierają się
nieodpowiednio do pogody i później chorują. Ludzie żyją w pośpiechu,
nie chodzą do lekarza, nie badają się i są bardziej podatni na choroby.
MCM: Co jest gorsze przegrzanie czy wyziębienie?
p.P: Obydwie te rzeczy są okropne. Moim zdaniem gorsze jest wyziębienie.
Można powiedzieć, że nasz organizm otwiera furtkę do której wpuszcza
zarazki i wirusy. Należy pamiętać, aby ubierać się stosownie do pogody, wtedy
nie zmarzniemy i nie przegrzejemy organizmu.
Wywiad przeprowadziły Sandra i Julka

Najlepsze wyniki uzyskali: z klas czwartych: Paulina Mastalerz 84/100, Dariusz
Mielczarek 80/100, Natalia Oleska 72/100 z kl. IVa i Julia Rudzińska 72/100 z kl.
IVb oraz Dawid Bednarek 80/100 i Damian Grzelak 76/100 z kl. IIIb.
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Otrzymaliśmy od pani pielęgniarki ulotki: Co należy wiedzieć o grypie i Szczepionka przeciw
grypie.
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W KINIE

Wigilia klasy IVa

Cześć! Mam na imię Julka.

Do tego dnia przygotowywaliśmy się prawie trzy tygodnie. Najpierw pięknie

Oto moja relacja z wyjścia do

przystroiliśmy salę. Ubraliśmy choinkę. Przygotowaliśmy prezenty. Nasza

kina. 6 grudnia w Mikołajki

wychowawczyni wydrukowała dla nas śpiewniki z kolędami. Nasi rodzice

klasy IVa i IVb wybrały się

przygotowali potrawy wigilijne. Był m.in. barszcz, pierogi z grzybami, kapusta

do kina Silver Screen

z grochem, sałatki, makiełki, makowiec … Nie zabrakło też stroików, sianka
i opłatków. Podczas Wigilii byliśmy odświętnie ubrani. Wszyscy składaliśmy

na fantastyczną baśń pt.

sobie życzenia świąteczno – noworoczne. , śpiewaliśmy kolędy, wręczaliśmy

„Strażnicy marzeń”. Ten film

prezenty. W uroczystym nastroju spędziliśmy ten piękny czas.

był w 3 D. Wiadomo, każdy
dostał okularki. Niektórzy
nawet próbowali łapać
przelatujące obok płatki
śniegu. Film był i śmieszny
i trochę przerażający.
Wszyscy oglądali go
z zaciekawieniem. Cieszę
się, że nasza
wychowawczyni nas na ten
film zabrała. Oglądanie filmu
w gronie przyjaciół jest
jeszcze ciekawsze! Polecam
wszystkim tą cudowną
Przyg. Paulina

historię!

MAŁE CO NIECO

7

MAŁE CO NIECO

8

Czy wiesz jaka jest różnica miedzy UK a GB?
Wielka Brytania (Great Britain) to wyspa, na której leżą 3 kraje:
Anglia, Walia i Szkocja. Nie stanowią one oddzielnych państw.
Te trzy kraje określane są mianem Wielkiej Brytanii. Każdy z tych
3 krajów ma swoją reprezentację w piłce nożnej, ale np.
w igrzyskach olimpijskich występują razem pod szyldem Wielkiej
Brytanii.
Zjednoczone Królestwo (United Kingdom), a właściwie Zjednoczone
Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, to państwo
składające się z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a wiec z Anglii,
Szkocji, Walii i Irlandii Północnej.

Tłumaczenie do informacji z mapki ze s. 10.

Irlandia Północna położona jest
w odległości 21 km od najdalej
wysuniętego punktu w Szkocji.
Największym irlandzkim jeziorem
w jest Lough Neagh w Irlandii
Północnej.
Najdłuższą rzeką w UK jest rzeka
Severn.
Cardiff jest największym miastem
w Walii. Mieszka tam ponad
321.000 ludzi.

Największą górą w UK jest Ben Nevis.
Jego wysokość to 1343 m.
Edynburg
jest stolicą
Szkocji.
Mieszka ta prawie 500.000 ludzi.
Parlament Szkocki znajduje się
w Edynburgu.
Londyn jest największym miastem
w UK. Zamieszkuje tam prawie 7 i pół
miliona ludzi.
Kanał Angielski w najwęższym
miejscu ma około 30 km szerokości.
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Flaga Wielkiej Brytanii (zwana Union Jack)
– niebieska z czerwonym Krzyżem św.
Jerzego (patrona Anglii) w białym
obramowaniu, a w tle po przekątnych
nakładające się na siebie krzyże: czerwony
św. Patryka (patrona Irlandii) i biały św.
Andrzeja (patrona Szkocji).

Do zabawy wybieraj tylko bezpieczne miejsca: place zabaw, boiska oraz rożne
tereny rekreacyjne - z dala od ulic, mostów, torów kolejowych i tramwajowych.
Nie wchodź na lód zamarzniętych: jezior, stawów, rzek- pod wpływem ciężaru
twojego ciała lód może załamać się.
Nie zjeżdżaj na sankach z górek, będących przy drogach i zbiornikach wodnych.

Flaga Anglii jest krzyżem świętego
Jerzego. Legenda o św. Jerzym, który zabił
smoka pochodzi z XII wieku. Według niej,
zamoczył on swój miecz w krwi bestii
i narysował krzyż.

Nie rzucaj śnieżkami w jadące samochody - możesz spowodować wypadek.
Nie wrzucaj kolegom śniegu za kołnierz.
Przed wyjściem na dwór informuj swoich rodziców bądź opiekunów, gdzie
i z kim będziesz przebywać oraz o której planujesz swój powrót.
Wracaj do domu o ustalonej przez rodziców bądź opiekunów porze - przed

Flaga Szkocji nawiązuje do patrona
Szkocji, św. Andrzeja, który, jak głosi
legenda, na własną prośbę został
ukrzyżowany na ukośnych belkach, aby nie
przypominały kształtem świętego krzyża,
na jakim umarł Chrystus.

zapadnięciem zmroku.
Nie rozmawiaj z obcymi osobami, nie przyjmuj od nich słodyczy, prezentów,
nie wpuszczaj ich do mieszkania.
Pozostając sam w mieszkaniu ostrożnie obchodź się z urządzeniami
elektrycznymi i gazowymi.
Bądź ostrożny wobec zwierząt – nawet najbardziej łagodne mogą być

Flaga Walii podzielona jest w poprzek
na dwa pasy: zielony (na dole) i biały
(u góry). Na tym tle znajduje się czerwony
smok.

niebezpieczne.
Przed zapadnięciem zmroku zawsze noś przy ubraniu/plecaku elementy
odblaskowe.
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Flaga Irlandii Północnej - obecnie Irlandia
Północna nie posiada oficjalnie odrębnej
flagi. Jako flaga państwowa używana jest
flaga Wielkiej Brytanii, tzw. Union Jack.

Pisemko redaguje klasa IV a pod opieką
wychowawczyni Małgorzaty Pawełczyk

Flaga Irlandii Północnej 1953-1972, obecnie nieoficjalna
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Nasz adres: Szkoła Podstawowa nr 5
93 – 193 ŁÓDŹ ul. Łęczycka 23
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