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Wakacje, znów będą wakacje!
W odróżnieniu od naszych
szkół rok szkolny w Japonii
trwa od 1 kwietnia do
marca: pierwszy semestr
rozpoczyna się w kwietniu i
kończy w lipcu, semestr
drugi trwa od września do
grudnia, a trzeci semestr od
stycznia do marca.
Australijczycy na pierwsze
zajęcia idą w styczniu.
W Brazylii rok szkolny
rozpoczyna się po
karnawale, czyli w lutym, a
mieszkańcy Chile idą do
szkół dopiero w marcu.

są dwutygodniowymi
feriami. Zaczyna się
pierwszego września, a
kończy 25 maja, więc
rosyjskie dzieci mają trzy
miesiące wakacji.
W Luksemburgu istnieje
obowiązek edukacji
przedszkolnej – muszą ją
rozpocząć już 3-latki. W tym
też kraju, oraz w niektórych
rejonach Włoch uczniowie
uczęszczają do szkoły
przez 6 dni w tygodniu.

W niektórych rejonach
Afryki dzieci uczą się przez
trzy miesiące, a potem
W Indonezji rok szkolny
przez miesiąc nie chodzą
rozpoczyna się w lipcu.
do szkoły. Mają trzy
semestry, a nie dwa, tak jak
W Grecji i na Łotwie długie
wakacje zaczynają się już z w polskich szkołach.
początkiem czerwca.
W Niemczech czy Holandii
są klasy, do których chodzą
Szwedzi i Niemcy kończą
dzieci w różnym wieku.
naukę dopiero pod koniec
lipca.
W Ameryce rok szkolny
rozpoczyna się w drugiej
połowie sierpnia lub na
początku września, w
każdej szkole w innym
terminie.
W Niemczech wakacje
trwają jedynie 6 tygodni. Za
to są ferie wiosenne, a
przerwy świąteczne są
dłuższe.
Rosyjski rok szkolny jest
podzielony na 4 etapy, które
oddzielone

W Holandii i Francji zdarza
się, że po czterech
godzinach nauki dzieci
wracają do domu na obiad,
aby po półtorej godziny
znów spotkać się w szkole
na dalszych zajęciach.

Mieszko Zimny

Wielkimi krokami zbliżają
się wakacje. Wszystkie
oceny poprawione, więc
myślimy już tylko o
zbliżającym się
odpoczynku. Nie możemy
zapomnieć jednak o
bezpieczeństwie, aby po
powrocie do szkoły mieć
tylko dobre wspomnienia.
Przede wszystkim
pamiętajmy, że nie każdy
pomysł na zabawę jest
dobry - często kusi nas
wiele rzeczy, które wiążą
ze sobą wielkie ryzyko. Nie
podejmujmy
lekkomyślnych decyzji

- być może ich skutki
będziemy odczuwać całe
życie. Informujmy bliskich,
gdzie wyjeżdżamy , aby
wiedzieli gdzie jesteśmy.
Nie starajmy się także
podróżować sami - to
przyciąga potencjalnych
napastników. Jeszcze
jedną ważną rzeczą jest
pilnowanie swoich rzeczy złodziej nigdy nie śpi, w
związku z czym nie mamy
pewności, czy nasze dobra
będą bezpieczne. Zawsze
miejmy na nie oko,
niezależnie od miejsca

pobytu.
Te zasady nigdy nie dadzą
nam 100% szans na
uniknięcie zagrożeń, jednak
na pewno je zmniejszą.
Pamiętajmy o
bezpieczeństwie.
Udanych wakacji!

Joanna Grober
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Warto ubierać się kolorowo

Moi drodzy! Celem mojego dzisiejszego przemówienia jest przekonanie Was, że warto ubierać się kolorowo. Postaram
się także udowodnić, jak ubiór wpływa na poprawę naszego nastroju!
Gdy nosimy kolorowe ubrania, mimowolnie poprawia nam się humor. Czy nie przyjemniej jest zobaczyć rankiem w
lustrze siebie w ciepłej, wesołej kolorystyce? Chcąc nie chcąc, uśmiechamy się do swojego odbicia. I od razu dzień zapowiada
się wspaniale!
Tęczowe ubrania sprawiają, że nie jest nam smutno. Świat wydaje się lepszy, barwniejszy, weselszy. A w ponurej
szarej rzeczywistości czasem warto znaleźć nawet drobny powód do radości. Moi mili, czy uwierzycie, że kolory pomagają nam
zapomnieć o kłopotach i troskach? Wyobraźcie sobie, że macie gorszy dzień i przytłaczają Was wszelakie problemy.
Wychodzicie z domu i idąc chodnikiem, mijacie ludzi ubranych w szare bądź czarne ubrania i dołujecie się jeszcze bardziej.
Szare dni, szarzy ludzie, szare życie. Gdyby otaczały Was radosne, tętniące życiem kolory, świat wydawałby się prostszy, a
problemy błahe i nieważne. Promienny żółty, energiczna czerwień, zieleń dająca nadzieję... Czy nie to wolelibyśmy widzieć na
co dzień?
Nie zapominajmy także o innych. Ubierając się kolorowo, polepszamy nastrój społeczeństwa. Żyjąc tęczowym świecie, stajemy
się dla siebie życzliwsi, milsi, uśmiechamy się do siebie.
A Wy w jakim świecie wolicie żyć? Kolorowym, wypełnionym radością, czy szarym, w smutnym i przytłaczającym?
Zdecydujcie sami, czy moja teza jest słuszna!
Weronika Górka

Wakacyjna przygoda

We wrześniu zastanawialiśmy się, jak przeżyjemy te dziesięć
miesięcy. Dzisiaj mamy czerwiec i już planujemy jak spędzimy
wakacje - gdzie pojedziemy, kogo poznamy, co przeżyjemy?
Każdy z nas po pracowitym roku szkolnym marzy o
zasłużonym wypoczynku. Jesteśmy przekonani, że poznamy
interesujących ludzi, odkryjemy ciekawe miejsca i nabierzemy
nowych doświadczeń. Musimy tylko pamiętać, aby zadbać o
bezpieczeństwo swoje i innych. Wszystkim życzymy, aby
wakacje były takim dniami, które pamięta się przez lata.
Dlatego przeżyjcie przygodę, cieszcie się każdym promykiem
słońca i bawcie się tak, aby niczego nie żałować.

Festiwal kolorów

wroclive.com

Piotr Juszczak

google.com
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Nie bądź obojętny na krzywdę innych

Nie każda rodzina jest idealna. W niektórych są problemy, takie jak: alkoholizm, prostytucja czy
nawet kary cielesne. Osoby na których są stosowane kary cielesne często mówią, że tak musi być,
że nie potrzebują pomocy innych ludzi. Wolą skrywać to w sobie i nie pokazywać, że jest im bardzo
ciężko. A tak wcale nie musi być, wręcz nie powinno. Pamiętajmy, że kary cielesne są w naszym
kraju zabronione i karalne! Jeśli widzimy, że jakiemuś niewinnemu człowiekowi dzieje się krzywda zgłośmy to na policję, lub, na przykład, na Niebieską Linię. Każdy człowiek jest wartościowy, więc
pamiętajmy - pomóżmy osobie w potrzebie! Dla nas to nic, ale im to może uratować życie.
Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii" - 22 668-70-00

O Andżelice Woźniak
raz jeszcze

Angelika Woźniak na podium

eglowno.pl

Angelika Woźniak wciąż panuje i rządzi na rzutni młotem. W dniu 07.06.2014
r. nasza wspaniała lekkoatletka w Mistrzostwach Województwa
Łódzkiego młodzików w lekkiej atletyce w konkursie rzutu młotem 3 kg
zdobyła złoty medal i cudownym rzutem na odległość 56.50 m aż o ponad
2,5 metry pobiła swój rekord życiowy i po raz siódmy w tym sezonie
ustanowiła rekord województwa łódzkiego w rzucie młotem w kategorii
młodziczek.
To jeden z najlepszych wyników w historii polskiej lekkiej atletyki w kategorii
młodziczek coraz bardziej zbliżający Angelikę do upragnionego rekordu
Polski Kamili Skolimowskiej (65.10), na którego poprawienie Angelika ma
jeszcze ponad rok, albowiem w kategorii młodziczek nasza lekkoatletka
będzie startować jeszcze do końca 2015 r. Angelika w Łodzi startując
bezpośrednio po konkursie rzutu młotem zdobyła również srebrny medal w
konkursie pchnięcia kulą 3 kg z wynikiem 12.27. Jeżeli rywalki miały przez
kilkanaście minut nadzieję, że to jest jej spadek formy i zwycięstwo nad
Angeliką będzie możliwe również w konkursie rzutu oszczepem, to nasza
dzielna sportsmenka tą nadzieję wybiła im szybko z głowy, ponieważ
kapitalnym rzutem na odległość aż 39.05 metra Angelika o blisko 1,5
metra pobiła swój rekord życiowy i wszystkie swoje rywalki zdeklasowała.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Źródło: eglowno.pl

lowiczanin.info

Dziennik Łódzki | Numer 4 06/2014 | Strona 4

www.dzienniklodzki.pl

Z ŻYCIA SZKOŁY

WWW.JUNIORMEDIA.PL

Wspomnienia trzecioklasistów

W trakcie mojej nauki w gimnazjum przeżyłem
wiele wartych wspominania momentów.
Szczególnie zapadło mi w pamięć
ogłoszenie wyników i rozdanie nagród
Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów,
które odbyło się 16 marca 2014 roku
w Warszawie.
Cała uroczystość była poprowadzona bardzo
ciekawie, przybyło wielu znanych gości,
m. in. minister edukacji
Joanna Kluzik-Rostkowska.
Myślę, że tego wydarzenia
długo nie zapomnę.

google.pl

Mieszko Zimny

Jednym z wielu miłych wspomnień
z gimnazjum będzie dla mnie możliwość
współtworzenia naszej gazetki.
Dziękuję p. Marcie Dziudzie
i p. Monice Warzywodzie-Rock
za możliwość pracy w gazetce.

google.pl

Najlepiej z gimnazjum będę
wspominać kolegów, koleżanki,
wspólnie spędzone przerwy.
Bal, który razem przetańczyliśmy.
Różne rodzaje zawodów sportowych,
wyjazdów i spotkań z gimnazjalistami
i gimnazjalistkami innych szkół.
Dziękuję nauczycielom za cenną naukę
i te trzy lata w tej szkole.

Adrian Kowalczyk

Mateusz Mazurkiewicz

google.pl
Czy wiesz że...

ziarnko piasku ma
więcej atomów niż jest
... ludzie i banany mają gwiazd w znanym
w 50% jednakowe
nam
DNA?
wszechświecie?
... najszybsze
zarejestrowanie
kichnięcie wynosiło 165
km/h?
... w znanym
wszechświecie jest 510 razy więcej gwiazd
niż ziaren piasku na
wszystkich plażach
Ziemi, ale pojedyncze

... największe lustra w
Europie wcale nie
znajdują się w
Wersalu, a w zamku w
Pszczynie?

Michał Krakowiak

