Gazeta uczniów Prywatnej Szkoły Podstawowej „KORNELÓWKA”

Pierwszy krok w świat dziennikarstwa :)
Od redakcji
Witamy naszych
nowych kolegów
i koleżanki!!!

Witamy serdecznie wszystkich uczniów, czytelników naszej gazetki.
Jej nazwa, jak się domyślacie, związana jest z patronem naszej szkoły –
Kornelem Makuszyńskim. Dodać należy, że została ona ustalona w wyniku
prawdziwej „burzy mózgów”.
Serdecznie witamy wśród nas
Gazetka redagowana będzie przez członków koła Dziennikarskiego
pierwszoklasistów:
– uczniów klasy czwartej i szóstej. Opiekę nad redakcją sprawuje p. Ewa
Salomon. Naszym marzeniem jest, aby każdy czytelnik mógł znaleźć
Zuzię Chwałę,
w pisemku coś dla siebie. Postaramy się zatem pisać o tym, co interesuje
Olę Jankowską,
naszych rówieśników.
Antka Kotwicę,
Maćka Lisieckiego,
Oto główne działy:
Ernesta Łatkowskiego,
• Od redakcji (słowo wstępne do aktualnego numeru),
Alę Rosak,
• Wywiad (rozmowy z interesującymi ludźmi ),
Adasia Saganowskiego,
• Nasza twórczość (wiersze, opowiadania, komiksy itp.),
Natalię Zygmunt
• Wkładka okolicznościowa (informacje np. na temat świąt: „Boże
oraz
Narodzenie”, „Walentynki”, „Wielkanoc” itp.),
Zuzie Adamską (klasa II),
• Ciekawostki ze świata (informacje ze świata ludzi, roślin, zwierząt),
Julkę Formejster (klasa II),
Marysię Łągwę (klasa II),
• Kącik humoru,
Kamila Ludwiga (Klasa II),
• Kącik językowy,
Milenę Białobrzewską (kl. VI),
• Sprawy bieżące.
Konrada Formejster (kl. VI).
Nasza szkoła to mała społeczność, a my dopiero zaczynamy naszą
„zabawę w dziennikarzy”.
Życzymy Wam wielu wrażeń
Przepraszamy zatem za wszelki niedociągnięcia.
i świetnych ocen!
Obiecujemy pilnie się uczyć!
_____________________
Uczniowie
________________________________________
i Nauczyciele Szkoły.
Redakcja

1
Numer 2/ IX/ 2009 r.

Z wizytą w Pałacu Herbsta

Kącik poetycki
***

We wtorek 22 września starsze klasy naszej szkoły udały się na
wycieczkę do Pałacu Herbsta. Jest to jeden z wielu łódzkich zabytków
architektury mieszkalnej przełomu XIX –XX w. Należał do bogatej rodziny
fabrykantów - Herbstów. Zwiedzaliśmy dokładnie cały kompleks tzn. liczne
pokoje, saloniki, ogród zimowy, jadalnię. Podziwialiśmy wspaniale zachowane
meble z epoki. Najbardziej podobał się nam przepiękny pozłacany zegar.
Wyobrażamy sobie, że przyjemnie było mieszkać i odpoczywać w tak
ładnym miejscu.
______________________________
Konrad Formejster (klasa VI)

Jutro w świat
Ujrzeć tam śliczny las,
Tysiące gwiazd,
Rozdroży sto,
Oto mój plan.
Wyprzedzić czas,
Świetnej zabawy poznać smak,
Wytrwała być
Iść wśród mórz, tam gdzie ty
Aby pokazać, że trzeba chcieć, by móc
Torem życia przejść.
______________________
Ines Graczyk kl.VI
Jutro w świat
Już niedługo opuszczę rodzinny dom,
Udam się w daleką podróż.
Tata czule pożegna mnie,
Razem z mamą i siostrą.
„Ojczyzna” odejdzie w dal.
Wszystko zostawiam za sobą.
Świat, do którego zmierzam
Wielki jest i nieznany.
Ale przecież woła mnie!
To chyba do niego pójdę.
______________________
Milena Białobrzweska kl.VI
Świata ciekawy

modne Pacanowo

T

ej jesieni będą modne krótkie sukienki w grochy lub paski.
W naszej garderobie także nie powinno zabraknąć luźnych
tunik, workowatych płaszczy, błyszczących legginsów, bluzek
z buﬁastymi rękawami i wysokich butów za kolana.
__________________
Agata Usidus (klasa IV)

Jutro wyruszę w świat
Uczyć się życia,
Trochę innego,
Rządny wiedzy,
Ogarnięty duchem poznania.
Wielkiego świata ciekawy
Śledzić losy ludzi,
Widzieć przez pryzmat historii,
Istnieć, starać się zrozumieć.
Angażować innych
Tak, aby wspólnie się rozwijać
______________________
Konrad Formejster kl.VI
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nauka, nauka, nauk ....

zagadka
matematyczna

a

Posiadasz trzy wiadra 12l, 8l i 5l.
Wiadro dwunastolitrowe jest pełne
wody (12l). Twoim zadaniem jest tak
przelewać wodę aby uzyskać dwa
wiadra po 6l wody.
_________________________
Maciej Jóźwiak (klasa VI)

Zobaczyć wibrację
Co ci będzie potrzebne?
Kij od szczotki, 6 piłeczek pingpongowych,
6 kawałków sznurka długości 50cm, dwa krzesła, taśma klejąca.
Co masz zrobić?
1. Połóż kij od szczotki na oparciach dwóch krzeseł jedno naprzeciwko
drugiego.
2. Przywiąż do kija kawałki sznurka. Do każdego z nich umocuj taśmą
klejącą jedną piłeczkę. Piłeczki muszą się dotykać tworząc równy
szereg.
3. Odsuń pierwszą piłeczkę od następnej tak, aby sznurek pozostał napięty.
Puść piłeczkę w ten sposób, żeby uderzyła następną z kolei.
Przygotuj, zobacz i baw się!
________________________________________
Maciej Kupras (klasa IV)

7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.

Z wiadra 12l przelewam 8l do wiadra
8 litrowego, w wiadrze 12l mam 4l
wody
Z wiadra 8l odlewam 5l wody do
wiadra 5l. W wiadrze 8l pozostały 3l
wody
Przelewam 5l wody do wiadra 12l i
otrzymuję 9l wody w wiadrze 12l.
Wiadro 5l jest puste
Z wiadra 8l przelewam 3l wody ( które
tam zostały) do wiadra 5l (wiadro 8l
jest puste)
Z wiadra 12l (jest tam teraz 9l)
przelewam 8l wody do wiadra 8l. W
wiadrze 12l jest 1l wody
Z wiadra 8l przelewam 2l wody do
wiadra 5l (więcej tam się nie zmieści
- są już 2l wody). W wiadrze 8l mam
już 6l wody
Z wiadra 5l przelewam 5l wody do
wiadra 12l i mam 6l

Rozwiązanie:

Co nie co o Architekturze
________________________
Architektura antyczna - Grecja
Cała współczesna myśl europejska opiera się na
wzorcach antycznych. Na obecny kształt sztuki i nauki
największy wpływ miała kultura śródziemnomorska,
zarówno grecka, jak i – w późniejszych czasach –
rzymska. Podobnie jest z architekturą, bowiem
budowle, które stworzyli starożytni Grecy, ciągle
jeszcze stanowią wzór architektoniczny. Zapomniana i
odkrywana na nowo, tak naprawdę nigdy nie zniknęła
z kart historii, dlatego też nosi miano architektury
klasycznej.
______________________
Dawid Duryasz (klasa IV)

Brama Lwów
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Łódzkie Salony Samochodowe

Najdziwniejsze
budowle świata

dziś salon BMW
mieszczący się przy ul. Aleksandrowskiej 131 c
Salon powstał w 2003 roku. W swojej ofercie
handlowej posiada jednostki z wszystkich klas
od 1 do 7 i ... wszystkich cen: np. od 322 do 650
tyś. PLN w klasie 7.

... razem z Panem Kierownikiem Działu Sprzedaży
oglądamy 730 d.

Ciekawe, czy wiecie,
gdzie znajdują się te budowle?
______________________
Dawid Duryasz (klasa IV)

... obok najmniejszego z aut 123 d.
- prawdziwy, wspaniały, cudowny ...
__________________________________
Łukasz Fiuk (klasa IV)
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