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My też mamy głos!

 Dzień Ziemi

Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
nie będę powalonym drzewem.
   Codziennie mocniej 
       w ciebie wrastam
          radością, smutkiem, 
            dumą, gniewem…     
                             W. Szymborska

   W programie „Równać
Szanse 2014” Polsko –
Amerykańskiej Fundacji
Wolności Gminny Ośrodek
Kultury otrzymał 7500 zł.
Dzięki tym funduszom
mogła powstała pierwsza w
powiecie Młodzieżowa Rada
Kultury. 
   O działalności MRK
przeczytacie na stronie 3.

   22 kwietnia obchodzimy
Światowy Dzień Ziemi. Jest
to międzynarodowa akcja,
której celem jest
promowanie postaw
ekologicznych. W tym
czasie na całym świecie
odbywa się szereg imprez
pokazujących, że warto
dbać o naszą planetę.
Czytajcie na stronie 4.

Co jeszcze w numerze?
 · wkrótce Dzień Matki, s. 2

 · pamiętamy o majowych rocznicach,  s. 2

 · MRK rozpoczęła swą działalność, s. 3

 · Światowy Dzień Ziemi, s. 4

 · stała dawka humoru, s. 4



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 7 05/2015 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLIV Władza

Mojej Mamie... Kochana Mamo!

Myślą w przyszłość wybiegam 
i zaczynam marzyć,

że zastąpię Cię w pracy, 
gdy tylko dorosnę.

Lecz dzisiaj za Twe troski,
trudy, poświęcenie,

za Twą miłość matczyną, 
nigdy nie zachwianą,
mogę tylko Twą szyję

otoczyć ramieniem
i szepnąć do ucha: 
dziękuję Ci, Mamo!

Caryca i jej sprzymierzeńcy

Wiwat maj,
        trzeci maj...

Czy Polska przetrwa?

    4 maja odbył się apel poświęcony majowym
świętom. Uczniowie przygotowujący występ
przybliżyli nam wydarzenia z końca XVIII wieku
oraz te związane z wyzwoleniem kraju po I wojnie
światowej.
    Zobaczyliśmy również krótką scenkę histo-
ryczną, w której król Prus, caryca Katarzyna i
cesarz Austrii decydowali o losach Polski.  W
kolejnym wejściu caryca wraz z Ambasadorem
przypieczętowali plany rozbiorów Polski.
  Uroczysty apel uświetniony został
patriotycznymi pieśniami w wykonaniu naszego
szkolnego chórku. W solowych wykonaniach
wystąpili Kasia Ciach i Przemek Jaciuk.

Szkolny chórek

Uczniowie klasy Va

     Dzień Matki jest obchodzony w Polsce 26
maja. Tego dnia szczególnie pamiętamy o naszej
mamie. Składamy jej życzenia i wręczamy jakiś
miły prezent, by wyrazić jak bardzo ją kochamy.

Co podarować mamie z okazji jej święta?
  Owszem, mama z  pewnością ucieszy się z
kwiatów, czy drobnego prezentu. Ale możemy
pokusić się o wymyślenie czegoś oryginalnego.
Może to być własnoręcznie upieczone ciasto albo
posprzątany pokój. Taka niespodzianka będzie
nas kosztowała więcej wysiłku, ale też sprawi
mamie większą radość.
                                                         Natalka

      Maj jest szczególnie ważnym
miesiącem dla Polaków, gdyż w tym
czasie  obchodzimy ważne święta
narodowe.  Związane są one z
rocznicami wydarzeń historycznych,
które dla nas Polaków mają ogromne
znaczenie. 
     1 maja to Międzynarodowe Święto Pracy. Jest
to Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi
Pracy wprowadzony dla upamiętnienia wydarzeń
majowych w Chicago. Znaczenie tego święta w
Polsce jest nieco inne niż w pozostałych krajach,
ponieważ zmieniła je nasza historia…
     2 maja to Święto Flagi. W tym dniu w 1945
roku polscy żołnierze, zdobywający stolicę
hitlerowską, wywiesili biało-czerwoną flagę na
Kolumnie Zwycięstwa. W latach PRLu
zdejmowano flagi państwowe, po to, aby nie
widniały one 3 maja - święta zniesionego przez
władze komunistyczne.
     3 maja to Święto Konstytucji. Konstytucja
została uchwalona w 1791 roku na Sejmie
Czteroletnim. Była ona wynikiem dążeń do
naprawy stosunków wewnętrznych
Rzeczypospolitej po 1 rozbiorze Polski.  Niestety,
konstytucja nie uchroniła naszego kraju przed
upadkiem. Mimo wysiłku ówczesnych patriotów,
Polska na 123 lata zniknęła z mapy Europy.
                                        Patrycja

B.M.

B.M.

B.M.

B.M.
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        My też
              mamy głos!

Członkowie MRK

   W programie „Równać Szanse 2014”, Polsko –
Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanym przez
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, Gminny Ośrodek Kultury
otrzymał 7500 zł. Dzięki tym funduszom mogła powstać
pierwsza w powiecie Młodzieżowa Rada Kultury.

   Podstawowym
celem MRK jest
edukowanie młodych
obywateli naszego
społeczeństwa na
temat funkcjonowania
państwa demokra-
tycznego, a także
zdobycie wiedzy o
prawidłowym i świa-
domym głosowaniu.
W swoich dzialaniach
Młodzieżowa Rada
Kultury w Czastarach
współpracuje z
samorządem gmin-
nym, instytucjami

i mieszkańcami, ale
przede wszystkim
reprezentuje interesy
młodzieży.
  W pracach MRK
bierze udział 15 osób. 
W dniu 13 lutego 2015
r. w Gminnym
Ośrodku Kultury w
Czastarach odbyły się
wybory na przewod-
niczącego rady. Po
podliczeniu głosów,
komisja ogłosiła, że
przewodniczącym
Młodzieżowej Rady
Kultury w Czastarach

została Katarzyna
Ciach, zastępcą
przewodniczącego
Sandra Kubacka,
sekretarzem Igor
Lochna, a skarbnikiem
Leszek Moś.
  Młodzi radni bardzo
szybko podjęli
pierwsze działania.
Pojawili się na ulicach
naszej gminy w Dzień
Kobiet, zrealizowali
charytatywną akcję
"Wielkanocny
zajączek", wspierają
stowarzyszenie

"Tacy sami", sadzą
drzewka w ramach
akcji "Jedna firma -
jedno drzewko".
Natomiast 24 maja
zapraszają na rajd
rowerowy po naszej
gminie.
   Szerzej  o
inicjatywach, które już
udało się zrealizować
przeczytacie w
kolejnym numerze
naszej gazetki.
                    Weronika

Głosowanie
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Światowy Dzień Ziemi
     W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi, przypadającego na dzień 22 kwietnia, w szkole
podstawowej w Czastarach:
- uczniowie klas V-VI wykonali plakaty, które zostały powieszone na korytarzu szkolnym,
- zorganizowany został konkurs na wiersz o tematyce ekologicznej,
- młodsi koledzy i koleżanki z klasy III obejrzeli filmy przyrodnicze w eko-pracowni.
     Warto wiedzieć, że Światowy Dzień Ziemi jest akcją międzynarodową, jej celem jest promowanie
postaw ekologicznych. W tym czasie na całym świecie odbywa się szereg imprez pokazujących, że
warto dbać o naszą planetę, ponieważ to dzięki niej żyjemy.

Koleżanka do koleżanki: 
- Co to znaczy ,,nothing"? 
- Nic. 
- Jak to, przecież musi coś znaczyć!

Po zakończeniu roku szkolnego Jaś wraca do
domu.
- A gdzie twoje świadectwo?- pyta mama.
-Pożyczyłem Karolowi, bo chciał przestraszyć
swojego tatę.

Uwagi z dzienniczków uczniów:
 - Kowalska i Jóźwiak nie chcą podać swoich
nazwisk .
- Przerzuca okruchy na ławkę kolegi. 
- Nie pracuje na lekcji ani na korytarzu. 
- Śpiewa na lekcji muzyki.
- Nie reaguje na upomnienia, w dalszym ciągu je 
ignoruje.
- Leje wodę na lekcji języka angielskiego.
- Zjada ściągi po klasówce.
- Wyrzucił koleżance piórnik przez okno, mówiąc
"Jak kocha, to wróci".
- Po napisaniu klasówki nie oddał jej, twierdząc,
że zostawił ją w domu.Uczeń odpowiada na lekcji fizyki:

-...i wtedy Archimedes wyskoczył z wanny i
zawołał: ,,eureka!". 
- A wiesz, co to znaczy? - pyta nauczyciel. 
- To znaczy po grecku ,,znalazłem"... 
- A jak myślisz, co znalazł Archimedes? 
 Uczeń zastanawia się i po chwili zdecydowanie
odpowiada: 
- Mydło! 

Dwóch mężczyzn wnosi fortepian na dziesiąte
piętro. Nagle jeden zwraca się do drugiego:
- Mam złą i dobrą wiadomość. Dobra jest taka,
że to już szóste piętro, a zła, że pomyliliśmy bloki.

Ojciec sprawdza, czego syn nauczył się w
szkole:
- No, proszę, zastanów się dobrze. Miałeś 10
jabłek, zjadłeś 2, ile ci zostało?
- Nie wiem, my w szkole liczymy na śliwkach...
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