
Witamy wszystkich naszych czytelników! 

Z nowym rokiem szkolnym pojawiły się nowe 

pomysły, którymi nowy skład redakcji chce się 

z wami dzielić! Mamy nadzieję, że spodobają 

się Wam nasze artykuły, co zaowocuje tym, 

że chętniej będziecie sięgać po gazetkę szkolną  

„101 News”.   

Nasze motto na październik :   

„Zmień negatywne myśli na pozytywne, a bę-

dziesz mieć pozytywne rezultaty!”  

Redakcja 

Szkoła Podstawowa nr 101 w Łodzi 
przy ul. Wspólnej 

Wrzesień/Październik 
2013 W tym numerze: 

 
 2 grosze— chcesz się 

pokazać?! To jest dla 
Ciebie! 

 Wanted— zabaw się 
w detektywa! 

 Poliglota— znawca 
języków 

 Newsio— przygody 
gazetkowego pupila 

 DJ Maly— wybierzmy hit 
szkoły 

 Człowiekiem być— ile 
wiesz o swoim ciele? 

 Piraci na drogach— 
o bezpieczeństwie słów 
kilka… 

 Game (not) over— 
ciekawe gry komputerowe 

 Świat w gigabajtach— 
z technologią na co dzień  

 Weź sprawy w swoje 
ręce— zrób to sam 

 Uważaj bo się zarazisz! 
—   coś śmiesznego 

 MIXER— krzyżówka  
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Skład redakcji: Edyta Matyjaszek, Klaudia Kluch, Artur Varosyan, Dawid Małecki, Arek Gach 



 Wpadliśmy na po-
mysł, aby w  tym dziale 
uczniowie naszej szkoły 
mogli „wcinać” swoje 2 
grosze w sprawy szkolne 
i nie tylko :) Chcielibyśmy,  
abyście to właśnie Wy mo-
gli też zaprezentować się 
na łamach naszej gazetki! 
 Dlatego właśnie 
chcemy, aby ten dział był 
miejscem, gdzie będziecie 
mogli się pochwalić swoimi 
osiągnięciami.  

 Napisaliście samo-
dzielnie wiersz  lub opo-
wiadanie? A może nama-
lowaliście ciekawy 
obraz lub stworzyli-
ście coś ciekawego 
własnoręcznie? Bądź 
po prostu chcieliby-
ście poruszyć jakiś 
temat ważny dla Was 
i dla szkoły?   
Zgłoście się do nas  
z Waszymi propozycjami,   

a my opublikujemy je  
w kolejnych numerach!  
 

 
 
 
Czekamy!!!  

Redakcja 
 

1. She has got short dark hair, 
and pleasant smile. She isn’t 
very tall, but she isn’t short. She 
is slim. She is very elegant. She 
always wears tailor-made 
dresses. She makes your school 
ID valid. You pay her for school 
lunches. She works in front of 
the computer and has a lot of 
paper work to do. Who is it? 

2. He has got short dark hair 
and mustache. He isn’t tall. He 
wears  work clothes and not 
very clean t-shirts. He isn’t 
a teacher. He is a handyman. He 
will help when you need to fix 
something up. Who is it? 

Zabaw się w detektywa 
i odgadnij, jakie osoby ze 
szkoły są poszukiwane.   

Żeby nie było tak łatwo, 
opisy są w języku angiel-
skim.  

Jak już rozszyfrujesz 
wszystkie 4 zagadki, zgłoś 
się do redaktorów gazetki 
z odpowiedziami.  

Nie zdradzaj nikomu  swo-
ich odpowiedzi, niech sami 
pogłówkują!!! :)  

 

 

 

 

3. She is one of the youngest chil-
dren at school. She  likes to wear 
two ponytails on top of her head. 
She is very smart and very eager 
to learn. She is out-going  and very 
friendly child.  Her surname comes 
from a Polish word “dry”. Who is 
it? 

4. He is a very important person in 
our school. His surname is con-
nected to love. He takes care of our 
school for many, many years, but 
he isn’t a teacher. He has got short 
brown hair and very long beard. 
He wears old-fashioned clothes. 
He liked very much to sit under 
the lime tree. Who is it? 

Przygotowała: Edyta Matyjaszek 

2 grosze 

Poszukiwany, poszukiwana... 
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Każdy w dzisiejszych czasach musi 
(i chce) mówić w przynajmniej jed-
nym obcym języku. To już jest duży 
krok przed szereg tych, którzy 
w tym kierunku nic nie ro-
bią. Przed tymi, którzy ten 
krok zrobili, stoi od razu 
kolejne wyzwanie: naukę 
którego języka rozpocząć? 
Tyle ich jest – niby język 
angielski wydaje się najlep-
szym wyborem, ale czy na-
prawdę? Sprawdźmy! 

1. Język hiszpański – prosty, lo-
giczny i praktyczny język, który jest 
na szczycie list wielu ludzi. Bardzo 
przydatny podczas podróżowania po 
hiszpańskojęzycznych krajach jak 
i przy poznawaniu literatury, muzyki 
oraz filmów. Używany w 25 krajach 
świata (angielski dla porównania 
w 12). 

2. Język francuski – bardzo ele-
gancki, a jednocześnie trudny język 
romański. Język francuski otworzy 
Ci drzwi do jednego z najczęściej 

odwiedzanych krajów na świecie 
oraz wprowadzi Cię w arkana fascy-
nującej kultury. Literatura, filozofia, 
architektura, gastronomia to dzie-

dziny, gdzie Francuzi 
potrafią wywrzeć wra-
żenie. Używany w 17 
krajach świata. 

3. Język rosyjski – ten 
fascynujący język, który 
jest łatwiejszy do na-
uczenia się, niż się mó-

wi, daje klucze nie tylko do Rosji 
(która sama w sobie zajmuje 
ogromną powierzchnię), ale 
również do grupy byłych 
Państw sowieckich.  Plus 
otrzymujesz dostęp do wie-
lu bardzo interesujących 
materiałów w tym języku do 
znalezienia w Internecie za 
darmo. Używany w 6 krajach świata. 

4. Język niemiecki – ten ważny 
europejski język jest dość trudny do 
nauczenia, ale daje dostęp do jednej 
ze wspanialszych gospodarek świata 

jak i bogactwo kulturalne. Używany 
w 3 krajach świata. 

5. Język włoski –  jeden z piękniej-
szych języków mówionych, koniecz-
ność dla miłośników sztuki. Bardzo 
łatwo zakochać się w tym języku 
i kraju. Jeżeli znasz inny język ro-
mański (np. francuski) upewnisz się, 
że znasz i ten: możesz nauczyć się 
języka włoskiego 80% łatwiej, wyko-
rzystując silne podobieństwa w gra-
matyce i słownictwie z takimi języ-
kami jak hiszpański, francuski czy 

portugalski .  Używany 
w 2 krajach świata. 

Oczywiście, języków jest 
wiele więcej – jednak te 
wymienione powyżej są 
właśnie tymi, które najbar-
dziej warto rozpatrywać. 

A Ty który język wybierzesz? 

 

Przygotowała: Klaudia Kluch 
 

Lis polarny to ssak żyjący na 
arktycznych terenach Europy, 
Azji i Ameryki północnej. Ten 
czworonożny przyjaciel  waży 
od 2,5 kg do 8 kg i ma długość 
ok. 60 cm. Prawie całe jego cia-
ło jest pokryte bardzo gęstym 
futrem. Znane są dwie odmiany 
futra tego lisa: biała i niebieska. 
Co ciekawe, biała odmiana la-
tem zmienia kolor na brązowo-
szary, a zimą zachowuje swój 
kolor czyli biały. Natomiast nie-
bieska odmiana zachowuje 
swój kolor przez cały rok. Poży-
wieniem lisa są lemingi i norni-
ki. Zjada też on zające polarne, 

W tym dziale Newsio (czytaj 
Niusio— od słowa news z an-
gielskiego wiadomości) będzie 
Wam opowiadał, … a no tak Wy 
jeszcze go nie poznaliście. 
Newsio to pingwinek podróżu-
jący po całym świecie i poznają-
cy najróżniejsze zwierzęta 
świata. Tak jak już zacząłem  
będzie Wam on opowiadał 
o różnych, wspaniałych zwie-
rzętach, które spotkał na swojej 
drodze. Na początku  chciałby 
Wam przedstawić swojego ulu-
bionego przyjaciela - lisa polar-
nego.  
 

ptaki i ich jaja, a nawet ryby. 
Jedną z najciekawszych jego 
cech jest to, że jest on przygoto-
wany do życia w temperaturze 
nawet 
do -50 stopni Celsjusza.  

Przygotował: Artur Varosyan 

Poliglota 

Newsio opowiada 
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Witajcie! Oto pierwsze propo-
zycje do mojej listy przebojów.  
Jeśli nie znacie któregoś z utwo-
rów, to przejrzyjcie strony ra-
diowe lub youtube i zadecyduj-
cie, która piosenka powinna 
być hitem naszej szkoły!! 
Oto moje propozycje: 
ADELE— Set Fire To The Rain;  
AMY MACDONALD—This Is  
The Life; 
AVINCII—Wake Me Up; 
KAMIL BEDNAREK—Cisza;  
BRUNO MARS—Treasure ; 
CAPITAL CITY— Safe And 
Sound;  
DAFT PUNK— Get Lucky;  

ELLIE GOULDIN— Burn; 
FUN— We Are Young; 
JAMES ARTHUR— Impossible; 
JAMES BLUNT— Bonfire Heart;   
JOHN NEWMAN— Love Me 
Again;  
KATY PERRY— Roar;  
LADY GAGA— Applause;   
LANA DEL REY—Young And 
Beautiful;  
OLLY MURSH—Dear Darlin`; 
ONE DIRECTION—One Way Or 
Another;   
ONEREPUBLIC — Counting 
Stars; 
WALLY LOPEZ —You Can`t 
Stop The Beat; 

Za kilka dni na tablicy naszej 
redakcji (na drugim piętrze) 
pojawi się informacja, kiedy 
i jak będziemy  zbierać głosy! 
Co ważniejsze, piosenka, która 
wygra będzie najczęściej 
puszczana na najbliższej dysko-
tece szkolnej!! Jeśli natomiast 
nie ma tu Waszego hitowego 
kawałka, to czekamy na 
zgłoszenia własnych propozy-
cji!!  
 
 
 
 
Z góry dziękuję za głosy! 

Dawid Małecki 

cy. Dźwięk, który po-
wstaje podczas tego 
przepychania powie-
trza, jest dodatkowo 
wzmacniany przez pod-
brzusze, które działa na 
zasadzie pudła rezo-
nansowego. Dźwięk do-
chodzący z naszego żo-
łądka jest odbierany 
przez uszy jako burcze-
nie, mimo że w rzeczy-
wistości nie jest szcze-
gólnie głośny i gdyby 
nie rezonans podbrzu-

Burczenie w brzu-
chu to sygnał, że 
powinniśmy wrzu-
cić coś na ząb. Skąd 
bierze się ten od-
głos? 
  
 Ścianki pustego 
żołądka powoli kurczą 
się i układają się 
w drobne fałdki. Reszt-
ka zawartego w żołąd-
ku gazu zostaje ściśnię-
ta i jest przepychana 
w kierunku dwunastni-

sza, pewnie nie słyszeli-
byśmy tego dźwięku. 

Przygotowała:  
Edyta Matyjaszek 

DJ Maly 

Człowiekiem być... 
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Do wszystkich pira-
tów! Wiem, że dla 
Was kolekcjonowa-
nie punktów kar-
nych to czysta przy-
jemność. Lecz może 
przyszedł czas na 
zastanowienie się 
nad skutkami tego 
hobby? Wiecie, jakie niebez-
pieczne jest zjeżdżanie na po-
ręczach, skakanie ze schodów 
lub bieganie po korytarzach? 
Czy chcecie, aby nasza szkoła 
wyglądała tak, żeby wszyscy 
uczniowie trzęśli się ze stra-
chu, chodząc po korytarzu? 

Bo ja nie! 
Mam dosyć, 
gdy widzę całe 
zapełnione ko-
lumny z punk-
tami karnymi. 
Czy chcecie, 
aby stało 
Wam się coś 

złego? Lekarze mają pełne 
ręce roboty, nawet 
bez Waszych zła-
manych nosów, 
skręconych kostek 
czy innych tego ty-
pu rzeczy i wszyst-
ko to przez Wasze 

nie mądre zabawy. Wiadomo, 
wypadki się zdarzają, ale te, 
które zrobione są przez cudzą 
bezmyślność, są niepotrzeb-
ne. Rozumiem, że Wy, 
uczniowie nie zawsze macie 
ochotę siedzieć w ławkach 
i słuchać wykładów na różne 
tematy.  
Zostawcie swoją energię na 

później, gdy skoń-
czycie  lekcje, pójdź-
cie do domu, zo-
stawcie rzeczy i dro-
ga wolna!!! 
 
Przygotowała: 
Klaudia Kluch 

dobra lub zła. Do wystrzele-
nia mamy ponad 30 postaci!!! 
Gra dostępna jest na telefo-
ny: Android, Windows Phone 
i IOS.  

Pou i Mou 
Pou i Mou to 
gry o małym 
b r ą z o w y m 

stworku, którym się opieku-
jemy. Dajemy mu jeść i myje-
my go. Kupujemy mu różne 
ciuchy, kostiumy, czapki, ka-
pelusze itp. Możemy także 
grać naszym stworkiem 
w różne gry, zdobywając pie-
niądze. Pou jest 
na Androida, nato-
miast Mou na 
Windows Phone.  

W tym wydaniu Game (not) 
Over pokażę fajne gry na 
smartfony z systemami An-
droid i Windows Phone. 
Angry Birds 
Jedną z najpopularniejszych 
gier na telefon jest Angry 
Birds. Są różne części tej sza-
lonej gry. Jedną z najnow-
szych części jest Angry Birds 
Star Wars II. Angry Birds to 
są wściekłe ptaki, które chcą 
zniszczyć budowle zielonych 
świnek. W części Star Wars 
II można stanąć po stronie 

Temple Run 2 
Temple Run 2 to gra polega-
jąca na uciekaniu przed wiel-
kim potworem. Ale to nie ta-
kie łatwe! Na naszej drodze 
stoją różne przeszkody: skrę-
ty, dziury w ziemi, rzeki, wo-
dospady i wiele innych trud-
ności. Grę można pobrać na 
Androida, Windows Phone 
i IOS. 

Przygotował: Artur Varosyan 

Piraci na drogach 

Game (not) over 
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Surface 2. 
Rok temu na łamach tego działu 
pisałem o pojawienie się na rynku 
tabletu Microsoft`u. We wrześniu 
tego roku pojawiła się druga wer-
sja tego urządzenia. Całość działa 
na podstawie nowego Windows 
8.1 (którego opis znajdziecie 
w tym dziale).  
Hybryda jest dostępna w dwóch 
wersjach: zwykłej i Pro. W skle-
pie internetowym Microsoft Store 
produkt można nabyć w cenie już 
od 449 $.Producent w tym roku 
skupił się głównie na akceso-
riach .  
Zdjęcia zobaczcie poniżej: 
 
Stacja dokująca dedykowana fir-
mą. Zawiera ona więcej złączy 
np. złącze WLAN. 

 

 Nowa klawiatura. Mimo że zo-
stała wyposażona w podświetle-
nia, jest o cały milimetr cieńsza. 

 

Konsola do miksowania muzyki, 
coś dla prawdziwych DJ`ów. 

 

Nowy fioletowy wariant. 

 

 
Steave Ballmer , już niedługo były 
CEO Microsoftu (przyczyna nie jest 
nam znana) z nowym tabletem na 
konferencji prasowej. 

 
Firma w tym roku wykonała kawał 
dobrej roboty, by zapewnić nam no-
we rozwiązania, prawda? 

Przygotował: Dawid Małecki 

Świat w gigabajtach 

 Wykonacie go bardzo szyb-
ko, więc nie wymaga on dużego na-
kładu pracy i czasu, a efekt jest re-
welacyjny! 

Jedyne, co zajmie trochę czasu, to 
suszenie szyszek :)  

 Wybierając kolory, takie jak 
złoty lub srebrny, stworzycie eksklu-
zywny stroik.  Jeśli wybierzecie swo-
je ulubione kolory, pewnie będziecie najbardziej zadowo-
leni! Pamiętajcie, że  największą frajdą jest zmiana jedno-
barwnych, brązowych szyszek w coś pięknego!! 

 Życzę udanej zabawy! 

Przygotowała: Edyta Matyjaszek 

 

 Jesień to pora roku, która nie tylko 
jest najpiękniejsza dzięki palecie swoich barw, 
ale również dostarcza nam wielu surowców 
do tworzenia czegoś własnoręcznie. Od ludzi-
ków z kasztanów i żołędzi, korali z jarzębiny, 
do pięknych kompozycji z różnorodnych liści. 
Jeśli lubicie  wykorzystywać dary natury do 
upiększania swoich domów, to ta propozycja 
jest dla Was!  

 Do stworzenia barwnego stroika do 
wazonu będziecie potrzebować od kilku do 
kilkunastu szyszek (w zależności od ich wiel-
kości), farby lub kolorowe spraye i  oczywiście 
szklany, przezroczysty wazon.          

                        

Weź sprawy w swoje ręce 
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Wspomnienia niemowlaka 

Urodziłem się… (nieważne 
kiedy, było to dawno). W su-
mie, nie chciałem wychodzić, 
sami mnie wyciągnęli. Potem 
w jednej mądrej książce prze-
czytałem, że nazywają to 
"ścięciem Cesarza" czy jakoś 
podobnie i rzeczywiście tak 
to wyglądało. Broniłem się, 
jak mogłem i czym miałem, 
tzn. rękami i nogami, nieste-
ty, byli silniejsi. I po co mi to 
było - tu własne mieszkanko, 
może trochę ciasne, ale ciche, 
ciepłe, z klimaty-
zacją i basenem, 
bez kłopotów    
z dostawą żywno-
ści i wywozem od-
padków. A tu na-
gle wyciągają 
człowieka za nogi, coś krzy-
czą, zimno, świecą po oczach. 
Niestety, potem od razu po-
szedłem "siedzieć". I nie dali 
mi nawet skontaktować się 
z adwokatem! Czy ktoś to 
słyszy, gdzie tu prawa czło-
wieka! Siedziałem     w sumie 
2 tygodnie. Wyobraźcie sobie 

całe 14 dni oglądania świata 
przez szybkę z plastiku, bez 
gazet, telewizji, odwiedzin 
kumpli (dla zmyłki nazywali 
moją celę inku-
batorem).  

I w dodatku cały 
okablowany jak 
Gagarin w ko-
smosie. Codzien-
nie musiałem 
siedzieć w sola-
rium. Co oni so-
bie wyobrażają, że wszyscy 

lubią się opalać? 
(tyle się teraz 
mówi o czernia-
ku). Fakt, że na 
początku wyglą-
dałem jak Chiń-
czyk . Na szczę-
ście zanim zosta-

łem Murzynkiem wyszedłem 
na wolność, i to bez kaucji! 
Dni szybko mijały, odmierza-
ne porcjami karmienia. 
A właśnie... karmienie. Zaw-
sze byłem zwolennikiem tzw. 
zdrowej żywności. Mleko jak 
mleko, ale najważniejsze jest 

opakowanie. Nie ma to jak 
opakowanie naturalne. Gdy-
by wszystkie te ohydne kar-
tonowe pudełka tylko w czę-

ści tak wygląda-
ły jak opakowa-
nie naturalne, to 
po mleko byłyby 
listy społeczne, 
a tak... życie jest 
c i ę ż k i e . 
Najgorsze miało 
jednak nadejść   

- rodzina! W życiu nie wie-
działem, że mam tyle wuj-
ków, ciotek, kuzynów i kuzy-
nek. A jak człowiek będzie 
potrzebował trochę grosza, to 
nie ma nikogo. I do tego każ-
dy musiał dotknąć, pogła-
skać, potrzymać. Kobiety to 
jeszcze ujdzie, ale facetom 
tak drżały ręce, że myślałem, 
że mnie upuszczą! Ile to się 
człowiek musi najeść stra-
chu, zanim mu dadzą trochę 
s p o k o j u . 
     Teraz najważniejsze - sta-
nąć twardo na nogi… 

Przygotowała: Klaudia 
Kluch 

Uważaj, bo się zarazisz! 

 

Złóż w redakcji zamówienie, a my 
ją dla Ciebie wydrukujemy za je-
dyne 2 zł!!!  

Zachęcamy!! 

OGŁOSZENIE 

Nie lubisz czytać gazetki z kom-
putera? Nie możesz jej wydruko-
wać?! Jest na to sposób!  
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MIXER  

Przygotował: Artur Varosyan 

Pytania 
1. Kto jest wiceprzewodniczącym naszej 
szkoły?  
2. Co oznacza po polsku słowo "braid"?  
3. Osoba znająca wiele języków to ...  
4. Na jaki kolor zmienia się latem sierść 
lisa polarnego białej odmiany ? 
5.  Kto śpiewa piosenkę Young And Be-
autiful?  
6.Jaki stroik z szyszek zrobimy przy wy-
korzystaniu koloru złotego lub srebrne-
go?  
7. Szkolni piraci bardzo lubią ...  punkty 
karne  
8. Jak nazywa się gra polegająca na 
opiekowaniu się stworkiem na Windows 
Phone? 
9. Gdzie można kupić Surface 2?  
10. Jak nazywali „celę”, w której siedzia-
ło niemowlę? 
11. Co powoduje, że słyszymy burczenie 
w brzuchu?   
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Krzyżówka 

Instrukcja 

Aby przejść krzyżówkę. trzeba przeczytać całe wy-
danie naszej szkolnej gazetki. Dlaczego? Bo są tu 
pomieszane informacje które znajdują się 
w gazetce. Po lewej stronie znajdują się pytania, a po 
prawej krzyżówka, w którą trzeba wpisywać odpo-
wiedzi. Czerwone pole oznacza odstęp między słowa-
mi. Następnie należy zanieść kupon z prawidłowymi 
hasłami do p. Edyty Matyjaszek lub do uczniów z re-
dakcji. Za rozwiązanie krzyżówki jest znakomita na-
groda! 


