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Wszystkiego najlepszego,
Nasi Drodzy Nauczyciele!

Znów się 
zaczęło :-/Redakcja "NM" w latach 2013/2015

Redakcja "NM" w roku szkolnym 2015/2016

Obecna redakcja "NEWSÓW Melchiora"

Tak w życiu bywa, że
koniec jednego jest
jednocześnie początkiem
drugiego. Dopiero co w
czerwcu pożegnaliśmy
starą, zasłużoną redakcję
"NEWSÓW Melchiora",
której naczelną była Zuzia
Mirowska, a już mamy nowy
zespół redakcyjny pod
wodzą Zuzi Stypy z kl. VIa.
Stanowią go uczniowie IVa:
Wiktoria Sygnet, Maja
Piekarska, Weronika
Piechocka, Amelia
Skolimowska, Lena Arkit,
Ola Kotras i nasz jedyny
rodzynek Kacper
Mielczarek. Czy sprostają
wyzwaniu, jakim jest ciężka,
systematyczna praca nad
artykułami, czy ich teksty
Was zainteresują?
Zobaczymy. Na pewno
zapału im nie brakuje! 
Życzymy więc Wam,
Drodzy Czytelnicy, miłej
lektury "NEWSÓW"!

Ponieważ wielkimi krokami zbliża się Dzień
Nauczyciela, to wypadałoby Im złożyć życzenia. Także nasi
Ukochani Nauczyciele! W imieniu wszystkich uczniów oraz
redakcji szkolnej gazetki "NEWSY Melchiora" życzymy
Wam zdrowia (ale nie przed sprawdzianem ;)), szczęścia,
żebyśmy mieli dobre oceny i wszystkiego najlepszego.
Dziękujemy za wszystkie sprawdzone, niezapowiadane
kartkówki, za wywoływanie nas do odpowiedzi, za
cierpliwość i za to, że dzięki Wam choć trochę umiemy to,
co umiemy. Co więcej można Wam powiedzieć? Miłego
Dnia Nauczyciela!

Zuzanna Stypa

Nowa redakcja "NEWSÓW Melchiora"
  zaprasza do lektury!

Z okazji Dnia Nauczyciela

1 września rozpoczął się
nowy rok szkolny; o godz.
9.00 apel z tej okazji miały
klasy IV-VI, a o 10.00 klasy
I–III. Klas młodszych jest
osiem, a starszych – cztery.
Razem w roku szkolnym
2016/2017 uczy się
w naszej szkole 273
uczniów. Pracę rozpoczęli
też nowi nauczyciele...
c.d. na s. 2

Na tarasie
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Odnowienie klas Znów się 
zaczęło :-/

Nie ma sklepiku, 
jest automat

Pracę rozpoczęli też nowi nauczyciele: Pani
Zuzanna Mokarska – nauczyciel wspomagający
w kl. IV, Pani Elwira Szczotka – j. polski, Pani
Anna Mastalska – nowy wychowawca klasy II b,
Pani Aleksandra Pańczyk – wychowawca
świetlicowy.
Co nowego w szkole po wakacjach?
Zamiast sklepiku mamy automat z napojami i
słodkościami. Sale 54, 34, 51 
zostały wyremontowane. Bardzo mi się te sale
podobają - dobra robota!
Czego uczeń może sobie życzyć na r. szk.
2016/2017?
Lena Arkit z IVa: "Nowych książek w bibliotece",
Kacper Mielczarek: "Basenu dla starszych klas",
Maja Piekarska: "Więcej dyskotek".

Wiktoria Sygnet

W ostatnim czasie
zostały
wyremontowane trzy
klasy; od j.
angielskiego,
matematyki
i plastyki/muzyki.
W pomalowanej na
szaro i wyposażonej
w różowe rolety sali
pani Ani Sztekmiler

została zamiast tablic
korkowych
zawieszona wielka
siatka na prace
naszych uczniów.
Zawitały również
sztalugi, a ławki
zmieniły swoje
ustawienie w literę U.
Teraz mamy więcej
miejsca i swobody

przy tworzeniu
naszych dzieł.
U pani Asi Sojeckiej,
czyli w sali kl. VIb,
możemy podziwiać
super szaro-zielone
ściany.
A w klasie pani Alicji
Brzozowskiej nie
musimy się martwić,
gdy słonko

nam świeci w oczy,
ponieważ zostały
zawieszone nowe,
grafitowoszare rolety.
Sala zmieniła również
kolor ścian na szary i
żółty i została
wyposażona w nowe
szafki.
Aż przyjemniej jest się
w nich uczyć!

Maja Piekarska W pierwszym w tym roku szkolnym numerze
"NEWSÓW" wywiad z nową nauczycielką
wspomagającą, Panią Zuzanną Mokarska.
„NEWSY Melchiora”: Jak podoba się Pani w
naszej szkole?
Pani Zuzanna Mokarska: Bardzo! Cieszę się, że
tu pracuję.
 „NM”: Co podoba się Pani w naszej szkole ?
ZM: Klasa, z którą jestem, czyli IVa.
 „NM”: Co Pani podoba się w naszej klasie?
ZM: To fajna, zgrana grupa.
„NM”: Czy uczniowie dobrze Panią przyjęli?
ZM: Mam nadzieje, że tak.
„NM”: Czy lubi pani naszych nauczycieli?
ZM: Lubię.
 „NM”: Jaki jest pani znak zodiaku?
ZM: Rak.
„NM”: Jaki jest pani ulubiony kolor?
ZM: Fioletowy i biały.
 „NM”: Jakie są pani zainteresowania?
ZM: Książki, film, muzyka.
 „NM”: Co lubi pani robić w wolnym czasie?
ZM: Czytać książki i układać puzzle.
„NM”: Czy jest pani cierpliwa?
ZM: Tak.
„NM”: Dziękuję za wywiad.

Wiktoria Sygnet

Jak wiemy, od
początku roku
szkolnego sklepik
zastąpił automat z
artykułami
spożywczymi. Jak to w
życiu bywa, wszystko
ma swoje plusy i
minusy. Automat jest
dostępny przez cały
dzień w
przeciwieństwie do
sklepiku. W sklepiku
można było kupić
ciepłą bułkę (czyli
"palucha"), z kolei w
automacie ciastka są
tak zimne, że nie da

się ich od razu zjeść.
Automat również ma o
wiele droższe
produkty. Dzieci z
którymi rozmawiałam,
tęsknią za sklepikiem.
Ale można spojrzeć na
to z innej strony. My
wszyscy przecież
wiemy, że słodycze źle
wpływają na nasze
zdrowie, więc
zaopatrzmy się w
drugie śniadanie, które
jest o wiele zdrowsze i
pożywniejsze. 

Weronika Piechocka

"Cieszę się, że tu pracuję" -
  wywiad z Panią Zuzanną Mokarską

Sala plastyczno-muzyczno-techniczna Siatka z pracami

Automat tylko dla bogatych

Pani Zuzanna

DM DM
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Zainstaluj 
w swym telefonie

Clean Master!

Częstochowa - duchowa stolica Polski

Na Starym Rynku w
naszym mieście na
początku sierpnia
2016 roku postawiono
niezwykłą instalację z
kolorowymi
wstążkami. Możecie
wybrać się na mały
spacer, by pooglądać
ich kolory. A jest na
co patrzeć, bo są ich
tysiące. Powiewają
na wietrze
i przyciągają wzrok.

Wiele par ślubnych
robi sobie zdjęcia pod
tym płaszczem
kolorowego nieba.
Autorem tego
pięknego projektu jest
Jerzy Janiszewski,
który mieszka
obecnie w Hiszpanii,
ale jest Polakiem.
Studiował on na
Akademii Sztuk
Pięknych w Gdańsku,
gdzie uczył

się projektowania
graficznego. Obecnie
jest znanym w Polsce
i na świecie
niezależnym
grafikiem i
projektantem. W
latach 80. i 90. był
związany
z Gdańskiem i to on
zaprojektował logo
Solidarności
rozpoznawalne na
całym świecie.

Wstążki zostaną
niestety
zdemontowane pod
koniec października,
więc zostało niewiele
czasu, by posiedzieć
i je pooglądać,
szczególnie, że
zbliżają się jesienne
dni i pogoda nie
zawsze będzie
dopisywać. Projekt
bardzo mi się podoba,

mam kilkanaście
zdjęć ze wstążkami,
jednocześnie szkoda,
że wstążki są
zawieszone tak nisko
i że ludzie je niszczą.
Na spacerach po
Parku Śledzia
widziałam, jak dzieci
ciągają za sobą
pojedyncze wstążki
a przecież, gdyby
każdy z oglądających

zdejmował wstążkę,
szybko by ich nie
było :-(
Amelia Skolimowska

Kolorowe niebo nad starą Łodzią

Stary Rynek w Łodzi Jerzy Janiszewski w środku

W dniu 21.09.2016 r.
uczniowie z klas IV, V
i VI udali się na
wycieczkę do
duchowej stolicy
Polski, czyli na Jasną
Górę w
Częstochowie.
Zwiedzanie
Sanktuarium
położonego na
wzgórzu zwanym
Jasną Górą było
głównym punktem
naszej wycieczki.
Uczestniczyliśmy we
Mszy Świętej w
Kaplicy Cudownego

Obrazu Matki Bożej,
która rozpoczęła się
odsłonięciem obrazu
przy wtórze fanfar.
Podczas wycieczki po
Sanktuarium od pani
Helenki Surma oraz
księdza
dowiedzieliśmy się
ciekawych rzeczy o
Sanktuarium, o
Obrazie Matki Bożej,
a także 
o klasztorze paulinów i
historii jego powstania.
Jak wiemy, Jasna
Góra to jedno z
ważniejszych

miejsc
pielgrzymkowych w
Polsce. Tutaj
przybywają pielgrzymi
z całego kraju,
odwiedzając cudowny
obraz Matki Boskiej
Częstochowskiej oraz
inne dzieła sztuki
sakralnej. Od 16
września 1994 obiekt
ten został uznany za
pomnik historii.
Sanktuarium na
Jasnej Górze
odwiedziło dotychczas
trzech papieży św.
Jan Paweł II

– sześciokrotnie,
Benedykt XVI oraz
Franciszek.
Na zakończenie
pobytu w
Częstochowie każdy
chciał zabrać ze sobą
do domu jakąś
pamiątkę, więc
poszliśmy poszukać
drobiazgów. Do domu
wróciliśmy po godz.
18.00 - troszkę
zmęczeni, ale za to
bardzo zadowoleni
oraz pełni wrażeń i
wspomnień.

Kacper Mielczarek

Clean Master jest
najczęściej pobieraną
aplikacją 
przyspieszająca oraz
pakietem
bezpieczeństwa.
Zwiększa wydajność,
usuwa śmieci, filtruje
spam i usuwa wirusy.
Stworzony został, by
usunąć wszystkie
problemy, czy to
związane z małą
ilością miejsca,
zainfekowaniem
złośliwym
oprogramowaniem, czy
też powolną pracą
urządzenia. Polecam tę
apkę!   WIKI

.

Klasztor z lotu ptaka

Krzysztof Szymczak Krzysztof Szymczak www.amazon.com

maszwolne.pl
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Ach, ten 
Alvaro Soler...

Podczas tegorocznych
wakacji na szkolnym
placu zabaw została
całkowicie wymieniona
nawierzchnia. Ta
poprzednia uległa
zniszczeniu.
Większość gumowych
płyt miała wywinięte
narożniki, co groziło
upadkiem. Nowa
nawierzchnia jest
lepsza, trwalsza i
pochodzi z recyklingu
opon. Ich grubość
podlega normom
europejskim. Ponadto
zlikwidowany został
tunel do
przechodzenia, który
był popękany.

Zasady korzystania z
placu zabaw
· Na plac zabaw nie
wolno wprowadzać
zwierząt.
· Na placu zabaw nie
wolno śmiecić.

· Plac zabaw
przeznaczony jest dla
dzieci w wieku od lat 3-
13.
· Zabrania się
dewastowania
urządzeń
zabawowych.
· Na plac zabaw
zabrania się wstępu
osobom nietrzeźwym.
· Na terenie placu
zabaw obowiązuje
całkowity zakaz
palenia tytoniu.
· Korzystanie ze
wszystkich urządzeń
na placu zabaw musi
odbywać się zgodnie z
ich przeznaczeniem i
funkcją.
 O wszelkich
uszkodzeniach i
usterkach należy
poinformować dyrekcję
szkoły.

Kacper Mielczarek

Dbajmy o nasz plac zabaw!

Jak większość z nas
wie, nasz rząd
postanowił cofnąć się
do dawnych czasów i
przywrócić ośmioletnią
szkołę podstawową i
czteroletnie liceum.
Szkoda, że nie zapytał
nas, uczniów,
najbardziej przecież
zainteresowane tą
sprawą osoby, co na
ten temat sądzimy.
Skoro ignoruje nas
rząd, gazeta szkolna
postanowiła zapytać 10
osób z klasy IV, 10 z
klasy V oraz 20

z klas VI, co o tym
pomyśle sądzą. A oto
wyniki naszej ankiety,
w której łącznie
uczestniczyło 40 osób:
aż 27 było za tym, aby
utrzymać gimnazja, a
pozostałe 13 wolało
pozostać w
podstawówce. W takim
razie, co to oznacza?
Czy rząd powinien
zrezygnować? Czy
usłyszy nasz głos?
Czy nas zignoruje?
Wkrótce przekonamy
się na własnej skórze.

Zuzanna Stypa

O nas, bez nas, czyli 
dlaczego nikt nie pyta, czego chcą uczniowie

Oto nasze zdanie

Alvaro Soler to
wokalista i gitarzysta,
który jest zawsze
uśmiechnięty i wręcz
tryska i zaraża
optymizmem. Może to
dlatego, że pochodzi ze
słonecznej Hiszpanii,
gdzie słońca jest pod
dostatkiem, a więc i
witaminy D, zwanej
witaminą szczęścia?
Ma 25 lat; urodził się 9
stycznia 1991 r.
Zdobywa rynek
muzyczny i listy
przebojów w wielu
zakątkach świata.

Nawet sama królowa
latynoskiego świata
muzyki - Jennifer
Lopez zaśpiewała z
Alvaro przebój "El
Mismo Sol’’. Jego
równie znana piosenka
to "Sofia’’. Wszyscy
podziwiamy artystę za
jego wspaniały głos, a
niektórzy mogli go
podziwiać
bezpośrednio i
osobiście, bo pod
koniec wakacji wystąpił
w Polsce.

Maja Piekarska

.

Z Jennifer Lopez

Z fankamiNasz plac zabaw

DM

twitter.com

www.popsugar.com

styl.plDM
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Jakie czasy, tacy
pogromcy duchów

Babeczki 
ze śliwkami

Jakiś czas temu moja
mama przyniosła do
domu z księgarni
malutką książeczkę, w
której był jeden rozdział
większej książki.
Przeczytałam te kilka
stron i wiedziałam, że
muszę przeczytać
całość. Okazało się, że
jest cała seria przygód

mojego ulubionego
bohatera Filipka
Zaskrońca, którą
napisała Małgorzata
Strękowska-
Zaremba. Dziś
chciałabym Wam
przybliżyć część pt.:
„Filipek i wakacje”.

Głównym bohaterem
wszystkich książek
jest wymieniony Filipek
Zaskroniec, który
przeżywa ciekawe i
śmieszne przygody ze
swoimi kolegami:
szczerbatym Namem,
raperem Antosiem,
mądrym Błażejkiem,
Hirkiem i niewyżytym
Maurycym. 
Filipek jest pogodnym
chłopcem, optymistą,
ale też łobuziakiem.
Tryska pewnego
rodzaju energią, która
dorosłym w jego
rodzinie się nie podoba,
więc starają się na
różne sposoby Filipka
ułożyć. Na przykład
postanawiają na czas
wakacji rozdzielić go
z kolegami, co nie do
końca się im udaje,
ponieważ Filipek i tak
wraz z kolegami

łapie szpiega oraz
wyjeżdża na obóz
piłkarsko-taneczny.
Jednocześnie zostaje
zaangażowany w
składanie ze swoim
tatą mebli z Ikei oraz
wspólny z dziadkiem
wyjazd do sanatorium.
Dziadka do sanatorium
wysyła babcia, bo
ciągle narzeka on
(choć to nie prawda),
że boli go kręgosłup.
Dlaczego zachęcam
Was do przeczytania
tej książki? Bo
możemy się
dowiedzieć wielu
sposobów na życie,
którymi radzą sobie
dorośli. Zdziwicie się
bardzo, jak często
dorośli kłamią, choć
nas pouczają byśmy
zawsze mówili prawdę.
Sprawdźcie sami.

Amelia Skolimowska

8 czerwca 1984 na ekrany wchodzi nowy film
„Ghostbusters” (pogromcy duchów). Zachwyt i
oniemienie. Rok 2016, 15 lipca. Do tego czasu
zdążyło przewinąć się bardzo dużo wersji
pogromców duchów, ale ta jest zdecydowanie
najnowsza, ale czy najlepsza? W każdej z
minionych odsłon komedii sensacyjnej główne
role przydzielano płci męskiej, ale jako, że mamy
XXI wiek, to czemu nie dać by tam kobiet?
Zupełnie przypadkiem tworzy się grupka czterech
zaradnych babek i jednego faceta i długo można
by opowiadać, co tam się nie wydarzyło,
pomijając historię i wszystkim dobrze znana
melodię, film jest na prawdę zabawny i robi niezłe
wrażenie! Co prawda już trochę czasu minęło od
jego premiery, ale gdzieś go na pewno
znajdziecie.  Miłego oglądania ;)

Zuzanna Stypa

„Filipek i wakacje” 
Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby

Przeczytaj koniecznie

Pogromcy z 1984 roku

Pogromczynie z 2016 roku

Babeczki ze śliwkami

SKŁADNIKI:
12 wydrylowanych nieprzeciętych śliwek, 
by można je złożyć
2 szklanki mąki pszennej
1 łyżeczka proszku do pieczenia 
3 jajka
3/4 szklanki mleka
1/2 szklanki cukru
4 łyżki oleju
1 łyżka cukru pudru
szczypta soli

PRZYGOTOWANIE:
Ubić białka ze szczyptą soli. 
Do sztywnej piany dodać cukier i ubić na bezę.
Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia, a
następnie dodać pozostałe składniki - żółtka,
mleko, olej. 
Musi powstać nam jednolita masa. 
Dodać pianę i delikatnie wymieszaćby nie było
grudek. 
Nałożyć ciasto do wcześniej wysmarowanej
formy na mufinki (nałożyć do połowy, ponieważ
babeczki mogą urosnąć dosyć wysokie). 
Do każdej ze śliwek wsypać w miejsce po pestce
szczyptę cukru pudru, zamknąć śliwkę i ułożyć
na środku babeczki. 
Wstawić do piekarnika rozgrzanego do 180^C na
30 minut. 

Gwarantuję, że wyjdą smaczne babeczki, bo
sama je robiłam. 

SMACZNEGO!

Maja Piekarska

www.empik.com

www.axn.pl

polki.pl

MP
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Gwiazda miesiąca: 
Antoine Griezmann

"Dziurawce" 
nadal trendy

To francuski piłkarz
występujący na
pozycji napastnika w
hiszpańskim klubie
Atletico Madryt oraz w
reprezentacji Francji.
Numer na koszulce 7.
Urodził się 21 marca
1991 we Francji. Ma
zaledwie 174 cm
wzrostu i waży 69 kg.
Właśnie z powodu
swych niewielkich
gabarytów żaden
francuski klub
futbolowy nie chciał go
przyjąć do szkółki
piłkarskiej. Dlatego w
dzieciństwie wyjechał
do Hiszpanii, gdzie
mógł trenować.
Podczas tegorocznych
mistrzostw Europy
EURO 2016, Antoine

Griezmann został
uznany za najlepszego
piłkarza turnieju, mimo
że Francja zajęła
drugie miejsce.
Wyboru tego dokonali
obserwatorzy
techniczni UEFA.
25-letni Griezmann z
dorobkiem 6-ciu
bramek wygrał
klasyfikację
najlepszych strzelców
turnieju i zaliczył
również 2 asysty.
Został więc też królem
strzelców tych
mistrzostw. 
Prywatnie uwielbia
kanadyjskiego
wokalistę Drake’a, z
którego teledysku
“Hotline Blink”
zapożyczył cieszynkę

wykonywaną po
każdym zdobytym
przez siebie golu.
Z pewnością to
człowiek, którego
warto naśladować; jest
bardzo sympatyczny i
skromny, a z drugiej
strony uparty w
dążeniu do celu. To
jeden z najlepszych
obecnie piłkarzy
świata, którego chce
pozyskać Manchester
United.

Kacper Mielczarek

Taniec hip-hop należy
do ulicznych stylów
tańca (street dance) i
może obejmować
szeroki zakres ruchów
pochodzących z
różnych stylów: old
school hip hop, hip hop
new style, hip hop new
age i hip-hop
freestyle.Taniec hip-
hop stwarza okazję
tańczącym do
niebywałej ekspresji, a
także własnej inwencji i
pomysłowości. Jest
wykonywany
najczęściej przy
dźwiękach muzyki 
hip-hopowej.
Warto spróbować tego
tańca.

Wiktoria Sygnet

Wiktoria z kl. IV już tańczy hip hop

Antoine i jego cieszynka

Logo

Tego gościa nie
trzeba przedstawiać

Tak zwane " dziurawe jeansy " są modne w
Polsce od kilku lat, ale i tak wiele osób lubi je
wciąż nosić.  Ostatnio widziałam, jak pewna
dziewczynka na szkolnych schodach cieła swoje
spodnie nożyczkami ( nie polecam tego robić ). "
Dziurawe " spodnie dostępne są w różnych
krojach oraz kolorach. Można je wszędzie  nabyć
w najtańszych, jak i również w markowych
sklepach. Najładniej wyglądają na ludziach o
szczupłej sylwetce.  Moim zdaniem lepiej nie
zakładać takich jeansów zimą:).   Weronika P.

.

Słuchasz hip–hopu, 
zatańcz hip–hop!

WS

www.the24.ie

uefa.com

www.somtoo.com

avanti24.pl
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Igrzyska Olimpijskie RIO 2016

Nowe 
koncerty

Igrzyska Paraolimpijskie
RIO 2016

Igrzyska
paraolimpijskie to
drugie pod względem
wielkości zawody
sportowe w wielu
dyscyplinach

dla zawodników z
niepełnosprawnościami
fizycznymi i
niepełnosprawnościami
intelektualnymi.

Ceremonia otwarcia
igrzysk odbyła się
5 sierpnia,
a ceremonia
zamknięcia
21 sierpnia. Zawody
sportowe rozpoczęły
się jednak 3 sierpnia
i była to piłka nożna.
W igrzyskach wzięło
udział ponad 10 500
sportowców z 206
narodowych
komitetów
olimpijskich. Medale
rozdano
w 31 dyscyplinach.
Tegoroczne igrzyska
w Rio de Janeiro
przeszły już do
historii. Nasi wspaniali
zawodnicy olimpijscy
wrócili do domów z 11
medalami: dwa złote,
trzy srebrne i sześć
brązowych.
Jako pierwszy,

swój brązowy medal
zdobył Rafał Majka na
bardzo trudnej
kolarskiej trasie. Z
kolei w kolarstwie
górskim nasza
zawodniczka Maja
Włoszczowska
zdobyła srebro.
Następne dwa
medale, złoty i
brązowy zdobyły
wioślarki. Bardzo
blisko złotego krążka
był dyskobol Piotr
Małachowski.
Prowadził on do
ostatniej finałowej
próby, jednak do kraju
wrócił z srebrnym
medalem.
Wspaniała Anita
Włodarczyk w rzucie
młotem zdobyła złoty
medal i tym samym
została mistrzynią
olimpijską,

a przy okazji pobiła
rekord świata.
Następnie do
medalowej gry
dołączyły nasze
kajakarki, zdobywając
brąz i srebro. Były
również miłe
niespodzianki, do
których można
zaliczyć zapaśniczki i
pięcioboistki oraz
młociarza. Wszyscy
zdobyli po brązowym
medalu.
Swoją postawą
zawiedli sztangiści –
bracia Zielińscy, gdyż
zamiast medalu
wrócili do kraju z
przypiętą łatką
dopingowiczów.
W podium celowali
również nasi
siatkarze, ale
mistrzowie świata
rozbili się o mur

w postaci
Amerykanów,
przegrywając tym
samym w
ćwierćfinale.
Natomiast
prawdziwym fiaskiem
zakończył się start
Pawła Fajdka w rzucie
młotem. Był on
pewnym faworytem
do zdobycia złota, a
przegrał w
eliminacjach.
Jedenaście medali
dało nam 33. miejsce
w klasyfikacji
medalowej. To mało.
Najwięcej
medali zdobyły USA
aż 121, w tym 46
złotych! Na
następnych miejscach
uplasowały się: Wielka
Brytania (67), Chiny

(70), Rosja (56),
Niemcy (42). No cóż,
może za cztery lata
będzie lepiej. 

 Kacper Mielczarek

W tym także
niepełnosprawnych z
problemami
mobilności, po
amputacjach kończyn
oraz z utratą wzroku i
porażeniem
mózgowym.
Igrzyska te odbywają
się co cztery lata,
zazwyczaj kilka dni po
igrzyskach
olimpijskich i są
organizowane przez
Międzynarodowy
Komitet Paraolimpijski.
Rozgrywane są
zarówno zawody letnie,
jak i zimowe.
W tym roku Igrzyska
Paraolimpijskie

odbywały się w Rio de
Janeiro. Były to
pierwsze igrzyska
odbywające się w
Ameryce
Łacińskiej oraz
pierwsze od 2000 roku
odbywające się na
półkuli południowej.
Podczas tegorocznej
Paraolimpiady Polacy
zdobyli aż 39 medali: 9-
złotych, 18-srebrnych i
12-brązowych.
W ogólnej klasyfikacji
medalowej zajęli
dziesiąte miejsce.

Kacper Mielczarek

Złota Anita

Maskotki olimpiady Rio 2016

Polska ekipa paraolimpijska

Od września w naszej
szkole znów będzie
pojawiała się pani z
Filharmonii Łódzkiej
wraz ze swymi
gośćmi, którzy będą
dla nas grali i śpiewali.
Koncerty kosztują

10 zł i dzięki tej
niewielkiej kwocie
możemy poznać
muzykę klasyczną
różnych krajów i
czasów. Warto
posłuchać czegoś
innego niż hip hop.

Koncert nr 1 w tym roku

j.w.

info.sport.pl

www.niepełnosprawni.pl

DM



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 25 10/2016 | Strona 8 

WWW.JUNIORMEDIA.PLNEWSY Melchiora

Nowy znak zodiaku: 
Wężownik

Uśmiechnij 
się!

Okazuje się, że znane
już daty znaków
zodiaku są
nieaktualne. Nowa
lista dat wprowadza
prawdziwe
zamieszanie wśród
ludzi
zainteresowanych
astrologią. Prócz
nowych dat do
zestawienia dołączył
nowy znak —
wężownik. Wszystko
przez zmiany, które
dokonały się na
przestrzeni 3 tysięcy
lat.Starożytni
astrologowie ustali
daty znaków na
podstawie obserwacji
pasa na niebie, po
którym poruszały się
planety. Ten obszar
podzielili na 12
równych części,
którym odpowiadał
osobny gwiazdozbiór.
Tak powstały znaki
zodiaku. W
rzeczywistości na
niebie w tym obszarze
widać 13
gwiazdozbiorów.
Wężownik jest
utożsamiany

z Asklepiosem,
synem Apolla i nimfy
Koronis, greckim
bogiem sztuki
lekarskiej, który miał
moc wskrzeszania
zmarłych. Asklepiosa
wychowywał centaur
Chiron, który nauczył
go uzdrawiania.
Według legendy
Asklepios udusił
pewnego razu węża;
wtedy podpełzł inny
wąż i podał zioło, które
sprawiło, że zabity
wąż zmartwychwstał.
Zanim ten drugi zdążył
uciec, Asklepios
wyrwał mu zioło z
pyska, po czym
używał go do
wskrzeszania
zmarłych. (wikipedia)
Według astrologów
osoba, która urodziła
się pod znakiem
Wężownika jest
określana jako
wrażliwy samotnik.
Doskonale radzi sobie
na stanowiskach
kierowniczych

i jest dobrze
zorganizowana.
Cechuje ją duża
kreatywność i silne
pragnienie pogłębiania
wiedzy.
Naukowcy z NASA
zrewolucjonizowali
kalendarz znaków
zodiaku, takie
nagłówki od kilku dni
krążą w sieci.
Okazuje się, że od
czasów ustalenia dat
znaków zodiaku
nastąpiły spore
zmiany. Wszystko
przez ruch planet.
Obecnie daty znaków
zodiaku nie
odpowiadają tym co
widzieli 3 000 lat temu
na niebie
Babilończycy. Jednak
informacja nie jest
niczym nowym dla
astronomów, a w
szczególności
naukowców z NASA.
Aktualne daty
znaków zodiaku:
Koziorożec: 20
stycznia - 16 lutego
Wodnik:

17 lutego - 11 marca
Ryby: 11 marca - 18
kwietnia
Baran: 19 kwietnia -
13 maja
Byk: 14 maja - 21
czerwca
Bliźniaki: 21 czerwca
- 20 lipca
Rak: 21 lipca - 10
sierpnia
Lew: 10 sierpnia - 16
września
Panna: 17 września -
30 października
Waga: 30
października - 23
listopada
Skorpion: 24
listopada - 29
listopada
Wężownik: 29
listopada - 17
grudnia
Strzelec: 18 grudnia -
20 stycznia.
A jaki jest teraz twój
znak zodiaku i znaki
zodiaku twoich
biskich?
Sprawdź!

Wiktoria Sygnet

Nie ma jeszcze symbolu Wężownika

Pani od polskiego wywołuje Jasia do odpowiedzi:
- Jasiu, podaj, proszę dwa zaimki.
- Kto? Ja?!
- Brawo Jasiu, piątka!

***
Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i
otworzył dziennik:
- Małgosiu, co to za wzór?
- To jest... No, mam to na końcu języka...
- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi nauczyciel. -
To kwas siarkowy...

***
Pani pyta Jasia:
- Jasiu powiesz jakieś zdanie w trybie
oznajmujący
- Koń ciągnie wóz
- Brawo!
- A teraz przekształć to zdanie tak, aby było
zdaniem wykrzyknikowym.
- Wio!
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