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Niepowtarzalny 
konkurs

Naszym 
Pedagogom...

Wycieczka do Parku
zniesień Łódzkich odbyła się
w pewien piękny, słoneczny
choć dość zimny, wtorkowy
dzień, czyli – 27 września.
Zaczęła się od wyjazdu
spod szkoły.
W autokarze klasy IVa i IIIa
dobrze się bawiły J.>. <.
Zatrzymaliśmy się przy ul.
Smutnej w Łodzi, ponieważ
czekaliśmy na panią
przewodnik. Jechaliśmy
około 15 minut . Gdy
dojechaliśmy do
miejscowości Moskwa,
wszyscy myśleli, że
jesteśmy w stolicy Rosji :) .
Kiedy wysiedliśmy z
autokaru poszliśmy na pole
z pięknym krajobrazem.
Pani przewodnik 
opowiadała nam, że  na tym
polu miliony lat temu leżały
takie bryły lodu jak z epoki
lodowcowej , tylko wiewióra
z orzeszkiem brakuje ;).
Potem  wróciliśmy  do
autokaru i pojechaliśmy do
rezerwatu przyrody, tam
chodziliśmy po wąwozach.
Dowiadywaliśmy się
ciekawych informacji na
temat tego rezerwatu.
Później  wróciliśmy do
autokaru po jedzenie,
usiedliśmy na ławkach i
zjedliśmy. Powrót był równie
zabawny>. < ;). Wycieczka
bardzo nam się podobała.

Lena Arkit i Ola Kotras

Do Parku Wzniesień
Łódzkich rusz – już!

Pod Moskwą

W wąwozie

Pani przewodnik Przy posiłku

Nasi Nauczyciele

Wychowawcy świetlicowi
zorganizowali w tym roku
ciekawy konkurs. Jego
tytuł brzmiał "Nauczyciel
też był dzieckiem". Polegał
on na tym,
że uczniowie mieli na
podstawie zdjęć odgadnąć
nazwiska nauczycieli i
zapisać je na kartach
odpowiedzi. Żeby było
trudniej, fotki przedstawiały
naszych pedagogów, gdy
byli dziećmi. Zabawa była
świetna! Gratulujemy
pomysłu Pani Oli Pańczyk!
 RED

Co prawda Dzień Nauczyciela obchodzony jest 14
października, ale w naszej szkole przyspieszyliśmy to
wyjątkowe święto. Występ z okazji Dnia Edukacji
Narodowej odbył się 11 października br. Pani Dyrektor
rozdała nagrody nauczycielom, a następnie klasa Va
przedstawiła swoją prezentację na temat tego jak
wyglądała nauka w dawnych latach. Na koniec swoją
piosenkę zaśpiewał zespół wokalny – był to utwór pt.
„Wesoła Kuchnia”.Wszystko wyszło super! :) Wszyscy byli
perfekcyjni i nie wkradła nam się żadna pomyłka lub
zająknięcie ;)    Wiki Sygnet

Chór kucharzy nauczycielom

Mireczka

Mireczka

Mireczka Mireczka

DM

DM
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Ślubowanie pierwszoklasistów Sernik 
bez sera

28 października
pierwszoklasiści
naszej szkoły zostali
prawowitymi
uczniami.
Uroczystość
poprowadziła nasza
nowa przewodnicząca
Julka Marciniak, którą
wspomagali uczniowie
klasy IVA: Maja
Piekarska, Wiktoria
Sygnet, Matylda Ponto
i duszek szkoły

Kacper Mielczarek.
Maja i Wiktoria
serdecznie zaprosiły
naszych pierwszaków
do zatańczenia
poloneza. Następnie
został wprowadzony
sztandar szkoły i
odśpiewany  hymn.
 No i  zaczęło się!!!
Nasze  panie dyrektor
wzięły wielki długopis
oraz ołówek i
pasowały dzieci na

uczniów naszej
szkoły. Następnie
zachęciły dzieci, aby
uczęszczały chętnie
do szkoły, a rodzicom
pogratulowały super
dzieci. Gdy
wyniesiono sztandar,
zaczęła się część
artystyczna. Pani Iza
wraz z panią Olą
świetnie przygotowały
dzieci do występu .
Wierszyki

i piosenki wyszły
celująco, mimo
wielkiej tremy.
Rodzice również mieli
pole do popisu.
Mamusie tańczyły
wraz z córkami do
utworu „Chocolate”, a
tatusiowie z synami
do „Kaczuszek”. Na
koniec dzieci
otrzymały legitymacje
i słodycze, a panie
dyrektor kwiaty.

Maja Piekarska

Składniki:
2 jogurty typu greckiego
2 budynie śmietankowe lub waniliowe
½ szklanki cukru
½ szklanki oleju
1 łyżeczka proszku do pieczenia
5 jajek (białko osobno ubić ze szczyptą soli i
włożyć do lodówki)

Nauczycielom sernik
baaardzo smakowałPrzygotowanie:

Żółtka, ubić z cukrem. Dodać olej, jogurty,
budynie, proszek do pieczenia i dobrze
wymieszać. Na koniec dodać pianę i
wymieszać drewnianą łyżką. Wlać do blachy.
Piec 50 min w temperaturze 180 st. C. Po
ostygnięciu ułożyć owoce na wierzchu i zalać
galaretką. Galaretkę rozpuścić w mniejszej ilości
wody.

Smacznego!

Przepis na sernik bez sera "NM" otrzymały od
mam z klasy IVa, które już kolejny rok z rzędu
przygotowały naszym nauczycielom z okazji
Dnia Edukacji Narodowej miłą i smaczną
niespodziankę. Serniki były wyśmienite!
Nauczyciele serdecznie DZIĘKUJĄ!

RED

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły

Ślubowanie i zabawa

DM

IzaP

IzaP IzaP
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Melodie niepodległościowe Ling.pl
na telefon

Wszystkim pizza bardzo sakowałaPolecamy!

Maja i Wiktoria Chór śpiewał pieśni legionowe

Logo słownika

Smaczne posiedzenie redakcji "NEWSÓW Melchiora"!

Dwudziestego czwartego października po raz
kolejny spotkaliśmy się na zajęciach koła
literackiego, na których odbyło się posiedzenie
redakcji "NEWSÓW Melchiora". 
Pani Donata, spełniając wcześniejszą obietnicę,
zamówiła naszej grupie pizzę. W ten sposób
uczciliśmy pierwszy numer gazetki wydanej
przez nowy skład redakcji. Wszyscy byliśmy
jednomyślni, zgodziliśmy się zamówić Capriciosę.
Do pizzy jak zawsze wypiliśmy herbatkę. A
Kacper "Rodzynek" jeszcze dodatkowo
sprezentował nam kolę. Wszystkim nam bardzo
smakowało. Dlatego też polecam Pizzerię Da
Grasso, ponieważ serwują tam smakowite
jedzenie i z pewnością nie będziecie rozczarowani
:)

Ola Kotras

Ling.pl to bezpłatny
słownik online,
zawierający bazy
haseł dostarczone
przez renomowanych
wydawców. Łącznie
dla wszystkich
języków zawiera
ponad 4,5 miliona
haseł z ponad 20
milionami znaczeń.
Warto ściągnąć
aplikację na telefon i
korzystać!

RED

Ósmego listopada w
naszej szkole odbyła
się uroczystość z
okazji Narodowego
Święta
Niepodległości.
Uczestniczyli w niej
uczniowie,

nauczyciele, a nawet
gość, tj. wizytator z
kuratorium oświaty.
Prezentację
przedstawiającą
utratę oraz
odzyskanie przez
Polskę niepodległości

przygotowała Pani
Sojecka i Pani
Surma, a koncert
pieśni legionowych
Pani Sztekmiler. I
chociaż chór śpiewał
nam o ułanach i
szarej piechocie,

to my również chętnie
do śpiewania tych
pieśni się
przyłączyliśmy. Cała
uroczystość
przebiegała bardzo
sprawnie i
perfekcyjnie. Jeszcze

nigdy na widowni nie
było takiej ciszy i
zainteresowania? 
Ciekawe, co
zobaczymy w
przyszłym roku?

RED 

DM.

DM DM
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Wasza przygoda 
też może mieć kolor niebieski

Fryzura dla
każdego?

Poskacz sobie!

Jeszcze rok temu, mój
brat Oleg chodził do
przedszkola i na
dobranoc nasza mama
czytała mu różne
opowiadania o
przedszkolaku Tomku,
których autorką jest
Renata Piątkowska.
Ponieważ opowiadania
były bardzo fajne, to
rodzice kupili nam inne
książki tej pisarki,
m.in. książkę pt.:
„Przygoda ma kolor
niebieski”, do której
czytania, chciałabym
was gorąco zachęcić.
Głównym bohaterem
tej powieści jest Tibor,
który nie ma rodziców i
mieszka z babcią w
starej kamienicy.
Niestety babcia
choruje i chłopiec
dzwoni po karetkę,
która zabiera babcię
do szpitala. Tibor
przebywa tę noc sam
w domu, a następnego

dnia ucieka opiece
społecznej, i idzie do
zoo. Tam poznaje
rodzeństwo: chłopca
Kosmę i dziewczynkę
Igłę (tak na nią mówią,
ponieważ czasami jest
zła). Spędzają w zoo
cały dzień, bawią się i
mają różne przygody.
Gdy zapada zmierzch,
szybko się żegnają
z Tiborem i biegną do
swojego domu. Tibor
boi się wrócić do
swojego mieszkania,
więc noc spędza
w stajni dla koni.
Następnego dnia
odwiedza babcię w
szpitalu, gdzie
pielęgniarka informuje
Tibora, że babcia nie
czuje się dobrze i że
nie wiadomo, czy
wyzdrowieje. 
W książce znajdziecie
wiele ciekawych
przygód tej trójki
przyjaciół. Nie chcę

zdradzać wam
szczegółów tych
przygód, ale
zapewniam, że są
ciekawe, a książka
jest wciągająca.
Dodam jeszcze, że
bardzo mnie
zaskoczyło, iż Tibor
mimo wszystkich
złych wydarzeń się nie
poddaje. Nie
wyobrażam sobie
zostać sama, mam
rodziców, babcie,
dziadków, ciocie i po
tej lekturze wiem, jakie
to szczęście mieć
rodzinę. Książka uczy
pogody ducha.
Trzymam kciuki, że po
nią sięgniecie i mam
nadzieję, że wam się
spodoba :-)
Amelia Skolimowska

Koniecznie sięgnijcie po niebieską przygodę

W maju 2016 roku w
Łodzi otwarte zostało
nowe miejsce do mega
aktywnego spędzania
czasu – park trampolin.
W tym parku
trampoliny są prawie
wszędzie. Są
trampoliny, z których
można rzucać do
kosza, można skakać
do kwadratowych,
mięciutkich gąbek z
których ciężko się
wydostać :) Dla
bardziej
zaawansowanych
sportowców

jest trampolina, na
której można naprawdę
wysoko podskoczyć.
Żeby uniknąć kontuzji,
na początku jest
rozgrzewka
prowadzona przez
miłych trenerów, a
później już super
zabawa. Nad
bezpieczeństwem
czuwają trenerzy,
którzy również dają
dobre wskazówki.
Godzinka zabawy to
naprawdę niezły trening
:) Lena Arkit

W parku trampolin

W tym roku można
zauważyć
różnorodność we
fryzurach damskich.
Królują fryzury z
grzywką, cieniowane,
asymetryczne oraz na
boba, chłopczyce lub
pazia. Również modne
są warkocze, kucyki w
różnej postaci,
wszelkiego rodzaju
koki a`la  węzły,
przedziałek na środku
z lat 70-ch, fale we
włosach, retro fryzury
oraz proste włosy są
nadal na

topie. Spośród
męskich fryzur
najbardziej popularne
są tak zwane na
"pędzel". Z obserwacji
wynika, że nie brakuje
kobiet, które odważnie
decydują się obcinać
włosy na "pędzel".
Krótko mówiąc, panuje
tak duża różnorodność
fryzur, że naprawdę
można zaszaleć.

Weronika Piechocka

.
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Dlaczego kochamy
Minionki?

"Minionki" to film składający się z kilku części.
Został on wyreżyserowany przez Pierre’a Coffina i
Chrisa Renauda. Pierre Coffin współpracował też
przy równie ciekawym filmie „W głowie się nie
mieści". Minionki są to śmieszne, żółte stworki,
które pracują dla pana Gru. Pan Gru to postać nie
tak sympatyczna z wyglądu jak Minionki,
dodatkowo jego plany na początku filmu były
bardzo podstępne. Jednak pod wpływem trzech
małych dziewczynek jego zamiary zmieniły się.
Od tego czasu żółte stworki pomagały Gru
walczyć ze złem. Minionki są hałaśliwe, ale
również zabawne, lubią rozrabiać, a ich ulubionym
owocem jest żółciutki jak one same banan. Warto
zobaczyć jak miłość potrafi zmienić człowieka na
lepsze. Minionki są ulubieńcami dzieci. Powstaje
dużo minionkowych gadżetów.    Lena Arkit

Łączą nas banany

Serial jest polską
wersją austriackiego
filmu pt. "Kommissar
Rex", zrealizowanego
w latach 1994-2004.
Serial "Komisarz Alex"
opowiada o pracy i
życiu prywatnym
łódzkich policjantów.
Główny wątek polskiej
wersji skupia się
wokół trójki
pracowników bura
policji kryminalnej

i ich pracownika, psa
Aleksa, który
przyczynia się do
schwytania
przestępców. Każdy z
odcinków przedstawia
odrębną zamkniętą
historię, zakończoną
rozwikłaniem
kryminalnej zagadki.
Obsada serialu to:
Ireneusz Czop
(Ryszard Pucha),
Antoni Pawlicki

(Michał Orlicz),
Janusz Chabior (w
serialu patolog). Serial
jest kręcony w Łodzi.
Między innymi na ul.
Piotrkowskiej, w
okolicach portu
łódzkiego. Tego lata
byłam świadkiem
tego, jak w parku
Julianowskim kręcili
jeden z odcinków.
Rozgrywało się to
obok amfiteatru.

Wszystko wyglądało
prawdziwie: policjanci,
radiowozy... Już nie
mogę doczekać się na
następnego odcinek.
Ten serial oglądamy
całą rodziną. Wtedy
rodzice starają się
rozpoznać okolice,
gdzie rozgrywała się
akcja serialu. Niekiedy
jest to prawdziwa
łamigłówka : ). 
Weronika Piechocka

Obecna obsada serialu

Łódzki serial kryminalny, 
czyli "Komisarz Alex"

"Nie wiem, 
dlaczego zostałam
przewodniczącą..."

„Newsy Melchiora”: Dlaczego chciałaś zostać
przewodniczącą szkoły?
Julia Marciniak: Nie wiem
„NM”: Jakie są twoje zainteresowania?
JM: Taniec i śpiew.
„NM”: Jaki jest twój ulubiony kolor?
JM: Lubię kolor czarny, biały i szary.
„NM”: Co lubisz jeść najbardziej?
JM: Pizzę.
„NM”: Czy dobrze ci się pracuje ze swoją
zastępczynią Zuzią Stypą?
JM: Tak.
„NM”: Jaki przedmiot lubisz najbardziej?
JM: Najbardziej lubię W-F i język angielski.
„NM”: Kim chcesz zostać w przyszłości?
JM: Chciałabym zostać architektem wnętrz.
„NM”: Która z poprzednich przewodniczących
najbardziej Ci odpowiadała?
JM: Zuzanna Mirowska.
„NM”: Jakie masz zwierzę w domu?
JM: Mam dwie świnki morskie i dwie rybki.
„NM”: Czy masz rodzeństwo?
JM: Tak, mam brata.
„NM”: Czy znasz jakiś język zagraniczny poza
językiem angielskim?
JM: Nie, nie znam.
„NM”: Ulubiona książka?
JM: Seria ''Miętowy''.
„NM”: Jaki jest twój ulubiony, film, serial, bajka
lub komedia?
JM: Lubię program ''Top Model''.
„NM”: Jaki jest twój ulubiony nauczyciel i
dlaczego?
JM: Pani Joanna Sojecka, ponieważ jest bardzo
miła i mi pomaga.
„NM”: Kto jest twoim idolem a kto autorytetem?
JM: Moim idolem jest Justin Bieber. a
autorytetem Ariana Grande.
„NM”: Co chcesz zmienić w szkole jako
przewodnicząca?
JM: Chcę zrobić więcej nocy w szkole i chcę
przywrócić sklepik szkolny.
„NM”: To już wszystko, dziękujemy za
udzielenie wywiadu. :)

Lena Arkit

Julia jest mażoretkąkiniteatrslonko.pl

TVP.pl

DC
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Piłkarska jesień

Liga Mistrzów 
nie dla Legii

Redakcja 
"NEWSÓW Melchiora"

Piłkarskie 
dowcipy

Reprezentacja Polski

Real Madryt

Spotkanie odbyło się w Hiszpanii na stadionie
Santiago Bernabeu 18 października 2016 r. Jak
pokazały pierwsze minuty meczu w Madrycie,
piłkarze Legii nie przestraszyli się utytułowanego
rywala.
Co więcej, to goście pierwsi stworzyli groźne
sytuacje pod bramką rywali. W 16. minucie po
strzale Garetha Bale'a gospodarze zdobyli
pierwszą bramkę. W kolejnych minutach bramki
strzelali Tomasz Jodłowiec (bramka
samobójcza), Marco Asensio, Lucas Vazquez
oraz Alvaro Morata. Honorowego gola na Legii
strzelił Miroslav Radović. Podsumowując, Legia
przegrała 1:5, ale wstydu zdecydowanie nie
przyniosła, przeciwnik był po prostu zbyt silny. 2
listopada 2016 r. chłopaki wzięli się za siebie i
zremisowaliśmy 3:3, coś niezwykłego w
porównaniu z pierwszym meczem EUREKA!!!
Niestety ostatni mecz Legii z Borussią Dortmund
piłkarze ze stolicy przegrali 8 do 4. 22 listopada
był smutnym dniem dla Warszawy. Raczej nie
mamy co liczyć na awans do strefy pucharowej
LM. Kacper Mielczarek

Mecz Polska vs Dania
odbył się 8.10. 2016 r. 
o godzinie 20:45 na
stadionie PGE
Narodowym w
Warszawie. Przybyło
58,5 tysiąca kibiców.
Stadion

był zapełniony. Były
wielkie emocje i
wielkie straty. W 20.,
36. i  47. minucie gole
strzelił Lewandowski,
natomiast wielkim
smutkiem był dla
Polski samobójczy

gol Kamila Glika w 49.
min.
Duńczycy długo
utrzymywali się przy
piłce,ale mało z tego
wynikało. Polacy
przeciwnie

kontratakowali i grali
skrzydłami. Po
nerwowej końcówce
Polacy mogli
odetchnąć z wielką
ulgą. Mecz zakończył
się wynikiem 3:2 dla

Polski. 
Kacper Mielczarek

- Cholera jasna! - denerwuje się trener drużyny
piłkarskiej po przegranym na mistrzostwach
świata meczu. 
- Mówiłem przed meczem "Zagrajcie jak jeszcze
nigdy nie graliście", a nie "Zagrajcie, jakbyście
jeszcze nigdy nie grali"!
***
Pukanie do bram raju. Otwiera św. Piotr. Przed
nim piłkarz Arkadiusz Milik.
- Ktoś ty? - pyta św. Piotr.
- Jestem piłkarzem polskiej reprezentacji!
- To jak trafiłeś do bramy?
***
Kowalski przeglądając gazetę natrafia na artykuł:
"Pięćdziesiąt milionów euro za kontrakt
piłkarski". Po chwili odkłada gazetę i mówi do
syna:
- Co tak ślęczysz nad tymi idiotycznymi
zadaniami z matematyki?! Wziąłbyś lepiej piłkę i
poszedł na boisko pograć z kolegami!
***
Przychodzi piłkarz do fryzjera i mówi: GOL!

Źródło: http://pilkarze.dowcipy.pl/

Redaktor prowadzący: 
Donata Michałus

Redaktor naczelny: 
Zuzanna Stypa

Dziennikarze: 
Wiktoria Sygnet, Weronika Piechocka, Maja
Piekarska, Amelia Skolimowska, Kacper
"Rodzynek" Mielczarek, Lena Arkit, Aleksandra
Kotras

Adres: 
Szkoła Podstawowa nr 58 
im. Melchiora Wańkowicza 
ul. Młynarska 42/46
91-838 Łódź
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sport.pl

sport.pl


	Do Parku Wzniesień Łódzkich rusz – już!
	Niepowtarzalny  konkurs
	Naszym  Pedagogom...
	Ślubowanie pierwszoklasistów

	Sernik  bez sera
	Melodie niepodległościowe
	Ling.pl na telefon
	Smaczne posiedzenie redakcji "NEWSÓW Melchiora"!
	Wasza przygoda  też może mieć kolor niebieski
	Poskacz sobie!
	Fryzura dla każdego?
	Łódzki serial kryminalny,  czyli "Komisarz Alex"

	"Nie wiem,  dlaczego zostałam przewodniczącą..."

	Dlaczego kochamy Minionki?
	Piłkarska jesień
	Piłkarskie  dowcipy
	Redakcja  "NEWSÓW Melchiora"

	Liga Mistrzów  nie dla Legii

