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Pogodnych 
Świąt Wielkiej Nocy!

Drugie śniadanie 
z pomysłem

Urodziwe hostessy w trakcie Dnia Otwartych Drzwi

Harcerze z ZHR uczyli udzielania pierwszej pomocy

Dzień Otwartych Drzwi

W dniu 16 marca odbył się w SP 58 Dzień Otwartych Drzwi dla przyszłorocznych
pierwszoklasistów. Klasa IIa pod sterami  niezastąpionej Pani Izabeli Pańczyk wykonała
przedstawienie pt. “W krainie baśni”. Występy taneczne i aktorskie wszystkim bardzo się
podobały. Później uczniowie i cała kadra nauczycieli dumnie i z uśmiechem na twarzy
reprezentowali wszystkie zakątki i zalety szkoły. Czekamy na nowych kolegów i koleżanki
od września.

Maja Piekarska

.

Redakcja "NEWSÓW Melchiora" składa wszystkim
Nauczycielom, Administracji i Obsłudze szkoły, 
Uczniom i Rodzicom oraz Naszym Przyjaciołom 

życzenia pogodnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych,
smacznego święconego i mokrego dyngusa!

Większość uczniów
w naszej szkole preferuje
brak drugiego śniadania lub
stawia na chipsy czy inne
słodycze. Jednak my
chcemy stawić temu czoło.
Oto nasze propozycje na
pożywne śniadanko.
Jedną z nich jest musli -
trzeba zaopatrzyć się
w jogurt, gotową mieszankę,
owoce i słoik. Na przerwie
wystarczy do odkręcić
słoiczek, wymieszać całość
i tylko się zajadać.

Słoik z musli i jogurtem

DM

DM

Colne Town Council

WP Fitness
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Drugie śniadanie 
z pomysłem

Bogowie kl. Va

Drugim zdrowym
pomysłem są sałatki
i tutaj kompozycje są
dowolne, jednak na tę,
którą możecie
wykorzystać, podamy
wam przepisy:
- sałata
- pomidorek
- ogórek
- papryka
- sos winegret

Przygotowanie jest
bardzo proste.
Wystarczy tylko
wszystko pokroić,
wymieszać i przełożyć
do szczelnego
pojemniczka lub
słoiczka, a później się
delektować.

No i oczywiście
polecamy sałatkę
owocową, do której
wykorzystujemy np.:
- jabłko
- gruszkę
- kiwi
- banana
- borówki
lub inne owoce, które
lubicie. Składniki
można połączyć
jogurtem naturalnym
lub miodem.

Obydwie sałatki można
przygotować wcześniej
w domu. 
To były nasze
propozycje na zdrowe
drugie śniadanie,
jednak to wasz wybór,
co bierzecie do szkoły.
Mamy jednak nadzieję,
że wykorzystacie
chociaż jeden
z naszych przepisów.

MikO i Maja

Sałatka ze świeżych warzyw

Sałatka ze świeżych owoców

Starcie bogów
W naszej klasie, Va,
odbyło się STARCIE
BOGÓW. Naszą
ostatnia książką
(lekturą), którą
mieliśmy do
przeczytania była
„Mitologia” Jana
Paradowskiego. Pani
Donata z tej okazji
przygotowała nam grę
dydaktyczną
i podzieliła nas na
5 zespołów, które się
nazywały: Olimp,
Słońce, Ziemioluby,
Muszelki Zagłady
i Hades. Każda grupa
przygotowała po pięć
pytań średniej
trudności, łatwe
i bardzo trudne. Na
czas gry można było
się przebrać za swoją
wylosowaną postać.
Każda grupa miała
swojego lidera...

c.d. na s. 3

We wtorek 13 marca br. na wychowawczej
wszystkie klasy IV-VII zeszły do sali
gimnastycznej, aby zobaczyć finał Szkolnego
Konkursu Historycznego „Podróż w czasie”, do
którego zakwalifikowali się: Julia Sygnet, Filip
Majchrowski, Wiktoria Sygnet, Lena Arkit, Patryk
Twardowski, Przemek Biesiaga, Patryk
Kacprzak, Zuzanna Majchrowska, Julianna
Adamczewska, Igor Szymczak.
Pierwsze pytania niosły ze sobą stres. W pewnej
chwili naszego konkursu Patryk Twardowski
pomylił się dwa razy, za co niestety został
wykluczony z dalszej gry. W tym momencie
zapadła cisza. Trzeba pamiętać, że każdemu
w życiu zdarzają się porażki na, których się
uczymy i z którymi musimy się liczyć. Ale cóż
gra toczyła się dalej, a z każdym pytaniem
odpadali nasi uczestniczy. W końcu zostały trzy
osoby. Później ogłoszono wyniki - Julianna
Adamczewska zajęła 1. miejsce, Zuzanna
Majchrowska 2., a Wiktoria Sygnet 3. Laureaci
dostali nagrody książkowe i to co reszta naszych
dzielnych zawodników - czekolady Milki .

Wiki Sygnet

Dziewiąta 
podróż 
w czasie

Jedno z pytań

DM

smak Indii

akademiasmaku.plDM
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Starcie
bogówPowrót Thorgala

Nowinki 
językowe

Thorgal jest uznany za jeden z najlepszych komiksów na
świecie. Rysuje go Grzegorz Rosiński - polski grafik i malarz, a
do 29 numeru scenariusz pisał Jean Van Hamme. Obecnie
możemy cieszyć się z reedycji tego komiksu.

Moim ulubionym
komiksem z tej serii
jest "Alinoe" (tom 8).
Thorgal wypływa na
stały ląd po zapasy
jedzenia. Aaricia - jego
żona - z ich dzieckiem
Jolanem zostają sami
na wyspie. Chłopiec
skarży się mamie, że
dokucza mu
samotność i chce
mieć przyjaciela.
Jednocześnie Jolan
znajduje na plaży
bransoletkę z dziwnym
napisem, który
tłumaczy jako "Alinoe".
Następnego dnia
okazuje się, że
wymyślony Alinoe
naprawdę istnieje. Jest
trochę starszym
chłopcem od Jolana,

ma długie zielone
włosy i bardzo białą
skórę. Zaskoczona
Aaricia szuka jego
rodziców po całej
wyspie, ale nikogo nie
znajduje. Wraca i
zakazuje Jolanowi
wychodzić z domu, aż
do powrotu Thorgala.
Zdenerwowany Jolan
nakazuje Alinoe
uderzyć swoją mamę.
Aaricia domyśla się,
że Jolan tak bardzo
chciał mieć
przyjaciela, że go
stworzył. Niestety
Alinoe przestaje się
słuchać Jolana i
podpala ich dom. Jego
oczy stają się białe, a
sam Alinoe próbuje ich
zabić. Aaricia próbuje

zdjąć bransoletkę z
ręki syna, ale okazuje
się to niemożliwe, tak
jakby zrobiła się ona
zbyt ciasna. Alinoe
klonuje się i zaraża
zwierzęta, które stają
się agresywne. Aaricia
również jest zarażona.
Ostatecznie
wystraszonego Jolana
goni cała masa
białookich stworów...
Komiks "Alinoe" zrobił
na mnie duże
wrażenie. Polecam go
wszystkim, którzy
lubią dobre historie z
elementami horroru.
Amelia Skolimowska

.

Jeden z najlepszych rysunków "Alinoe"

Każda grupa miała
swojego lidera, który
odpowiadał po
konsultacji z grupą na
zadane im pytanie. Po
dotarciu wszystkich
grup na metę
podsumowaliśmy
punkty i okazało się, że
Muszelki Zagłady
zdobyły 1. miejsce. Nie
musieli pisać testu ze
znajomości mitologii
greckiej, która jest
bardzo rozbudowana,
i na dodatek dostali 6!
Drugie miejsce zajęła
grupa Hadesu z 5 na
kącie. Następne
miejsca zajęli (kolejno)
Ziemiolubcy, Słońce
i Olimp. Te miejsca nie
były premiowane
oceną i zwolnieniem z
testu, więc trzeba było
go napisać. Wszyscy
bawili się świetnie.

Wiktoria Sygnet

Wraz z rozwojem
komputeryzacji rozwija
się nasz język.
Nowych zwrotów
ciężko szukać w
słownikach
i encyklopediach. Ich
znaczenia najczęściej
występują w internecie.
W plebiscycie PWN na
młodzieżowe słowo
roku 2017 został

wybrany rzeczownik
SZTOS. Na 2. miejscu
występuje
DWUDZIONEK, czyli 
weekend. Na 3.
miejscu znalazł się
rzeczownik xD, który 
oznacza głośny
śmiech.

Największe wrażenie
zrobiła nazwa
SMARTWICA –
uzależnienie od
telefonu komórkowego.
W grach
komputerowych też
używa się rożnych
skrótów, przez co
ludzie na całym
świecie porozumiewają
się nimi bez
znajomości języka:
·GG -  good game,
czyli dobra gra, można
tego slangu użyć przy
zakończeniu meczu,
·GR - czyli dobra
runda,

·ROFL - tarzać się po
podłodze ze śmiechu,
·U2 - zamiast pisać po
angielsku you too, czyli
ty też można napisać
U2,
·LMAO - śmiać się do
rozpuku,
·AFK - odejść od
komputera i mieć grę
włączoną przez co jego
wybrany bohater stoi w
miejscu

MikO

.

EMU 
chłodną wiosną

Stare trendy powracają. Buty Emu to tak zwane
miśki, są one tak ciepłe jak puszysta kołderka.
Nie wszyscy je lubią, ponieważ mają kilka wad.
Jedną z nich to, że noga wygląda w nich bardzo
grubo. Gdy ktoś niepoprawnie chodzi, szybko się
wykrzywiają. Ja nie zwracam na to uwagi i je
uwielbiam. A wy??? 

Maja Piekarska

.

pl.thorgal.wika.com

Thorgal

Getty Images

blog.deezee.pl
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Bomberki 
dalej w modzie

Artur Rubinstein

Przy ul. Kościuszki .

W Łodzi realizowany
jest projekt GALERIA
URBAN FORMS,
czyli łódzkie
murale. W chwili

obecnej składa się z
kilkudziesięciu
wielkoformatowych
malowideł
stworzonych

przez najlepszych
street artystów z 
m.in. Brazylii,
Australii, Hiszpanii,
Chin, Niemiec, 

Rosji, Polski. Jest to
dosłownie
największa pod
każdym względem
galeria malarstwa

w Łodzi. Zachęcamy,
by wiosną
przespacerować się
ulicami miasta i
obejrzeć

te fantastyczne
dzieła sztuki.

Jury

This is the voice, voice kids!... Polska edycja "The
voice kids", była emitowana po dwa odcinki w
każdą sobotę o godzinie 20:05. Tam dzieci z całej
Polski prezentowały swoje piękne głosy. Niektóre
występy były lepsze od oryginału! Jurorami byli:
Dawid Kwiatkowski, Tomson i Baron i,
oczywiście, Edyta Górniak. 
Program polegał na tym, że dzieci śpiewały, gdy
jurorzy byli odwróceni i kiedy im się spodobał
czyjś głos mogli się odwrócić. Jeśli odwróciła się
więcej niż 1 osoba, to dziecko wybierało osobę, z
którą chciało być w drużynie. Jeśli tylko jedna –
po prostu dziecko szło do tej osoby.
Program wygrała Roksana Węgiel, podopieczna
Edyty Górniak.
Pierwsza edycja tego programu rozpoczęła się 1
stycznia 2018 r., a zakończyła się 24 lutego. Ze
względu na ogromne powodzenie tego talent show
już wiadomo, że będzie jego druga edycja.

Lena Arkit i Ola Kotras

The Voice Kids

Wiosną podziwiaj łódzkie murale!

Hitem tegorocznej zimy były kurtki - bombki.
Dlatego też projektanci, idąc za ciosem,
przygotowali lżejszą, wiosenną wersję tego
wierzchniego okrycia, czyli tzw. bomberki. Jednak
te kurtki mają swoje zalety i wady, nie są to kurtki
dla każdego, ponieważ są krótkie, bufiaste, więc
są raczej dla osób szczupłych, długonogich.
Ceny wahają się od 100 do nawet 300 zł.

Lena Arkit

.

DM

ESKA Łódź Mówią Na Mieście

solarkurier.pl www.tatuum.com
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Kamil Stoch –
prawdziwy MISTRZ

Podsumowanie 
ZIO Pjongczang 2018

Kto sięgnie po puchar Ligi Mistrzów w 2018?

Maskotki ZIO Pijongczang 2018

Polskie maskotki ZIO 2018

Zimowe Igrzyska
Olimpijskie w
Pjongczangu odbyły
się w lutym 2018 roku.
Rozgrywanych
dyscyplin było
piętnaście, między
innymi biegi
narciarskie,
łyżwiarstwo figurowe,
skoki narciarskie,
saneczkarstwo, hokej
na lodzie.
Zakwalifikowały się do
nich 92 państwa,
między innymi Polska.
Pod względem medali
Norwegia była na
pierwszym miejscu, bo
zdobyła 39 medali.
Drugie miejsce zajęli
Niemcy 31 medali.
Trzecie miejsce zajęła
Kanada 29 medali.

Polacy zdobyli dwa
medale. 
Brązowy medal
olimpijski w konkursie
drużynowym skoków
narciarskich
wywalczyli: Kamil
Stoch, Stefan Hula,
Maciej Kot i Dawid
Kubacki. Piotr Żyła był
w złej formie i nie
wystąpił podczas
konkursu. 
Złoty medal
powędrował też do
Kamila Stocha w
konkursie
indywidualnym.
Zawiedli panczeniści,
biatloniści i Kowalczyk.
Mam nadzieję, że na
następnych igrzyskach
zdobędziemy więcej
medali.

Patryk Rajewski

W dniu 16 marca 2018
roku odbyło się
losowanie
ćwierćfinałów Ligi
Mistrzów. 

Wylosowano
następujące pary:

Juventus vs Real
Madryt

Sevilla vs Bayern
Monachium

Liverpool vs
Manchester City

FC Barcelona vs FC
Roma.

Pierwsze mecze
ćwierćfinałowe odbędą
się 3 i 4 kwietnia w
dwóch wylosowanych
drużynach mamy
polskich piłkarzy. W
Juventusie na bramce
stoi Szczęsny, a w
Bayernie w polu
karnym rządzi
Lewandowski.

Rewanże odbędą się
10 i 11 kwietnia.

Zapowiadają się
ciekawe mecze.

Patryk Rajewski

.

Kamil i Stefan Horngaher

W sezonie 2017/2018
Kamil Stoch osiągnął
najwięcej, co da się
zdobyć w sezonie
przez skoczka. 
A oto lista jego
osiągnięć:
– złoto indywidualnie
ZIO Pjongczang 2018,
– brąz drużynowo
Pjongczang ZIO 2018,
– Puchar Świata,
– 2. miejsce Pucharu

Świata w lotach
narciarskich, 
– 1. miejsce 
w Raw Air,
– 1. miejsce 
w Willingen Five,
– 1. miejsce 
w Planica 7,
– 1. miejsce w Turnieju
Czterech Skoczni.
Zarobił ok. 1,4 mln zł.
Bierzmy z niego
przykład!

.

.

Polskie Radio

skijumping.pl

Sport - Super Express

SkokiPolska

SportoweFakty - Wp

naszemiasto.pl
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Nasza twórczość

Nasz kandydat 
na Eurowizję

Redakcja 
"NEWSÓW Melchiora"

Pośmiejmy się 
wiosną

W kolumnie na
ostatniej stronie
"NEWSÓW
Melchiora" będziemy
zamieszczać Waszą
twórczość:
opowiadania,
wiersze, grafiki,
rysunki itp. Jeśli
chcesz się pochwalić
swym talentem, to
zgłoś się do redakcji
"NM", a
opublikujemy Twą
pracę na naszych
łamach.

Zanim poszłam do
nowej szkoły, mama
dała mi paczuszkę z
prezentem od babci.
Mam bardzo fajną
babcię, więc liczyłam
na coś superowego.
Tata, który pił właśnie
kawę z mlekiem,
powiedział:
- Oj, oj, oj, zanosi się
na katastrofę.
- Ty zawsze

musisz się przyczepić
do tego, co daje jej
babcia -powiedziała
mama.
- Nie kłóćcie się! -
zdenerwowałam się.
  Wzięłam prezent i
wyszłam. Dostałam
najnowszy,
najfajniejszy, bardzo
drogi i do tego różowy
-to mój ulubiony kolor -
zegarek.
  W szkole nikogo nie
znałam, więc
usiadłam sama. Po
chwili podeszło do
mnie kilka dziewczyn.
- Cześć, jestem Zosia.
- Cześć, jestem Klara.
- Cześć, jestem
Emma.
- Mogę z tobą usiąść?
-mówiła jedna przez
drugą.
- Jaki masz ładny
zegarek - powiedziała
Zosia.
- Dziękuję -
odpowiedziałam.

  Usiadłam z Emmą
,bo wydawała mi się
najważniejsza z nich
wszystkich.
Myślałam, że
znalazłam nową
przyjaciółkę.     
 Chodziłyśmy razem
do szkoły, zaczęłam
powierzać jej moje
najskrytsze tajemnice.
  Emma okazała się
być fałszywa,
ponieważ za moimi
plecami rozpowiadała i
śmiała się z moich
problemów z innymi
dziewczynami.
Usiadła ze mną, bo
myślała, że jestem
bardzo bogata -
zegarek od babci tak
zadziałał.
  Następnego dnia
zagadałam do Stasia,
który siedzi sam.
- Cześć, jestem Ola.
- Cześć! -Staś
odpowiedział
zdziwiony, że ktoś

chce z nim
rozmawiać.
  Od razu go
polubiłam. Zaczęliśmy
rozmawiać o naszych
zainteresowaniach.
- Bardzo lubię
matematykę -
powiedział Staś.
- To tak jak ja -
mówiłam.
  Staś nie zdradził
moich tajemnic,
uważnie słuchał, co do
niego mówię i bardzo
dobrze mnie rozumiał.
Przypomniałam sobie
słowa taty: "Będzie
katastrofa z prezentu
od babci”. 
Uśmiechnęłam się.
Faktycznie Emma
okazała się fałszywa.
Jednak Stasia określa
przysłowie
"Prawdziwych 
przyjaciół poznajemy
w biedzie".

Maja Piekarska

Gromee i Lukas Meijer

Sekretarka wchodzi do gabinetu dyrektora i
krzyczy:
- Panie dyrektorze wiosna przyszła!
- To ją wpuść!!!

***
Bocian uśmiecha się do żaby, mówiąc:
- Mam ochotę na coś zielonego...
Żaba mu na to:
- No, no... to krokodyl ma przechlapane!

***
Mąż do żony:
- Wiosna przyszła, taka piękna pogoda, a ty
męczysz się myciem podłóg. Wyszłabyś lepiej na
dwór i umyła samochód...

***
W wiosenne popołudnie Jasio wręcza babci
piękny bukiet kwiatów.
– Ależ Jasiu, musiałeś się strasznie wykosztować
na taki piękny bukiet! Zupełnie niepotrzebnie,
przecież takie same kwiaty rosną w moim
ogródku.
– Rosły babciu, rosły.

Z dowcipy.pl wybrała Amelia Skolimowska

Pewnie każdy z was
słyszał Gromee'm.
Jest to polski DJ,
producent muzyczny,
remikser, autor tekstów
– Andrzej Gromala.
Urodził się on 14
grudnia 1978 r. w
Krakowie.
W listopadzie 2017
roku wydał singiel
“Without You", nagrany
z gościnnym udziałem
szwedzkiego
piosenkarza Lucasa
Meijera. W tym samym
miesiącu wydał singiel

"Zaśnieżone miasta" .
W lutym tego roku z
utworem "Light Me Up",
nagranym w duecie z
Lukasem Meijerem,
zakwalifikował się do
finału 63. Finału
Piosenki Eurowizji.
Jego najnowszy utwór
obejrzało ponad 7 mln
osób. No cóż,
życzymy powodzenia
w konkursie eurowizji i
liczymy na podium!
Weronika Piechocka
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Jastrząb Post
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