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Szkolna dyskoteka 
walentynkowa

Pączki czy faworki?

W piątek 10 lutego w szkole zorganizowano szkolną
dyskotekę walentynkową. Bawiliśmy się w sali
gimnastycznej, gdzie rozstawiono sprzęt muzyczny. Bardzo
głośno grała muzyka, były puszczane znane nam piosenki,
np. „Zielone oczy”, „Ogórek”, „Gangnam style” i in. Na
dyskotece nie było zbyt wielu uczniów, najwięcej było ich
z klasy piątej i czwartej. Większość dziewczyn miała piękne
sukienki, ale niektóre spodnie, wszystkie miały akcent
walentynkowy w stroju. Chłopcy ubrani byli dość elegancko,
niektórzy przypięte mieli czerwone serduszka. Prawie
wszyscy uczniowie, z którymi rozmawiałam, myśleli, że
sala będzie udekorowana, że będzie jakieś picie i jedzenie.
Uczniom brakowało też osoby, która poprowadziłaby tę
dyskotekę – chłopcy z szóstej klasy nie sprawdzili się w roli
DJ-ów. Dlatego na początku wszyscy bardziej narzekali, niż
się bawili, ale dyskoteka w końcu się rozkręciła i ostatecznie
wszyscy tańczyli i bawili się na całego. Szkoda, że czas tak
szybko zleciał i trzeba było iść do domu.    Amelia
Skolimowska

Tłusty czwartek to zwyczaj,
który wszyscy kochamy,
ponieważ możemy zjeść
tyle pączków, ile zdołamy
(a bądźmy szczerzy –
każdy lubi pączki)
i jesteśmy tradycją
usprawiedliwieni. Tłusty
czwartek zaczyna ostatni
tydzień karnawału. Lub
inaczej: jest ostatnim
czwartkiem przed Wielkim
Postem. W Polsce, według
tradycji, w tym dniu
dozwolone jest objadanie się
pączkami i faworkami oraz
innymi słodkościami

smażonymi na głębokim
tłuszczu (np. oponki).
Zresztą tego typu
smakołykami mamy prawo
objadać się aż do ostatków.
Ale wiedzcie, że jeśli zjecie
te pyszności, to trzeba np.
wsiąść na rower i spalić
kalorie, ponieważ są bardzo
kaloryczne – jeden pączek
waży 70 g i ma ok. 300
kalorii (to 30 min jazdy na
rowerze).
Tłusty czwartek jest
zwyczajem ruchomym.
W tym roku wypada 23
lutego.    Maja Piekarska

Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek
Jeden z przesądów mówi, że jeżeli ktoś w tłusty czwartek nie zje żadnego

pączka, to w bieżącym roku nie będzie mu się wiodło.

Wspólna zabawa

Światowy
Dzień
Kota

Światowy dzień kota jest
obchodzony 17 lutego w
Polsce i we Włoszech, ale
np. w Rosji 1 marca, a w
USA 29 października. 
Święto to ma na celu
podkreślenie znaczenia kota
w życiu człowieka. W dniu
tym nie powinno zabraknąć
naszym mruczącym
ulubieńcom przytulanek,
pieszczot i przysmaków.
Dzień ten obchodzony jest w
radiowej jedynce i w
schroniskach.

c.d. s. 2 Ashera - najdroższy kot
świata

www.dzienniklodzki.pl;www.ekspressilustrowany.pl
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Światowy Dzień Kota

Skąd się wzięły
walentynki?

Może 
NOC KUPAŁY?

Obecnie najdroższym
kotem świata jest
ashera - niedawno
wyhodowana
krzyżówka kotów rasy
several, leopard,
dachowiec. Cena
takiego kociaka to
nawet 125 000 $, czyli
465 000 zł! 
Kot sfinks kosztuje
około 2000 $.
Kot brytyjski
krótkowłosy kosztuje
od 500 do 1000 $.
Kot bengalski kosztuje
od tysiąca do kilku
tysięcy dolarów.
Kot maine coon
kosztuje około 2000 $.
Kot syjamski kosztuje
od 200 $ do 1000 $.

Kot manx kosztuje
około 1000 $ , a biały
manx to koszt około
4000 $ lub więcej.
Kot savannah kosztuje
od 4000 $ do 10 000 $.
Dla mnie to jest
naprawdę dużo.
A na do niedawna
najdroższego kota,
czyli persa może sobie
dziś prawie każdy
pozwolić, bo to koszt
ok. pary tysięcy $. 
Trzeba pamiętać
jednak, że koty to
charakterne zwierzaki i
każdy z nich ma swoje
niepowtarzalne cechy. I
za to właśnie je
kochamy.

Zuza Jakubiec

Sfinx

SyjamskiPers

Walentynki to dzień
uważany za dzień
miłości. Przypadają
one 14 lutego. Do
Polski przybyły
w latach 90., kiedy
nasz kraj otworzył się
na zachód. W dzień
walentynek wszędzie
porozwieszane są
serduszka i inne
tandetne, kiczowate
ozdoby związane
z tym świętem. Pary
czasem na siłę
wybierają się razem na
randkę i afiszują swym
uczuciem, tak jak by
był to wymuszony
obowiązek. 
Zastanawiam się, czy
nie lepiej byłoby
sięgnąć do oryginalnej,
polskiej

tradycji, o której mniej
się mówi. 
Słowiańskie święto
zakochanych to Noc
Kupały, przypada na
najkrótszą noc w roku,
z 21 czerwca na 22
czerwca. W tę noc
dziewczęta puszczają
wianki, chłopcy skaczą
przez ognisko,
zakochani tańczą, są
też inne zabawy.
Z pewnością magia
nocy bardziej sprzyja
miłości niż dzień! 
Warto powrócić do
naszych, słowiańskich
zwyczajów i cieszyć
się nimi, nie oglądając
się na zachodnie
mody.

Lena Arkit

Puszczanie wianków

Skakanie przez ognisko

Pierwowzorem walentynek był zwyczaj
obchodzony w starożytnym Rzymie. 14 lutego
obchodzony był Dzień Płodności i Macierzyństwa.
Z tej okazji każda młoda niezamężna kobieta
wrzucała do wielkiego wazonu lub do wielkiej
skrzyni kartkę ze swoim imieniem. Następnie
kawalerowie losowali kartki. Tą, którą wylosował,
stawała się jego partnerką na świąteczne zabawy,
nieraz i na całe życie. Według dawnych
przekazów, dziewczyny oprócz imion zawieszały
też krótkie wiadomości miłosne. 
Obchody tego święta odeszłyby w zapomnienie
po upadku Cesarstwa Rzymskiego, gdyby nie
chrześcijaństwo, które już we wczesnym
średniowieczu powoli zaczęło wypierać pogańskie
zwyczaje. Ponieważ chrześcijaństwo było religią
młodą, budowaną od podstaw na fundamentach
pogańskich, spotkało się ono z niemałym sporem.

Weronika Piechocka

Zoologiczny.expert

przyjaciel-
rodziny.blogspot.pltapetus.pl

bytow.naszemiasto.pl

Forumezo
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Jesteśmy hojni! ZHP 
czy 

ZHR?

Związek Harcerstwa Polskiego(ZHP) –
Największa polska organizacja harcerska,
powstała 1 listopada 1918, z połączenia
wszystkich wcześniej działających organizacji
skautowych z trzech zaborów. Jest
wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym
i samorządnym stowarzyszeniem otwartym dla
wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę
czy wyznanie. Od 1920 działa pod protektoratem
Naczelnika Państwa Polskiego i kolejnych
prezydentów RP.
Obecnie zrzesza ponad 100 000 członków. 
Najmłodsi z nich to zuchy (6-10 lat), a najstarsi to
seniorzy(od 55 lat).
Harcerze ZHP brali udział w m.in. powstaniu
warszawskim, co opisał w "Kamieniach na
szaniec" A. Kamiński.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej–
organizacja harcerska, powołana 12 lutego 1989
przez instruktorów z terenu całej Polski. Powstała,
aby zjednoczyć wysiłki niezależnych środowisk
harcerskich poprzez powołanie
alternatywnej ogólnopolskiej organizacji
harcerskiej. 
ZHR odwołuje się do tradycji ideowej skautingu
i polskiego harcerstwa, chce kontynuować
zasady programowe, metodyczne i organizacyjne
Związku Harcerstwa Polskiego lat 1918-1939.
Związek wychowuje w oparciu o wartości
chrześcijańskie.
Instruktorki i instruktorzy są chrześcijanami. 
ZHR zrzesza ok. 16 000 członków.

Wiktoria Sygnet

Lilijki ZHP i ZHR

W lutowym numerze :NEWSÓW Melchiora" mini
wywiad z absolwentką naszej szkoły i
jednocześnie naszą druhną Magdą Banasiak.
Newsy Melchiora: Dlaczego zostałaś harcerką?
Zastępowa Madzia: Jak byłam w klasach 1-3, to
podglądałam dziewczyny (harcerki) jak miały
zbiórki. 
NM: Jak nazywa się twój zastęp?
ZM: Sójki.
NM: Jakich nauczycieli z 58 lubiłaś najbardziej?
ZM: Najbardziej lubiłam panią Ewę Studnicką i
panią Donatę Michałus.
NM: Jakie są twoje zainteresowania?
ZM: Na pewno harcerstwo i piłka ręczna.
NM: Kim chcesz zostać w przyszłości?
ZM: Na razie nie mam planów na przyszłość.
NM: Do jakiej szkoły teraz chodzisz?
ZM: Do gimnazjum nr 10 przy ulicy harcerskiej.
NM: Na ilu biwakach, a na ilu obozach
harcerskich byłaś?
ZM: Byłam na trzech obozach, a biwaki są nie do
zliczenia.
NM: Czy podobał Ci się biwak, który odbył się 16-
18 grudnia 2016 i dlaczego?
ZM: Podobał mi się, bo to był pierwszy biwak z
moimi druhnami.
NM: Jaki przedmiot szkolny lubisz najbardziej?
ZM: W-F.

Lena Arkit

Harcerstwo 
i 

piłka ręczna

Zastępowa Magda

Logo Jurek Owsiak, twórca WOŚP

WOŚP działa od
1993r. Jej twórcą jest
Jurek Owsiak.
Wszystkie, oprócz
ostatniego, finały
WOŚP były
współorganizowane i
transmitowane

przez TVP2, a
tegoroczny przez
TVN. 
W 1993r. zebrano aż 
1 535 440 dol., w
1994r.-1 930 726 dol.,
1995r.-2 816 465 dol.,
2000r.-6 089 390 dol.,
2001r.-6 112 642 dol.,

2002r.-6 884 998 dol.,
2006r.-9 660 691 dol.,
2007r.-9 349 814 dol.,
2008r.-13 883 627
dol.,
2013r.-50 657 747 zł,
2014r.-52 448 765 zł,
2015r.-53 109 702 zł,
2016r.-72 096 501 zł,

2017r.-62 418 767 zł.
Jak widać Polscy są
hojni. Pieniądze
przeznaczone są na
sprzęt medyczny dla
dzieci i seniorów.

Julia Sygnet

DM

LA

WOŚP polacywewloszech
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Jest
nasza!

W fabryce 
bombek

Pamiętajmy 
o cierpiących

Wspomnienia
po jasełakch

We wtorek dwudziestego grudnia klasy 4a i 5a
pojechały na do fabryki bombek. Fabryka znajduje
się w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy 1-go
Maja 21. Dzieci zobaczyły, jak powstają bombki,
jak ze szklanej rurki można zrobić przepiękną
ozdobę choinkową. Na początku wypala się je i
formuje kształt, następnie barwi, a później ręcznie
klejem Panie malują wzór i sypią brokatem. 
Na koniec dzieci mogły samodzielnie udekorować
własne dzieło, które zawisło na naszych
domowych choinkach lub było wyjątkowym
prezentem dla najbliższych. 
W tej fabryce wszystko jest robione ręcznie, ale
naprawdę przepięknie. Fabryka pracuje pełną
parą cały rok, a bombki sprzedawane są
wyłącznie za granicę.          Lena Arkit

W dekoratorni

Dekorując bombki

...świetnie się bawiliśmy

Jasełka w wykonaniu kl. IVa

Jasełka w naszej
szkole odbyły się w sali
gimnastycznej. To
tradycja chyba
wszystkich szkół
w Łodzi

i w Polsce. Jasełka
zostały w tym roku
wystawione przez 4 a.

Występowali przede
wszystkim Józef i
Maryja – najważniejsze
postacie w jasełkach.
Był też diabeł, anioły,
Melchior, Baltazar,
Kacper, narrator i
gospodarze oraz
gospodynie.
Największe uznanie
swą rolą zdobył sługa
Heroda, który
zasugerował królowi
rzeź niewiniątek, grał
go perfidnie brawurowo
Piotrek Krysiński.
Dzieci świetnie się
bawiły,

według niektórych
dzieci przedstawienie
było fajne, bo były
rekwizyty, przebrania i
aktorzy mówili bez
mikrofonu. Z tył był
chórek, który dawał
nam poczucie takiej
domowej atmosfery.
Aktorzy byli bardzo
zestresowani, bo
przyszły przedszkolaki
z 28 przedszkola
bambowikowego, do
którego sama
chodziłam.

Wiktoria Sygnet

Dama z łasiczką

Piotr Gliński, działający
w imieniu Skarbu
Państwa, podpisał
umowę z księciem
Adamem Karolem
Czartoryskim i
Fundacją Książąt
Czartoryskich. Dotyczy
ona zakupu zbiorów za
kwotę równą 100
milionów euro, w tym
Damę z łasiczką, która
wg ekspertów sama
kosztuje 200 milionów
euro! To się nazywa
interes!

Weronika Piechocka

Światowy Dzień Chorego obchodzony jest 11
lutego. Z tej okazji uczniowie kl.IIIb odwiedzili
podopiecznych w DPS przy ul. Złotniczej w Łodzi.
Dzieci zaprezentowały przygotowany program
artystyczny.Wszyscy śpiewali dawne przeboje
przy dźwiękach akordeonu. Razem z dziećmi
wystąpiła p. Elżbieta Pacho z Towarzystwa
Śpiewaczego "ANNA". 

Klas IIIb i seniorzy

DM

DM

DM

DM

.

LG



www.dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki | Numer 28 02/2017 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL NEWSY Melchiora

Z archiwum 
Josha

W tym jakże pięknym
dniu 11.01.2017 r.
wybraliśmy się do
Manufaktury do kina
Cinema City na film
„Fantastyczne
zwierzęta i jak je
znaleźć”.

Film D. Yeatsa był
wspaniały, ponieważ:
aktorzy grali bardzo
ciekawie, szczególnie
wcielający się w
Newta Scamandra –
Eddie Redmayne. W
obrazie pojawili

sie również Johnny
Deep i Colin Farrell.
Film jest prequelem
„Harry Potter”. Było
tam dużo magii.
Można było zobaczyć
fantastyczne
zwierzątka.

Uważam, że film był
wspaniały i dlatego
całym sercem
polecam go tym,
którzy lubią fantasy.

Ola Kotras

Przygoda z magią trwa!

W drodze do kina Poster z filmu "Fantastyczne zwierzęta i jak je
znaleźć"

Obecnie większość
zespołów muzycznych
używa do swoich
piosenek podkładów
muzycznych. Jednak
ten zespół udowadnia
nam, że wcale nie musi
tak być. Pentatonix to
amerykański zespół
a capella, złożony z
pięciu wokalistów.
Swoją przygodę
rozpoczęli w 2011
roku, biorąc udział w
znanym programie
'The sing-off', i
zajmując pierwsze
miejsce. Bardziej znani
stali się dopiero, gdy
zaczęli publikować na
YouTube teledyski,
początkowo bardzo
amatorskie, w których
wykonywali znane
popowe utwory.

Teraz ich kanał ma
ponad 12 milionów
subskrypcji.
Najbardziej znane
utwory to 'Hallelujah'
oraz 'Daft Punk'. To
dobra alternatywa
muzyczna, i talent.
Miejmy nadzieję, że
kiedyś zawitają w
Polsce.
W imieniu Pentatonix
zapraszamy
wszystkich na You
Tube na ucztę dla
uszu.

Zuzanna Stypa

.

Kadr z klipu "Hallelujah"

Pentatonix

Trzynastoletni Josh
musi stawić czoło
wielkim jak na swój
wiek wyzwaniom:
najpierw w wypadku
awionetki ginie jego
ojciec, potem okazuje
się, że nie był to
wypadek, lecz
starannie
zaaranżowane
morderstwo, a
meksykańska policja
aresztowała
niewłaściwego
człowieka. Wczytując
się w korespondencję
ojca, Josh odkrywa, że
jako archeolog był w
posiadaniu

niebezpiecznej księgi,
rzekomo pochodzącej
z czasów imperium
Majów i mającej
związek
z przepowiednią końca
świata w roku 2012.
Wszyscy, którzy
poszukiwali tej księgi,
zniknęli bez śladu lub
zginęli w tajemniczych
okolicznościach... Dalej
już Wam nie powiem…
Polecam, przeczytajcie
książkę M. G. Harris
„Niewidzialne miasto”!

Wiktoria Sygnet

Polecam!
OGŁOSZENIE

Przypominamy, że 28 lutego br. o godz.
9.00 w sali gimnastycznej odbędzie się finał VIII

Szkolnego Konkursu Historycznego "Podróż
w czasie". Zwycięzcy eliminacji klasowych:
Zuzanna Stypa, Igor Szymczak, Zuzanna

Majchrowska, Oskar Przywara, Patryk
Twardowski, Weronika Marczyńska, Przemek
Kosatka, Wiktoria Sygnet i Lena Arkit będą ze

sobą rywalizowali na zasadach turnieju "1 z 10".
Życzymy szczęścia – organizatorki 

DM multikino.pl

Pentatonix

Texas Monthly

smyk.com
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Trzymamy kciuki za PŚ 
dla Kamila Stocha!

Redakcja 
"NEWSÓW Melchiora"

Bluzki 
z krótkim przodem

M E M Y

To polski skoczek
narciarski urodzony w
1987 r. w Zakopanem.
Na nartach zaczął
jeździć w wieku 3 lat,
a pierwsze skoki
oddał w wieku 4 lat.
Wychowywał się i
uczył w miejscowości
Ząb. Jest
absolwentem Zespołu
Szkół Mistrzostwa
Sportowego w
Zakopanem.
Studiował na Akademii
Wychowania

Fizycznego w
Krakowie, gdzie w
2012 roku został
magistrem
wychowania
fizycznego.
Po raz pierwszy na
podium PŚ stanął w
2011 r. w Zakopanem.
W ramach PŚ
zwyciężył w 20
konkursach i 41 razy
stawał na podium.
Jest zdobywcą 27
medali na zimowych
i letnich

mistrzostwach Polski.
To rekordzista Polski
w długości skoku
narciarskiego (238 m
w Planicy). Skacze na
nartach marki Fischer
i w kasku firmy Uvex.
Jego największe
osiągnięcia to m.in:
- dwukrotny mistrz
olimpijski z 2014 r.
- indywidualny mistrz
świata z 2013 r.
- zdobywca Pucharu
Świata w sezonie
2013/2014
- zwycięzca

dwóch Turniejów
Czterech Skoczni.
W sezonie 2016/2017
Stoch jest liderem
kadry, którą prowadzi
Stefan Horngacher.
W klasyfikacji
generalnej tego
sezonu Kamil Stoch
jest pierwszy.
Trzymamy kciuki za
następny PŚ. Lubimy
Kamila za skromność
i klasę.

Kacper Mielczarek

Kamil Stoch i Piotr Żyła i Turniej Czterech
Skoczni

Trener Stefan Horngacher w środku

.

.

Najmodniejszy
koszulkowy fason w
tym sezonie ma krótki
(standardowy) przód
i długi tył. Niezależnie
od tego, czy sięgamy
po koszulkę na
ramiączkach,
z rękawami do łokci,
czy o długości ¾, za
każdym razem
przednia część jest
taka sama, czyli do
pasa lub nieco niżej, a
tył sięga poniżej bioder.

Koszulka w takiej
postaci doskonale
wygląda w połączeniu
z wzorzystymi
legginsami oraz
z gładkimi, w ciemnych
kolorach. Dodaj
jeszcze coś od siebie,
np. naszyjnik lub
bransoletkę i gotowe.
Co o tym myślisz?

Wiktoria Sygnet

Warto mieć ją w swej szafie
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