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po liftingu

Wraz z nowym rokiem
szkolnym w SP 58
rozpoczęły się nie tylko
sprawdziany, kartkówki,
odpytywania i te inne,
niezbyt przyjemne sprawy,
ale także przyjemniejsze -
koła zainteresowań. Jako
że jedno z nich - koło
literackie prowadzi gazetkę
szkolną, to postanowiliśmy
Wam się przedstawić
i trochę o sobie powiedzieć,
jeśli jeszcze nas nie znacie.
Zajmujemy się głównie, jak
już wcześniej
wspominałam,
prowadzeniem "Newsów
Melchiora". Codziennie

we wtorki, w godzinach od
14:40 do 15:25 spotykamy
się w sali od j. polskiego
i myślimy, dyskutujemy
i piszemy o tematach, które
pojawią się w gazecie.
Nasz skład jest bardzo
obszerny. Na końcu
każdego numeru będziecie
mieli wypisane wszystkich
dziennikarzy, redaktora
naczelnego i prowadzącego
(zawsze możecie do nas
podejść i śmiało zapytać
o coś lub zaproponować
pomysł na artykuł, ankietę
czy wywiad ;)). Wprawdzie
opuścił nas Kacper
"Rodzynek", ale redakcja

poszerzyła się o czterech
chłopców: Patryka i Maćka,
którzy zajmą się sportem
oraz Oskara, Tymka
i Mikołaja - specjalistów od
gier komputerowych.
Mamy nadzieję, że
czytanie gazetki szkolnej
będzie sprawiało Wam
przyjemność. Serdecznie
zapraszamy także do
udziału w kole literackim!
Udanego roku szkolnego
(z nami)!

Redaktor naczelna
Zuzanna Stypa

Z okazji Dnia
Nauczyciela
wszystkim naszym
Pedagogom redakcja
"NEWSÓW
Melchiora" pragnie
złożyć
najserdeczniejsze
życzenia: sukcesów
zawodowych,
satysfakcji z pracy 
i spełnienia marzeń.

Redakcja "NM" Dla Naszych Nauczycieli

W czasie wakacji
wyremontowane zostały
niektóre pracownie w naszej
szkole. Sale: od matematyki
i techniki Pani Gabrysi
Choińskiej, od języka
polskiego i religii Pań Ewy
Kamińskiej, Heleny Surmy
i Katarzyny Kurek oraz od
języka angielskiego Pani
Agnieszki Koźby zyskały
nowy blask. 
Zostały one wyposażone
w nowe meble.
Regały, szafy oraz biurka
i fotele sprawiają, że
nauczycielkom przyjemniej
się pracuje i łatwiej stawia
bardzo dobre oceny.
Pachnące nowością ławki

i krzesła cieszą oko,
sprawiają, że uczenie się
staje się przyjemne,
a w przyszłości przyczynią
się do tego, że nasze
kręgosłupy będą proste.
Przy meblowaniu pomagali
dzielnie: uczniowie kl. Va
(Maja, Patryk, Mikołaj,
Przemek) wraz z rodzicami,
panią Dyrektor
i niezastąpioną złotą rączką
– panem Darkiem.

c.d. na s. 2.

Nowy blask sal

Z okazji 
Dnia NauczycielaDM

Pixers
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Na lekcję 
do kina

Nowy 
blask 

sal

Zdrowe drugie śniadanie

Na początku
października w naszej
szkole zorganizowane
zostało zdrowe
śniadanie dla
pierwszaków.
Przygotowane zostały
pyszne kanapki,
koreczki, statki, jeżyki.
Tworzyli je dzielnie
uczniowie Va i VIa.
Wszystkie te
smakołyki zostały
zrobione z owoców,
warzyw ,ciemnego
pieczywa, sera
i wędliny. Następnie
zaproszono
najmłodszych uczniów,
tj. pierwszoklasistów

na stołówkę.
Dziewczynki-witaminki
opowiadały, jak zdrowo
się odżywiać, by mieć
siłę jak Lewandowski
i być pięknym jak jego
żona Anna.
Wspominały również,
jak im było w pierwszej
klasie i jakie miały
obawy oraz radości.
Kanapki, których
maluszki nie zjadły, nie
zmarnowały się.
Starsze klasy bardzo
chętnie zajadały się
takimi smakołykami.

Maja Piekarska 
i Patryk RajewskiDrugie śniadanie pierwszaków

Dziewczynki-witaminki z Va Uczniowie z VIa

Modernizacji nareszcie
doczekała się pechowa
do tej pory szatnia,
której stan
niedostatecznie
spełniał nasze
potrzeby. Odmalowane
zostały nie tylko ściany
i ławki, ale też
zakupiono nowe
wieszaki.
Mamy nadzieję, że
szatnia, której remont
jeszcze się nie

skończył, będzie
piękna i funkcjonalna.
Nowy blask zyska
także harcówka przez
ścianę sąsiadująca
z szatnią.
Dziękujemy
wszystkim, którzy brali
czynny udział
w metamorfozie naszej
szkoły.

Maja Piekarska
Mikołaj Olewski

W dniu 21.09.br.
poszliśmy całą klasą
5a wraz z klasami 6a
i 7a na lekcję do kina. 
Jeżeli chodzi o lekcję,
była ona bardzo
ciekawa, bo
opowiadała o efektach
specjalnych w filmach;
czyli o miniaturach,
robotyce, makietach,
CGI, kaskaderce,
eksplozjach. Czy
wiecie, że największy
wybuch wykonano
w filmie o Jamesie
Bondzie pt. "Spectre"? 
Oglądaliśmy wtedy też

film pt. "Za niebieskimi
drzwiami’’. Był on
bardzo ciekawy –
przez cały czas
siedziałam wpatrzona
w ekran. Opowiadał
o chłopcu, który zapadł
w śpiączkę po
wypadku
samochodowym. 
Z całego serca
polecam ten film,
ponieważ jest bardzo
ciekawy dla ulubieńców
smutnych chwil
w filmach;)

Ola Kotras
Film na podstawie książki

Sala od matematyki i techniki

Pracowni języka angielskiego

DC

DC DC

olesiejuk.pl

DM

DM
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Wakacje 
chomika

Co nam się śni?

Czy myśleliście kiedyś nad znaczeniami
waszych snów? Ja – wiele razy. Ale kiedy rodzice
sprezentowali mi "Wielki sennik", nie musiałam już
tyle rozmyślać i niekiedy się bać. Często,
wydające się nam złymi, sny w rzeczywistości
mają swoje dobre znaczenie.
Na przykład:
1. Widzenie pogrzebu jest zapowiedzią
nieudanego małżeństwa i chorowitych dzieci 

lub wiadomości o ciężkiej chorobie w rodzinie, ale
branie udziału  w pogrzebie jest zwiastunem
udanego, bogatego ożenku.
2. Pojednanie się z nieprzyjacielem jest
ostrzeżeniem przed poważnym
niebezpieczeństwem, a dla zakochanych taki sen
oznacza rychłe rozstanie.
3. Widzieć krwawiacego przyjaciela, kiedy jest
piękna, słoneczna pogoda, zwiastuje zdrowie
w swojej rodzinie.
Z tych kilku przykładów można łatwo
wywnioskować, że nie raz "złe sny" mają dobre
znaczenie. Mnie wiele razy śniły się zwariowane
sny bez sensu. Ciekawe, czy Wam też. 

Weronika Piechocka

Zajrzyj do sennika

10 najdziwniejszych stron internetowych

Chciałabym przedstawić 10 najdziwniejszych
stron internetowych:

1. Link: https://codepen.io/ge1doot/full/WbWQOP
Na tej stronie znajdują się cztery kwadraty. Po
kliknięciu dowolnego z nich powstają kolejne
cztery kwadraty i tak dalej. Możemy tak klikać
wiele razy, tworząc coraz więcej klikalnych
kwadratów. I tak w nieskończoność.
2. Link: http://llamafont.com
Na tej stronie możemy pisać lamami. Wiem,
dziwne, ale tak jest…
Jak wpiszemy na tej stronie wyraz lub zdanie, to
pojawi się ono napisane za pomocą lam.
Jeśli nie rozumiecie, to sami zobaczcie.
3. Link: https://isitchristmas.com
Na tej stronie znajdziemy odpowiedź na pytanie:
- Czy są święta???
Wyświetli nam się napis TAK (jak są święta) i NIE
(jak nie ma świąt).
4. Link: http://tacospin.com
Gdy wejdziemy na tę stronę, to zobaczymy
kręcącego się i liczącego sekundy kebaba. 
W międzyczasie przez około 2 minuty gra
muzyczka.
5. Link: http://www.pointerpointer.com
Na tej stronie, po najechaniu kursorem na
dowolny punkt, wyświetla się nam zdjęcie, na
którym jeden z ludzi wskazuje palcem na kursor.
Naprawdę fajne, choć dziwne.

6. Link: http://nooooooooooooooo.com
Na tej stronie zobaczymy duży przycisk. Po
naciśnięciu go, usłyszymy jak ktoś w zwolnionym
tempie krzyczy
„nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo…”.
7. Link: http://www.7billionworld.com
Na tej stronie jest 7 miliardów małych ludzików,
symbolizujących nas na ziemi. Są one w różnych
kolorach: zielonym, żółtym, czarnym,
czerwonym, niebieskim w zależności od
kontynentu.
8. Link: http://www.donothingfor2minutes.com
Na tej stronie mamy przez 2 minuty nie ruszać
myszką, ani nie pisać nic na klawiaturze.
W przeciwnym wypadku licznik się resetuje 
i odliczanie zaczyna się od nowa. Sami
zobaczcie!!!
9. Link: http://eelslap.com
Jak wejdziemy na tę stronę, to pokazuje nam się
człowiek, którego możemy policzkować rybą.
Robimy to poprzez ruszanie myszką w prawo lub
w lewo. W ten sposób możemy go wciąż
policzkować…
10.Link: http://www.ilooklikebarackobama.com
Na tej stronie zobaczymy zdjęcie dziwnego pana i
Baracka Obamy. Ten pan uważa, że jest bardzo
podobny do Baracka Obamy i robi tę stronę po to,
żeby ludzie nie myśleli, że jest Barackiem
Obamą. Dla mnie to najgłupsza i najdziwniejsza
strona ze wszystkich, które tu przedstawiam.

Amelia Skolimowska

Lamy

Policzkowanie rybą

Podobny do Obamy?

Jak wiadomo, w
szkole, w sali
przyrodniczej mamy
chomika. To nasz
ulubieniec. Na okres
wakacji zawsze
zabiera go do domu
jeden z uczniów i w ten
sposób nasz pupilek
również ma wczasy. 
Z wakacji zawsze
wraca do szkoły. Jest
on dziewczynką. Ale
czy nie męczy ją ciągłe
zmienianie miejsca?

Gdy wróciła do klasy,
była spokojna, ale gdy
była na wakacjach w
moim domu, ciągle
wspinała się po prętach
i je gryzła. (tylko w
nocy) W dzień
natomiast spała,
czasami wychodziła ze
swej norki, ale tylko na
pięć minut. Można
powiedzieć, że nocne
życie - jak to na
wakacjach.

Julia Sygnet 

empik.com

PrtSc

PrtSc

PrtSc

https://codepen.io/ge1doot/full/WbWQOP
http://llamafont.com
https://isitchristmas.com
http://tacospin.com
http://www.pointerpointer.com
http://nooooooooooooooo.com
http://www.7billionworld.com
http://www.donothingfor2minutes.com
http://eelslap.com
http://www.ilooklikebarackobama.com
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MARCUS I MARTINUS 
Z NORWEGII

Złotówka
dla fenka

Dobierane warkocze
Dobierane warkocze
są ostatnio na topie.
Wiele gwiazd ma z nimi
fryzury na jakieś
okazje. Między innymi
youtuberka oraz
sławna na musical.ly
(kompleksiaraxx)
Kinga Sawczuk
promowała dobierane
w jednym ze swoich
filmików na You Tube.
Również gwiazdy
telewizyjne, np. Doda
(piosenkarka) miała
fryzury tego typu...
Mnie również ten
rodzaj warkoczy

się bardzo spodobał,
ponieważ jest z nimi
wiele możliwości, tzn.
można je zapleść na
różne sposoby. Można
np. zrobić z warkoczy
opaskę (dokładny opis
na YT: Komplexiaraxx)
lub zapleść je w ten
sposób, aby tworzyły
serce lub też po
bokach zapleść dwa
warkocze. Moim
zdaniem przez dłuższy
czas nam się one nie
znudzą : ).

Weronika Piechocka. .

Nowi idole nastolatek

Marcus i Martinus
to norweski duet
bliźniaków
w wieku 15 lat.
Śpiewają oni
muzykę pop,
mają miliony
fanek z całego
świata.
Występują pod
nazwą MMer's.
W 2012 r., mając
6 lat, wygrali
nagrodę MGPjr.
29 sierpnia tego
roku pierwszy raz
przylecieli do
Polski
i zaśpiewali na
Young Stars
Festiwal, który
zgromadził

80 tysięcy fanów
muzyki pop. Ich
przebojami są:
„Dance With You",
„Girls",
„Heartbeat",
„With out You"
i wiele innych. 
Planują nagrać
nową piosenkę
i płytę. 18
listopada
wystąpią
w Finlandii,
w Helsinkach.
Chciałybyśmy
lecieć na ich
koncert.
Proponujemy Wam
zajrzeć na YT, by
osobiści przekonać się,
czy mają talent, czy
tylko wygląd.

Lena Arkit 
Maja Piekarska

Fenek

Nasza szkoła
zaadoptowała liska. 
To oznacza, że co
miesiąc wpłacamy 50
zł do ZOO na opiekę
dla fenka. Jeszcze nie
ma on imienia, ale za
tydzień będzie konkurs
na imię dla niego
(16.10.2017
r.). Zapraszamy do
oglądania fenka
w łódzkim ZOO.

Zuza Jakubiec

onet Klinika Handsome Man

marcusandmartinus.com Zszywka
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Awans polskiej kadry 
do MŚ w Rosji

Ukulele - 
instrument dla każdego

Orzechy 
na pamięć 

i koncentrację

Mieszanka studencka, tak jak wskazuje nazwa,
jest dla ludzi, którzy bardzo dużo muszą myśleć,
np. naukowcy :-). Składa się ona z rodzynek,
które wpływają na poprawę wzroku. Za to orzechy
różnego rodzaju, które też wchodzą w skład
mieszanki, mają inne właściwości.
-  Orzechy arachidowe zmniejszają ryzyko
zachorowania na nowotwór i cukrzycę.
-  Orzechy laskowe wpływają pozytywnie na
pracę serca i wygląd skóry.
-  Orzechy włoskie wpływają na pracę mózgu,
polecane są dla uczących się. Są także dobrym
źródłem żelaza, wapnia, potasu, magnezu
I cynku. Witamina E, w którą obfitują, korzystnie
wpływa na skórę, zaś B6 bierze udział
w powstawaniu przeciwciał i czerwonych krwinek.
-  Orzechy nerkowca pozytywnie wpływają na
funkcjonowanie układu krążenia i pracę serca.
Zawierają sporą ilość pożądanego w diecie białka
oraz całą masę witamin i minerałów: witamina A,
D, E, wapń, fosfor, miedź, potas, żelazo oraz sód
.To ważne elementy pożywienia, warunkujące
prawidłowe funkcjonowanie organizmu.
Migdały łagodzą stres i koją nerwy, a także
obniżają poziom cholesterolu i cukru we krwi,
zapobiegając tym samym miażdżycy i cukrzycy.

Wiktoria Sygnet

.

Co to jest ukulele? To
rodzaj niewielkiej
czterostrunowej gitarki
pochodzącej z Wysp
Hawajskch. Nazwa
w języku hawajskim
oznacza ''skaczącą
pchłę''. Instrument ten
zdobywa coraz
większą popularność.
Ze względu na niską
cenę każdy może
sobie pozwolić na jego
zakup. Prosta obudowa
(tylko cztery struny)
sprawia, że nauka gry
na ukulele jest bardzo
łatwa i można ją
opanować zaledwie w
kilka godzin. 
Na tej malutkiej gitarze
zagra się dosłownie
wszystko i zawsze 
z uśmiechem

na twarzy. Jest to
także doskonały
instrument wyjściowy
dla każdego, kto
chciałby się nauczyć
grać na prawdziwej
(dorosłej)
sześciostrunowej
gitarze. 
Wielu znanych
muzyków, takich jak
np. Beatlesi zaczynali
od ukulele. 
Jestem oczarowany
tym sympatycznym
instrumentem i dlatego
serdeczne go Wam
polecam.

Mikołaj Olewski

Od początku meczu
Polacy mieli
przewagę, na efekty
nie trzeba było długo
czekać w 5. min.
padła pierwsza
bramka, którą strzelił
Krzysztof Mączyński.

Następnie w 15. min.
meczu strzelił
Grosicki po asyście
Zielińskiego na 2-0. W
drugiej połowie meczu
w 78. min. drużyna
Czarnogóry zdobyła
bramkę na 2-1. Pięć

minut później było już
2-2. Ale na szczęście 
w końcówce meczu
Robert Lewandowski 
strzelił gola. Po dwóch
minutach zespół
Czarnogóry pogrążył
się samobójczą

bramką na 4-2. Dzięki
wygranej
awansowaliśmy 
z pierwszego miejsca
do Mistrzów Świata 
w Rosji 2018.
BRAWO MY!!!

Patryk Rajewski

. Logo mistrzostw

Pink też gra na ukulele bakalland.pl

Przegląd Sportowy Pubsport.pl

donch.com
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PVZ GW2

JUVE 
w Lidze Mistrzów

Redakcja 
"NEWSÓW Melchiora"

Uczniowie i grzyby

PrtSc: teren roślin (L) i terem zombie (P), w środku plac bitwy PrtSc: Legendarna
postać

W nowym dziale "NM"
poświęconym grom
komputerowym
polecamy grę Plants
vs. Zombies. Polega
ona na pokonaniu
przeciwnika. W grze
jest tryb kooperacji,
który polega na grze
z innymi graczami
razem. Wstępuje

też tryb solo, czyli
grasz sam przeciwko
innym graczom. Jest
ponad 160 postaci do
odblokowania. Żeby
odblokować postacie,
musisz je kupić
w sklepie lub
dostajesz je losowo za
postępy w grze.

SĄ LEGRENDARNE
POSTACIE.
Zobaczcie, jaki ten
jest legendarny!
W PVZ pojawiają się
bosy, które
w większość można
pokonać. Natomiast
w trybie zadań
możemy znaleźć
bosy, które bardzo
trudno pokonać.

Nasza opinia na temat
tej gry to: GRA 9/10,
JEST DOBRA, NIE
WYŁĄCZA SIĘ,
KIEDY TOCZY SIĘ
ROZGRYWKA

Oskar Fijałkowski
Tymek Prukacz

Juventus Football Club SpA powstał 1 listopada
1897 roku, utworzony przez grupę uczniów
w liceum Massimo d’Azeglio w Turynie. Jest
najbardziej utytułowanym klubem we
Włoszech. Osiągnięcia drużyny to 32 tytuły
Mistrza Kraju,12 Pucharów Włoch i 7 Super
Pucharów Włoch. W finale Ligi Mistrzów drużyna
brała udział 9 razy, a puchar podniosła tylko
2 razy w 1985 pokonała Liverpool 1:0 i w roku
1996 wygrała z Ajaxem Amsterdam w rzutach
karnych 4:2.Duży wkład w osiągnięcia drużyny
miał polak Zbigniew Boniek, będący napastnikiem
w latach 1982-1985 rozgrywając 81 meczy,
w których strzelił 14 bramek dla klubu. Obecnie
w Juventusie gra drugi polak Wojciech Szczęsny
na pozycji bramkarza.W naszej szkole
organizowane są zajęcia SKS, dzięki którym
jeden z naszych uczniów prawie na pewno
pójdzie w ślady naszych rodaków i zagra w Lidze
Mistrzów.
Patryk Rajewski

Szczęsny i Boniek w Juventusie

Juve w LM

Pytanie czytelnika:
"Czy można jeść wszystkie grzyby?"
Odpowiedź redakcji:
"W zasadzie tak! Z tym, że niektóre tylko raz...
***
- Dlaczego grzyb idzie do lekarza?
- Bo ma robaki.
***
Blondynka do blondynki:
- Czy muchomory są jadalne?
- Tak, tylko zdrap te białe plamki!
***
Nauczyciel sprawdza zdanie domowe...
-Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy odrabiasz
lekcje?
-Po obiedzie.
-To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś?
-Bo jestem na diecie! :)
***
Nauczycielka pyta Jasia:
-Co wiesz o bocianach?
-To bardzo mądre ptaki, odlatują, gdy tylko
rozpoczyna się rok szkolny! :)
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