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Uczniowie 
w choinkach

Śnieżnych 
Świąt Bożego Narodzenia!

Pomóż zwierzakom 
przetrwać zimę

Co roku, już od pierwszych
dni grudnia w naszej szkole
korytarze przystrajane są w
girlandy, bombki ,gwiazdy,
bałwanki, renifery,
łańcuchy, a w holu
głównym, na parterze
pojawia się szkolna
choinka. Każdego roku
drzewko

to jest inaczej ubierane i
uczniowie zawsze są
ciekawi, jak będzie
wyglądało. Obecnie nasza
choinka jest bardzo ładna,
można powiedzieć –
elegancka! Dodatkowo
każda z klas dekoruje
własną choinkę w swojej
sali. Ponadto w

pracowniach pojawiają się
światełka, gwiazdki i
girlandy. 
Wchodząc w grudniu do
naszej szkoły, poczujecie
wyjątkową, świąteczną,
bożonarodzeniową
atmosferę, którą wszyscy
chyba lubią.

Raju
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Za oknem dużo śniegu i
szczypty mrozu, a w domu
smakowitych kąsków na
wigilijnym stole i
wymarzonych prezentów
pod choinką oraz udanego
Nowego 2018 Roku życzy
nauczycielom i uczniom
oraz wszystkim
przyjaciołom naszej
szkoły 

redakcja "NEWSÓW
Melchiora"

„Akcja dla Ciapka” w tym
roku, tak jak i w ubiegłych
latach została
zorganizowana przez
prężnie działający samorząd
uczniowski. Polega ona na
zbiórce różnych rzeczy dla
zwierząt. Osoby w naszej
szkole są bardzo hojne,
przynoszą rzeczy takie, jak:
jedzenie, koce, środki
higieniczne i medyczne. Na
początku dary
przekazywaliśmy do
schroniska przy ulicy
Marmurowej, ale obecnie
wspieramy Fundację
MEDOR w Zgierzu. Akcja
trwa od końca listopada aż
do Świąt Bożego
Narodzenia. W imieniu
zwierzaków dziękujemy
Wam za pomoc.

Maja i Wika Sobalczyk

Nasza choinka
Plakat akcji "Gwiazdka
dla Ciapka"

Logo schroniska

news.com.au
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Bombka z makaronu i kawy Ostatnio modne bombki zakładają koronki

Tradycyjne bombki szklane

Nadchodzą
najpiękniejsze święta
w ciągu roku. Śliczne
aniołki, lśniące
łańcuchy, piękne
choinki i uśmiechnięty
św. Mikołaj sprawiają,
że udziela nam się
magia świąt.
No i prezenty, np.
pięknie udekorowana
bombka, która ozdobi
najbardziej smutny
pokój. Można ją
wykonać samemu,
wykorzystując do tego
styropianową kulę, do

której przyklejamy
kolorowe koraliki,
piórka, cekiny, czy
nawet makaron
i sznurek. Są też takie
ręczne malowane
farbami akrylowym,
ozdabiane brokatem,
nie tylko w kształcie
kuli, ale też szyszek,
gwiazdek, bałwanków,
dzwonków. Można
powiesić je nie tylko
na choince, ale
również na
specjalnych
wieszakach.

Taki prezent może
być przekazywany
z pokolenia na
pokolenie. W tym
sezonie modne są
bombki dekorowane
koronkami ręcznie
wykonywanymi i
trzeba przyznać, że
są niezwykle
eleganckie.
Wiecie, że pierwsze
bombki pojawiły się
w Polsce XIX wieku.
Największą bombkę
wydmuchano
w Złotoryi ma ponad

metr obwodu i prawie
33 cm średnicy.
Najdroższa bombka
na świecie wykonana
jest z 18-karatowego
białego złota, pokrywa
ją ponadto półtora
tysiąca
olśniewających
diamentów. Otoczona
jest przez dwa
pierścienie z 18-
karatowego białego
złota wysadzane 188
czerwonymi rubinami.

Miko

Najdroższa bombka świata

Prezent dla każdego CICHY 
PRZYJACIEL

W klasie 5a od października działa „Cichy
przyjaciel”. To akcja zorganizowana przez panią
Zuzannę Mokarską, nauczyciela
wspomagającego, mająca na celu sprawić, aby
uczniowie byli dla siebie uprzejmi i empatyczni, a
klasa bardziej zgrana.
„Cichy przyjaciel” polega na tym, że co tydzień
uczniowie klasy 5a losują karteczki z imieniem
i nazwiskiem jakiegoś ucznia z tej klasy i muszą
być dla niego mili i pomocni przez tydzień lub też
podarować mu jakiś drobiażdżek.
Mnie osobiście się to podoba! Dzięki temu lepiej
się poznajemy i stajemy się wrażliwsi na drugiego
kolegę.
Polecam innym klasom tę zabawę.

Lena Arkit

W ostatnim czasie w naszej szkole zostały
odnowione szatnie. Nasze złote rączki pan Darek
i pan Tomek dokonali takiej super metamorfozy,
jakiej nie powstydziłaby się Kasia Dowbor z „Nasz
nowy dom”. Ściany zmieniły kolor na szary
z elementami zieleni i bieli. Jest teraz czysto i
bardzo ładnie. 
Nastąpiła mała zamiana miejsc. Szatnia klas 1-3
została przeniesiona tam, gdzie była szatnia klas
4-6. Za to szatnia klas 4-7 zawitała tam, gdzie
niegdyś znajdowała się szatnia 1-3. 
Mnie osobiście podobają się odnowione szatnie.

Maja Piekarska

Nowe szatnie

Marzy nam się taka szatnia

MO eurofirany.com

folk-styl.pl LuxLux

ZPO w Bełchatowie
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Miła
wizyta

Święto Niepodległości 
w naszej szkole

Nasz redakcyjny kolega Kacper

Czy pamiętacie naszego redakcyjnego kolegę Kacpra Mielczarka?
Postanowiliśmy odwiedzić go w jego nowym miejscu zamieszkania
i przeprowadzić z nim krótki wywiad.

·Dawno się nie widzieliśmy, to już pół roku od Twojej przeprowadzki.
Czy opowiesz nam co u Ciebie?
·U mnie wszystko nowe: mieszkanie, szkoła i znajomi.
·Do której chodzisz szkoły?
·Chodzę do Szkoły Podstawowej nr 162 im. Nowaka-Jeziorańskiego.
·Jak się czujesz w nowej szkole?
·To jedna z największych szkół w Łodzi. Chodzę do kl. V F, w której jest 20
uczniów. W naszej małej szkole wszyscy znaliśmy się po imieniu, tutaj
raczej każdy jest mało rozpoznawalny.
·Czy uczęszczasz na jakieś koła zainteresowań?
·Jeżeli chodzi o takie zajęcia, jakie były w naszej szkole, to nie. Tu nie
prowadzi się zajęć dodatkowych, np. z komputera albo z dziennikarstwa. Do
niedawna wracałem do domu prosto po lekcjach i często nudziłem się, bo
niestety nie znam jeszcze nikogo z osiedla. Teraz zapisałem się na zajęcia
ogólnorozwojowe do szkolnego klubu sportowego Atleta. Nareszcie coś się
dzieje.
·Czy zaprzyjaźnileś się z kimś z klasy?
·Tak. Okazało się, że kolega, z którym grałem w piłkę w klubie, też chodzi do
tej samej klasy. Ma na imię Miłosz i usiedliśmy razem w ławce. Mam też
kolegę o imieniu Riad, który jest Włochem. Nie jest źle, ale tęsknię za Wami.
·A jacy są nauczyciele?
·No, z tym bywa różnie, niektórzy bardzo wymagający, inni mniej. Ja tęsknię
za naszą Pania Donatą i za Panią Izą.
·Słyszeliśmy, że dalej chodzisz na zbiórki harcerskie do SP 58.
·Tak, dojeżdżam godzinę tramwajem w jedną stronę, ale to mi nie
przeszkadza. Lubię te spotkania z harcerzami, wspólne wycieczki do lasu i
biwaki.
Kacper, odwiedzaj nas, kiedy tylko chcesz. Zapraszamy Cię na Wigilię
klasową. Pamiętaj o nas.

Maja, MikO i Raju

Tego dnia w naszej szkole w sali gimnastycznej
obchodzone było Święto Niepodległości. Na
początku wszyscy uczniowie odśpiewali hymn.
Na środku sali prezentację przedstawiał Jakub
Lamecki. Opowiadał on o ankiecie, którą
uczniowie wypełniali kilka dni wcześniej. 
W wynikach ankiety wyszło, że niestety bardzo
mało osób wie coś na temat odzyskania
niepodległości. Miejmy nadzieję, że po tej prelekcji
uczniowie zapamiętali kilka ważnych informacji.

Ola Kotras
Kuba i ankietowany Adam Koncert pieśni legionowych z poprzedniego

roku

MO

DM DM
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SMAKI EUROPY Halloween – 
święto 
duchów

Włoskie potrawy kl. IVA Szwedzkie potrawy kl. IVB

Klasa VIA i organizatorka p.Mokarska

VA prezentująca informacje o Węgrzech Publiczność była zainteresowana

„Smaki Europy”
odbyły się 24.10.
i 6.12 2017.
Organizatorką tej
imprezy była Pani
Zuzanna Mokarska.
W sali gimnastycznej
klasy VIIA opowiadała
o Turcji, VIIB
o Hiszpanii, a VA o
Węgrzech, natomiast

klasy VIA, IVA, IVB
i IVC przedstawiły
prezentacje
multimedialne
o Wielkiej Brytanii,
Szwecji, Włoszech
i Niemczech.
Pokazane były
popularne budowle
i miejsca, w których
można spędzić

wakacje.
Dowiedzieliśmy się,
jak po turecku
powiedzieć proszę -
lütfen,  tak - evet, a po
hiszpańsku proszę -
por favor, tak - si. Na
dwóch
dwudziesominutowych
przerwach odbyła się
degustacja i sprzedaż

potraw pochodzących
z tych państw.
Jednym z nich był
chłodnik z czerwoną
papryką oraz ziołami. 
Wszystko było
pyszne. Dziękujemy
Pani Mokarskiej za
pomysł, a klasom za
możliwość
spróbowania potraw.

Raju, Matylda

Halloween to celtyckie
święto na powitanie
zimy, przypadające
na 31 października.
Jest najbardziej
popularne w Stanach
Zjednoczonych,
Kanadzie, Irlandii
i Wielkiej Brytanii. W
ten dzień zaciera się
granica między dwoma
światami, światem
duchów, a światem
żywych. W oknach

domów ustawia się
wydrążone, zębate
dynie podświetone od
wewnątrz świeczką.
W Halloween dorośli
charakteryzują się na
potwory, wampiry,
duchy czy czarownice,
a dzieci, przebierając
się za straszne
postacie, chodzą na
łowy cukierkowe, 

krzycząc "cukierek
albo psikus".
Przygotowywane są
też potrawy związane
z tym świętem, takie
jak: jabłka toffi, słodka
kukurydza czy
dyniowe ciasto.
W Polsce święto to
budzi liczne dyskusje
i krytykę, ponieważ
przypada przed Dniem
Wszystkich Świętych 
i Dniem Zadusznym. 
Halloween może
wydawać się
strasznym świętem,
ale wszystko jest
robione dla zabawy. 

To świetna okazja do
spotkań i wspólnej
zabawy z rodziną
i przyjaciółmi. W naszej
szkole również odbyła
się noc halloweenowa,
w której mogli brać
udział tylko uczniowie
najstarszych klas: VIa,
VIIA i VIIB. Bawili się w
podchody w ciemnych
korytarzach i nocowali
w sali gimnstycznej.

Maja, MikO

.
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Bigpoint.com
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Festiwal 
Wróżb 

Andrzejkowych

Podejmij
książkowy challenge!

Kevin na DVD

Kevin po raz...
Kevin sam w domu i Kevin sam w
Nowym Yorku, czyli filmy, które
wspaniale oddają ducha Świąt Bożego
Narodzenia i nigdy się nie nudzą.

Amerykański film pt.
„Kevin sam w domu” w
reż. Chrisa
Columbusa, który
premierę miał w 1990 r.
opowiada historię
małego chłopca, który
wskutek
niekorzystnych
zbiegów okoliczności
zostaje sam w domu w
czasie Świąt Bożego
Narodzenia. Jego
wieloosobowa rodzina
wylatuje w tym czasie
do Paryża. Kevin
McCallister bardzo
dobrze radzi sobie do
czasu, kiedy wkradają
się do jego domu dwaj
złodzieje. Chłopiec
postanawia walczyć w
z nimi, zastawiając na
nich różne pułapki.

I robi to z pozytywnym
skutkiem! Widzowie
podziwiają spryt
chłopca i wspaniałą,
bożonarodzeniową
atmosferę filmu.
„Kevin sam w domu”
wyświetlany jest co
roku w Wigilię.
I nieoficjalną tradycją
jest, że
z przyjemnością
oglądamy go rok w rok,
co
trwa już kilkanaście lat.
W tym roku nie będzie
inaczej. Będziecie
oglądać? My na
pewno.

Maja, MikO

Książkowy challenge

Na początku
października Pani
Ania Rzepkowska,
nasza bibliotekarka,
w ramach
prowadzonego przez
siebie szkolnego
programy edukacji
czytelniczej, ogłosiła
dla uczniów
wyzwanie, które
polega na
przeczytaniu 22
książek w okresie od
18.10.2018 r. do
8.06.2018 r. Przy
drzwiach od biblioteki
jest już ogromna lista

osób, które podjęły
się tego wyzwania.
Niektóre z nich już
przeczytały 10
książek, których
tytuły zapisały na
listach przy swych
nazwiskach. Jak na
razie prowadzą
uczniowie klas VIA i
VIIB. Ciekawe, czy im
się uda, trzymam za
wszystkich kciuki, bo
nagrody dla
zwycięzców mają być
na prawdę ciekawe i
cenne.
Ola Kotras

Przewodnicząca SU wróżyła woskiem

Czwartoklasiści dobrze się bawili

Prężnie działający
Samorząd Uczniowski
i w tym roku
zorganizował Festiwal
Wróżb Andrzejkowych.
Impreza ta już od lat
cieszy się ogromną
popularnością wśród
uczniów i nauczycieli
naszej szkoły. Każda z
klas IV, V, VI i VII miała
za zadanie
przygotować dwa
stoiska z wróżbami -
przedstawiciele SU
dopilnowali, żeby
wróżby się nie

powtarzały. Uczniowie
przebrali się za
czarownice i magów i
w 1 grudnia na 2. i 3.
lekcji odbyła się
zabawa. To nic, że,
mogłeś jednocześnie
wywróżyć sobie biedę,
krótkie życie, dalekie
podróże i willę z
basenem,
najważniejsza była
dobra zabawa, która
kosztowała kilka
groszy.

RED

filmweb
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Buty z wysoką
cholewką

Jak spędzić 
ferie zimowe 
w mieście?

Do bandany pasuje ramoneska

Bandana w postaci opaski

Bandana jako bransoletka

Baris.

Sznurowane buty z cholewką to buty, które stały
się hitem. Zakładamy je najczęściej w okresie
jesienno-zimowym. Trend ten wyznaczyła Kim
Kardashian. Pojawiają się również w cieplejsze
dni botki z odkrytymi palcami. Na topie są także
sandały z zapinaną cholewką. Pięknie wyglądają
z krótką spódniczką, szortami, podwiniętymi
jeansowymi spodniami oraz luźną bluzką.
Chłopcy noszą je również z podwiniętymi
jeansami, koszulą lub bluzką i skórzaną kurtką –
to styl motocyklowy, który pojawił się w USA w
latach 50. XX w. Obuwie należy czyścić
specjalnymi preparatami przeznaczonymi do
materiału, z którego zostały wykonane.

Maja Piekarska

Bandany na nos i usta
zakładali kowboje na
Dzikim Zachodzie,
gdy pędzili bydło, aby
nie wdychać kurzu,
oraz bandyci, gdy
napadani na banki,
aby ich później

nie zidentyfikowano.
Jednak czasy
Dzikiego Zachodu
minęły. Teraz są
elementem mody.
Były popularne kilka
lat temu, lecz moda na
te chustki powraca.

Nosić można ją na
kilka sposobów, np.
na ręce, na głowie, na
szyi. Pomysłów tyle,
ile osób ją
nosi. Bandany
wykorzystuje do
swojego poprawienia

wizerunku wielu
rockmanów, np. Axel
Rose. W latach 90.
nosiły ją J. Lopez, Ch.
Aquilera i Beyonce. 
Mogą ją nosić chłopcy
i dziewczęta.
Polecam.
Maja Piekarska

Powrót bandany

Żeby spędzić
wspaniały czas w ferie
zimowe można
wyjechać w Alpy albo
na Wyspy Kanaryjskie.
Można też spędzić je w
mieście, wychodząc na
sanki, na łyżwy lub na
narty. Dzieci chodzą
zjeżdżać na pagórki, a
najlepsze pagórki
znajdują się w parku
Śledzia, Górka
Józefowska przy ulicy

Józefów i w parku im.
A.Struga przy ulicy
Sędziowskiej. 
Lodowisko można
znaleźć przy
Manufakturze i
Bombonierkę przy ulicy
Wólczańskiej.
Życzymy udanej
zabawy!
Zuzanna Prukacz,
Zuzanna Jakubiec

Lodowisko na podwórku Manufaktury

Pinterest

MP

MP

Pintereststyle.com

www.manufaktura.com
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MŚ w piłce nożnej Rosja 2018 tuż, tuż...

Od lat nie mieliśmy tak dobrej drużyny
narodowej w piłce nożnej. W rankingu
FIFA Polska znajduje się na 7. miejscu!
To rozbudza nadzieje, a MŚ tuż, tuż...

W naszej szkole
zorganizowany został
przez Panią
Czarnecką i Pana
Kamińskiego –
naszych wfhimenów –
turniej w dwa ognie
usportowione
pomiędzy szkołami
podstawowymi 58, 45,
155. 
Pierwszy mecz grali
uczniowie ze szkół 45
i 155 – wygrała 2-1
szkoła 45. Drugi mecz
uczniowie z naszej
szkoły przeciwko
uczniom szkoły 155,

pierwszy set wygrali
nasi przeciwnicy 8:10
w punktach. Drugi set
wygraliśmy 10-9,
niestety w następnym
secie nasza forma
spadła i mecz
przegraliśmy. Trzeci
mecz grali uczniowie
ze szkół 45 i 58. Ten
mecz wygraliśmy MY
2-0. W całym turnieju
zajęliśmy II miejsce.
Jestem pewien, że w
przyszłym roku
wygramy. 
Raju

Turniej międzyszkolny 
w dwa ognie usportowione

Dwa ognie usportowione.

Po dwunastu latach
Polska dostała się na
mundial do Rosji, który
odbędzie się w 2018
roku. Trener naszej
reprezentacji Adam
Nawałka wystawia
zazwyczaj taki sam
skład piłkarzy. Co
prawda przegraliśmy
jesienią z Meksykiem
w meczu towarzyskim
1-0, a z Urugwajem
zremisowaliśmy 0-0, to
jednak ta ekipa
sprawdza się w czasie
gry. Niestety
niepokojące jest to, że
brak w drużynie
rezerwowych
zawodników tego
samego poziomu.
Jedynie na pozycji
bramkarzy

mamy równych
zmienników. W naszej
reprezentacji mamy
piłkarzy, którzy
zdobywają dużo goli.
Jednym z nich jest
kapitan drużyny Robert
Lewandowski. Ale w
razie jego kontuzji nikt
nie jest wstanie go
zastąpić. 
Znaleźliśmy się w
grupie z Senegalem,
Kolumbią i Japonią.
Jesteśmy w stanie
wygrać z tymi
drużynami, dlatego na
mundialu w Rosji w
2018 roku oczekujemy
dobrych wyników.

Raju i Włodarz

Kamil Glik i Edison Cavani

Ogłoszenia

21 grudnia 2017 r. w
sali gimnastycznej
naszej szkoły odbędzie
się świąteczne
spotkanie uczniów i
rodziców
współorganizowane z
Kościołem
Ewangelickim
Chrześcijan "Woda
Życia":
* uczniowie klas I^III i
dzieci młodsze o godz.
17.00,
* uczniowie klas IV^VIII
o godz. 18.00.
*************************
22 grudnia br. odbędą
się wigilie klasowe w
godz. 9.00^11.30.
Zajęcia są od 8.00 do
11.30. Jasełka:
* kl. I^III o godz. 8.30,
* kl. IV^VIII o godz.
10.30.

psp20.opole.plyasadikca.com

thenews.pl
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10 CIEKAWOSTEK 
O LENIWCACH

Dowcipy 
o świętach

.

Każdy z nas jest
leniwcem

Słodziaczek

·Leniwce żyją w
tropikalnych lasach
Ameryki Środkowej i
Ameryki Południowej.
Większość życia
spędzają na
drzewach.
·Leniwce na ogół
schodzą z drzew tylko
za potrzebą i w to
samo miejsce.
Czynność tę
wykonują mniej więcej
raz na tydzień.

·Leniwce mają opinie
zwierząt powolnych,
przysypiają zaledwie
10 godzin na dobę.
·Występują leniwce
dwupalczaste
prowadzące nocny
tryb życia i leniwce
trójpalczaste aktywne
w dzień.Te pierwsze
są większe, te drugie
są w stanie obrócić
głowę o 360 stopni.
·Futra leniwców

nierzadko są pokryte
glonami, dla
kamuflarzu przed
drapieżnikami takimi
jak węże, orły,
jaguary.
·Metabolizm leniwców
jest przeraźliwie
spowolniony.
Strawienie posiłku z
liści może im zająć
nawet miesiąc czasu.
·Leniwce są bardzo
dobrymi pływakami.

·Są blisko
spokrewnione z:
mrówkojadami i
pancernikami.
·Małe leniwce przez 
kilka pierwszych
tygodni wczepione są
w brzuch swojej
matki. Zostają przy
niej aż do 4. roku
życia.

MikO
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Burek mówi do Azora:
- Już nie mogę się doczekać tych świąt!
- Dlaczego?
- Nie dość, że dostanę dwa worki świeżuteńkich
kości, to jeszcze ludzkim głosem będę mógł
powiedzieć swojemu panu, co o nim myślę!
***
Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty na
ulicy. Jasio po otrzymaniu jednego z nich mówi:
- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent.
- Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj. - Nie
masz mi za co dziękować.
- Wiem, ale mama mi kazała.
***
- Puk, puk!
- Kto tam?
- Merry.
- Jaka Merry?
- Merry Christmas!

Źródło: http://dowcipnastrona.republika.pl

j.w.
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