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Moc życzeń z okazji
Dnia Edukacji Narodowej

ZNOWU RAZEM!
Po trzech latach przerwy "NEWSY Melchiora"
wracają do JUNIOR MEDIA i do Szkoły
Podstawowej nr 58 w Łodzi. Wiele się u nas
zmieniło. Co? Przeczytajcie nas!
"NEWSY Melchiora" zaczęły
się ukazywać w roku
szkolnym 2008/2009, a ich
pomysłodawczyniami były
uczennice ówczesnej klasy
V b: Paulina Błaszczyk,
Natalia Siwiec, Ada,
Czerwińska, Paulina Kot,
Paulina Osmolak i Małgosia
Ambroziak. Początkowo był
to składany w Wordzie
miesięcznik
popularnonaukowy i
kulturotwórczy, w którym
dzieliliśmy się naszymi
pasjami. Reportaże z życia
szkoły były na drugim
planie.
Wiosną 2013 roku
zmieniliśmy profil
"NEWSÓW" i przenieśliśmy
gazetę do Internetu. Tu na
platformie JUNIOR MEDIA
składaliśmy miesięcznik w
profesjonalnym programie
do edycji gazet,
udostępnionym przez
POLSKA PRESS. Wtedy
też "NEWSY" więcej
miejsca poświęcać zaczęły
aktualnościom z życia
społeczności szkolnej i
lokalnej. W dalszym ciągu
pisaliśmy też o naszych
zainteresowaniach, pasjach
i sukcesach. I tak było do
marca 2018 roku, kiedy
zawiesiliśmy wydawanie
gazetki. Dlaczego?
Powodów było kilka, ale
najważniejszy to...
(c.d. na s. 2)

Kochani NAUCZYCIELE!
Z okazji Waszego święta
składamy Wam
najserdeczniejsze życzenia:
spokojnej,
satysfakcjonującej pracy,
docenienia wysiłku, jaki
wkładacie w nasze
nauczanie i wychowanie
oraz szacunku innych,
a także sukcesów
zawodowych i spełnienia
marzeń osobistych.
Redakcja "NEWSÓW
Melchiora"

Dla Nauczycieli

DM

"Przypadek i chęć..."
Wywiad z Panem Dyrektorem
Stare wydania "NEWSÓW Melchiora"

DM

Obecna redakcja "NEWSÓW Melchiora"

DM

Ponad dwa lata temu
pożegnaliśmy Panią
Dyrektor Elżbietę Dyl, którą
większość z nas pamięta
z tego, że wspierała nas –
uczniów i unowocześniała
szkołę. Od września 2019
roku naszą szkołą zarządza
Pan Dyrektor Tomasz
Krzeszewski.
Oto krótki wywiad,
z którego dowiecie się co
nieco.
Karolina Zagórska i Maja
Czajkowska: Co skłoniło
Pana do zostania
dyrektorem?
Tomasz
Krzeszewski: Przypadek
i chęć pracy z dziećmi.
(c.d. na s. 3)
Przed wywiadem...

DM
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Redakcja "NEWSÓW Melchiora" w roku DM
szkolnym 2017/2018
...reforma oświaty,
która wpłynęła na nas
i nasz czas wolny. W
VII i VIII klasie doszło
mnóstwo nowych
przedmiotów i, co za
tym idzie, wydłużył
nam się każdy dzień
w szkole. W domu też
trzeba było się więcej
uczyć. Na
przyjemności i zajęcia
rozwijające nasze
zainteresowania
temat, zamieścimy go
w gazetce. DM

nie pozostało dużo
czasu.
Dziś wznawiamy
jednak działalność
"NEWSÓW
Melchiora" z wielkim
zapałam i z nowym
zespołem
redakcyjnym, który
składa się z uczniów
klasy IV a.
Naczelnymi gazety
są: Liliana Kącicka i
Kornelia Tracz, które

Dzień Nauczyciela
za pasem

Kwiatki z ogródka

DM

będą zajmowały się
najważniejszymi
tematami oraz modą.
W zastępstwie mamy
Karolinę Zagórską
piszącą właściwie od
ręki, a jej i Mai
Czajewskiej "działką"
są przed wszystkim
wywiady. Natalii pasją
są zwierzęta, więc się
nie zdziwcie, kiedy
zapyta Was o
waszych pupili.
Dzień Nauczyciela
wypada 14
października.
Obchodzimy je od
1972 roku, kiedy to
zostało ustanowione
przez rząd.
Tego dnia można coś
przygotować naszym
kochanym
Nauczycielkom
i Nauczycielom także.
Oto przykłady
drobnych upominków,
które najbardziej ich
ucieszą:
- laurka,
- bukiet kwiatów
z własnego ogrodu lub
- kwiatek orgiami
własnoręcznie
wykonany,
- ciasteczka
samodzielnie
upieczone i ładnie
zapakowane,

Dwóch Marceli
zajmować się będzie
sprawami
informatycznymi.
Pozostali
dziennikarze z klasy
VI a szukają jeszcze
swych działów. Do
"NEWSÓW" pisać
właściwie mogą
wszyscy chętni
uczniowie, czyli wolni
strzelcy, i jeśli mają
ciekawy

- wykonany przez
siebie portret
Pedagoga, czy nawet
- najzwyklejsze, ale od
serca złożone
życzenia.
Klasy 4-8 mogą
przygotować
drobiażdżek nie dość
że dla swoich
obecnych Nauczycieli,
to też dla swoich
Nauczycieli z klas 1-3.
Wszyscy na pewno
ucieszą się
z podarunku od swoich
uczniów. Pamiętajmy
o naszych
Nauczycielach.
Szymon Dolatowski

O zaletach pikniku,
czyli o tym, że warto wspólnie spędzać czas
na świeżym powietrzu

W czwartek 9.09.2021 r. odbył się piknik w parku
Szarych Szeregów, gdzie znajduje się złamane
serce.
Brały w nim udział klasy: IV a, IV b i klasa V a.
Uczniowie zabrali koce i jedzenie. Wzięli również
głośniki, telefony i gry. Dzieci rozłożyły koce pod
drzewami. Następnie grali w różne gry. Nie
wiadomo, kiedy piknik się skończył.
Wrażenia z tej imprezy:
„Piknik był bardzo udany”,
„Uważamy, że warto organizować takie imprezy,
ponieważ są one odpoczynkiem dla uczniów”.
Niezależnie od pory roku, nawet zimą, warto taki
piknik klasowy zorganizować. Ważne, żeby
dopisywała pogoda, czyli świeciło słońce.
Liliana i Karolina

Klasa IV b z wychowawczynią

DM

Chłopcy z klasy IV b

DM

Klasa IV a na pikniku

DM

www.dzienniklodzki.pl
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"Przypadek i chęć...". Wywiad z Panem Dyrektorem
KT i MCz: Od ilu lat
jest Pan
dyrektorem?
TK: Dyrektorem
jestem od 10 lat, a w
tej szkole 3 lata.
KT i MCz: Za co
odpowiedzialny jest
dyrektor?
TK: Za zapewnienie
uczniom
i nauczycielom
miłych, przyjaznych
i bezpiecznych
warunków do nauki.
KT i MCz: Czy
wobec tego bycie
dyrektorem jest
trudne i dlaczego
tak bądź nie?
TK: Jest bardzo
trudne, ponieważ
dyrektor musi
godzić zwaśnione
strony.
KT i MCz: Co Pan
sądzi o swojej
pracy?
TK: Uwielbiam ją,
przynosi mi wiele
satysfakcji, ponieważ
lubię pracować
z dziećmi.
KT i MCz:

Co sądzi Pan o
poziomie nauczania
w naszej szkole?
TK: Jest bardzo
wysoki, wszyscy
starają się otrzymać
najlepsze oceny.
KT i MCz: Co
najbardziej lubi Pan
w tej szkole?
TK: Uśmiechniętych
uczniów.
KT i MCz: Co może
Pan zaproponować,
żeby umilić dzieciom
pobyt w szkole?
TK: Gry zespołowe,
uczniowie mogą
w różny sposób
rozwijać swoje
zainteresowania
grając wspólnie w
szkole, na boisku i na
placu zabaw.
KT i MCz: Jaki był
Pana ulubiony
przedmiot
w dzieciństwie
i dlaczego?
TK: Geografia,
uwielbiałem
poznawać nowe
miejsca i kraje,
nowe pomieszczenia
świetlicowe
na parterze dla
uczniów.

lubiłem ciekawostki
przyrodnicze i teraz
często podróżuję do
miejsc, które
poznałem na lekcji
geografii.
KT i MCz: Jakiego
Pan nie lubił
przedmiotu
w dzieciństwie?
TK: Lubiłem
wszystkie przedmioty,
ponieważ nauka
sprawiała mi radość.
KT i MCz: Jakie ma
Pan
zainteresowania?
TK: Podróżowanie
jest moim hobby.
W wolnym czasie
odwiedzam muzea,
galerie sztuki, jeżdżę
poznawać kraj.
KT i MCz: Jakiego
uczy Pan
przedmiotu/
przedmiotów?
TK: W tym roku uczę
informatyki, ale lubię
też uczyć języka
angielskiego, który
przydatny jest
w podróżach, dlatego

uważam, że wszyscy
uczniowie powinni
pilnie uczyć się
języków obcych.
KT i MCz: Kiedy
odbędzie się remont
w naszej szkole?
TK: Remont jest
w przygotowaniu.
W najbliższym czasie
będą wymienione
okna, drzwi, szkoła
będzie ocieplana.
Budynek będzie
pomalowany na
kolory historyczne, to
znaczy takie w jakie
był pomalowany, gdy
powstał w latach 60
ubiegłego wieku.
Wówczas naszą
szkołę nazywano
białą szkołą.
KT i MCz: Co
chciałby Pan
zmienić w naszej
szkole?
TK: Chciałbym
unowocześnić plac
zabaw organizując
nowe miejsca
zabawy, chciałbym
także zorganizować

...i po wywiadzie.
KT i MCz: Co
chciałby Pan
powiedzieć
czytelnikom
„NEWSÓW
Melchiora”?
TK: Chciałbym
powiedzieć,

DM
żeby uwierzyli w swoje
marzenia i starali się
zawsze je spełniać.
Dziękujemy za
wywiad.
Karolina i Maja

Ogólnoświatowy Dzień Uśmiechu

Uśmiechnij się!

DM

...obchodzimy od 1999 roku i przypada
w pierwszy piątek października (1 października
w tym roku). Twórcą tego święta był Harvey Ball,
autor znanego symbolu żółtej, uśmiechniętej
buźki „smiley face”. Znaczek ten ma
reprezentować to, radość z życia. Okazuje się, że
powiedzenie „śmiech to zdrowie” nie jest tylko
metaforą. Istnieje specjalna dziedzina badań
zajmująca się śmiechem, jego wpływem na
organizm człowieka, zwana gelontologią.
W tym roku w naszej szkole obchodzimy Dzień
Uśmiechu. Każdy uczeń, który założył żółty
element nie był pytany przez nauczycieli.
Oby więcej takich świąt...
Julia Łaźniewska

Uśmiechnij się!

DM
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Jeszcze nie byłeś w ms2?
To żałuj. Bo jest to jedyne tak dobrze
zaopatrzone muzeum sztuki
nowoczesnej w Europie. Jest chlubą
Łodzi, a skoro jesteś łodzianinem,
musisz tam iść!
Klasa IVa wizytę
w ms2 ma już za sobą.
Siódmego
października br.
byliśmy tam na
warsztatach
zatytułowanych "Atlas
Trailer". Pod
kierunkiem pani
kustosz animatorki
obejrzeliśmy pięć
najważniejszych
obiektów tego muzeum
i wykonaliśmy
samodzielnie prace
plastyczne
inspirowane tymi
dziełami, czyli
obrazami, instalacjami,
urządzeniami i samą
osobą twórcy. Po
wykonaniu kart zostały
one spięte w album,
który ułatwia

zwiedzanie muzeum
i zrozumienie sztuki
nowoczesnej.
W ms2 jest też
niesamowity klimat.
Muzeum mieści się
w budynku fabrycznym
dawnej tkalni Izraela
Poznańskiego.
Wewnątrz widać stare
ceglane ściany
i sklepienia, które
zostały połączone
z nowoczesnymi
elementami: szklanymi
i metalowymi schodami
oraz drewnianymi
meblami.
Warto zobaczyć ms2
na własne oczy.
Polecamy!
DM

DM

DM

Wystawa na rynku Manufaktury

DM

Pierwsza wycieczka
pierwszaków

Warsztaty
dziennikarskie

Pan M. Kałach

Nasze albumy

We wtorek 28 września
odwiedził klasę IVa –
członków redakcji
szkolnej gazetki
„NEWSY Melchiora”
znajomy dziennikarz –
Pan Maciej Kałach.
Najpierw opowiedział
o tym, jak wygląda
dzień pracy w redakcji
„Dziennika Łódzkiego”
i pokazał papierowe
i internetowe wydanie
tej gazety. Następnie
przeprowadził
warsztaty
dziennikarskie: my
mówiliśmy, na jaki

28 września klasa I b miała pierwszą klasową
wycieczkę do Miejskiej Biblioteki przy ul.
Gdańskiej 8. Poznaliśmy pomieszczenia
biblioteki. Dowiedzieliśmy się, jaka jest ważna dla
dzieci i dorosłych. Na koniec uczniowie wzięli
udział w grze, która sprawdziła znajomość
biblioteki. Na pewno tam wrócimy.
EJ

temat chcielibyśmy
napisać artykuł, a Pan
Maciej doradzał,
jak interesująco przedstawić go w
tekście. Na koniec
odpowiedział na
lawinę naszych pytań.
To było ciekawe i
pouczające spotkanie,
na pewno wskazówki
dziennikarza
z 15-letnim
doświadczeniem
zastosujemy w naszej
pracy.
DM

Uczniowie klasy I b

Emilia Janusik

www.dzienniklodzki.pl
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Bądźmy EKO!
Felieton ekologiczny
Codziennie każdy
z nas ma kontakt
z przyrodą
i środowiskiem
naturalnym, a jednak
nie każdy o nie dba.
Żyjąc w XX w. sporo
osób nawet nie miało
pojęcia, co to znaczy
być EKO lub jak
wielkie znaczenie ma
to dla naszej planety.
Dzięki różnym akcjom
ekologicznym, coraz
więcej ludzi staje się
EKO, jednakże wciąż
jest ich mało, co
stanowi duży problem.
Ludzie znacznie
bardziej
zanieczyszczają
naszą planetę niż
kilkaset lat temu,
ponieważ wtedy nie
było aż tak dużej
produkcji rzeczy
z tworzyw sztucznych
(takich, które
rozkładają się bardzo
długo).
Jednym
z najważniejszych
przykładów bycia EKO

jest posiadanie rzeczy
wielokrotnego użytku,
np. torby na zakupy,
szklane butelki,
porcelanowe lub
szklane kubki, talerze
oraz metalowe
sztućce itd., ponieważ
jak sama nazwa mówi
możemy użyć tych
rzeczy wiele razy,
dzięki czemu nie
wyrzucamy ich i nie
zanieczyszczamy nimi
środowiska. Do rzeczy
wielokrotnego użytku
zaliczają się też
ubrania. Sprzedając
lub oddając ubrania,
których już nie chcemy
dajemy im drugie
życie.
Następnym
przykładem bycia
EKO jest posiadanie
rzeczy papierowych,
ponieważ możemy
później oddać je na
makulaturę i powstaną
z nich nowe rzeczy
takie jak: torby,
zeszyty, długopisy,
piórniki, a nawet

plecaki. Jednak czy te
wszystkie przedmioty
są funkcjonalne?
Z pewnego punktu
widzenia tak, rzeczy te
pełniłyby swoją rolę,
jednakże z drugiej
strony, np. papierowy
plecak mógłby się
zniszczyć od ciężaru,
wody czy uderzenia.
Owszem jest to
bardziej ekologiczne
niż posiadanie
zwykłego plecaka, ale
bardzo krótkotrwałe
i mało funkcjonalne.
Natomiast rzeczy takie
jak torby, zeszyty, czy
długopisy spełnią jak
najbardziej swoją rolę,
ponieważ są to
przedmioty, które
raczej zniszczyć
możemy specjalnie.
Kolejnym przykładem
bycia EKO jest
wyrzucanie śmieci do
kosza (nie na chodnik
lub trawnik) oraz ich
segregacja, dzieląc
odpady na plastik,
tworzywa sztuczne,
bio, papier, szkło.

Wtedy mniej
zanieczyszczamy
powietrze oraz wody
gruntowe i nie
doprowadzamy do
zaśmiecania naszej
planety papierkami,
puszkami, butelkami
itp.
Podsumowując, w XX
w. zanieczyszczenia

środowiska były
znacznie mniejsze niż
w XXI w., jednak to
w tych czasach jest
więcej ludzi, którzy są
EKO. Dlaczego?
Odpowiedź jest
banalnie prosta, otóż
w tych czasach ludzie
są bardziej
wykształceni

i posiadają większą
wiedzę na temat
ekologii. Czy zatem
warto być EKO? Tak,
ponieważ dbamy w
ten sposób o planetę
na której żyjemy,
dobro swoje i innych.
Magdalena Józwiak

Eko artykuły szkolne

DM

NOWE PRACOWNIE KOMPUTEROWE
dzięki wygranej w Budżecie Obywatelskim Łodzi

Nowa pracownia komputerowa

DM

W 2019 wygraliśmy dwie
pracownie komputerownie i termomodernizację
szkoły.
W pracowniach są komputery z pamięcią ram
8,00 GB, 64-bitowy system operacyjny.
Oprócz komputerów jest w nowej pracowni
tablica dotykowa, nowe ławki i monitory.
Na nowym sprzęcie pracuje się świetnie
i szybko.
A co pan Szymczak jeszcze chciałby mieć
w nowej pracowni, gdyby była kasa? Dobrą
drukarkę wielofunkcyjną.
Według opinii uczniów pracownia ma wystarczają
liczbę miejsc i dobry sprzęt.
Marcel Wróbel

Nowa pracownia komputerowa

DM
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Szkolny Konkurs Plastyczny "Wspomnienia
z wakacji – podwodne wakacje" – rozstrzygnięty!

Prace w galerii szkolnej

DM

Prace w galerii szkolnej

DM

Zakończono już
pierwszy w tym roku
turniej szkolny.
Organizatorka, Pani
Anna Sztekmiler,
nauczycielka plastyki,
z radością informuje,
że konkurs pt.
"Wspomnienia
z wakacji - podwodne
wakacje" został
rozstrzygnięty.
Z powodu dużej liczby
pięknych prac zostały
przyznane nagrody
równorzędne, które
otrzymały następujące
dzieci:
Pola Duda kl.
Ib, Bartek
Szymanowski kl.
IIIb, Natalia Dróżdż kl.
IVa, Basia Chmielecka
kl. IVb, Ola Stępień kl.
IVb,

Kasper Baraniak kl.
Vb, Kuba Banasiewicz
kl. VIIa, Oliwia
Magdzińska kl.
VIIa, Nikola
Romanowska kl.
VIIa, Bartek Zagalski
kl. VIIb, Kacper Kapka
kl. VIIc.
Wraz z Panią
A. Sztekmiler
gratulujemy dzieciom
i rodzicom, życzymy
kolejnych sukcesów
w konkursach
artystycznych
i naukowych.
Źródło: Librus,
Ogłoszenie A.
Sztekmiler

Próbna ewakuacja
szkoły
W dniu 5 października br. o godz. 9.00 odbyła
się, jak co roku, próbna ewakuacja uczniów ze
szkoły na wypadek zagrożenia.
Tym razem nie przeprowadzała jej straż,
a pracownik szkoły ds. bezpieczeństwa.
Uczniowie wraz z nauczycielami zeszli na taras,
a później wzdłuż boiska na plac przed szkołą, po
czym wrócili do sal lekcyjnych.
RED

Próbny alarm ppoż

DM

Koło historyczne nie zwalnia tempa!
Koło historyczne
kierowane od lat przez
nauczycielkę historii
oraz wiedzy
o społeczeństwie,
Panią Hannę
Majkowską-Pilarz nie
zwalnia tempa i w
dalszym ciągu
energicznie się
toczy. W dniu 22
września br. młodzież
z klasy 7B
uczestniczyła w
międzyszkolnych
zintegrowanych
warsztatach
strzeleckich i zajęciach
patriotycznoobronnych w 82
rocznicę walk Armii
„Łódź”. Uczniowie na
strzelnicy strzelali
z karabinków
pneumatycznych,

mogli wziąć do ręki
broń i umundurowanie
będące na
wyposażeniu Wojska
Polskiego i Straży
Granicznej. Byli też
musztrowani przez
WOT :)
Po raz kolejny także
klasa 7b pod opieką
wychowawczyni
wzięła udział w akcji
dla powstańców
warszawskich.
Uczniowie wykonali
piękne kartki
z życzeniami i słowami
uznania dla żyjących
powstańców.
Źródło: https://sp58lodz.edu.pl/,
H. Majkowska-Pilarz

Dyplom uznania dla 7b

H. Majkowska

Kartka dla Powstańca

H. Majkowska

www.dzienniklodzki.pl
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„DZIENNIK CWANIACZKA”
Jeffa Kinney’a

KSIĄŻKA MIESIĄCA
"Najdziwniejsze fobie" Marcina Przewoźniaka

KSIĄŻKĄ WRZEŚNIA

Autorem cyklu opowiadań jest Jeff Kinney. Pisarz
jest Amerykaninem. Czterokrotnie zdobył
nagrodę Nickelodeon Kids Choice Award w
kategorii Ulubiona Książka. Książka opowiada o
przygodach Grega Heffleya, który jest głównym
bohaterem. Greg mieszka w małym miasteczku z
rodzicami i dwomabraćmi, jeden jest młodszy a
drugi starszy. Uczęszcza do gimnazjum. Nie
przepada za swoim starszym bratem Rodrickiem,
uczniem liceum: Crossland. Młodszy brat Manny
jest przedszkolakiem, skarżypytą.Ulubionym
zajęciem Grega jest spisywanie swoich przygód
w dzienniku, który dostał od swojej mamy. Greg
ma najlepszego przyjaciela Rowleya, z którym
uczęszcza do tej samej klasy.
Ola i fobie

DM

Fobii, jak widać, jest duuużo

DM

"Najdziwniejsze fobie" M. Przewoźniaka jest to
zbiór najciekawszych fobii, powodujących lęk
u człowieka. Książka ma na celu wytłumaczenie,
czym jest fobia, skąd się bierze i jak możemy
sobie z nią poradzić. Treść "Najdziwniejszych
Fobii" jest przedstawiona w sposób zabawny
i przyjemny dla czytelnika, a kolorowe ilustracje
dopełniają całości. Uważam, że wprowadzenie
dodatkowo humoru i głównego bohatera
o imieniu Fobio Strachetii, który jest Włochem
mieszkającym w Polsce, oraz szalonym
naukowcem, bojącym się wszystkiego, powoduje,
że czytelnik nie czuje, że jest sami ze swoimi
lękami.

Książka podoba się nawet mojemu bratu, który
ma 6 lat, a tak jak każdy przedszkolak boi się
wielu rzeczy. Najbardziej zaskakującymi fobiami,
które znalazłam w tej książce są: nomofobia - lęk
przed utratą telefonu komórkowego. Są ludzie,
którzy traktują telefon jak okno na świat i nie
mogą bez niego wytrzymać nawet 5 minut.
Leukofobia - jest to lęk, przez który ludzie boją
się koloru białego. Książka opisuje także
najbardziej normalne fobie typu: arachnofobia jest to lęk przed pająkami.
Osobiście mi się bardzo podobała, polecam
książkę i zachęcam do przeczytania.
Aleksandra Zapart

Jeśli za oknem jest smutno i pada deszcz, warto wybrać
się do kina na „Czarny młyn”.
Film opowiada o chłopcu Iwo, jego niepełnosprawnej
siostrze Meli oraz trójce przyjaciół. Historia rozpoczyna
się od wydarzeń sprzed lat. Gdy tata Iwa do późnej nocy
pracował w pobliskim młynie, wybuchł tam ogromny
pożar. Ojciec nie przeżył. Z czasem młyn opustoszał,
nikt w nim nie przebywał. Jednak w okolicy zaczęły się
dziać dziwne rzeczy, a do czarnego młyna
niewytłumaczalna siła przyciągała przedmioty i ludzi.
Przed chłopcem i jego przyjaciółmi stanęło zadanie
uratowania rodziny
i sąsiadów przed niszczycielską mocą „Czarnego
młyna”.
Finałowe sceny trzymają w napięciu, ale o zakończeniu
dowiecie się w kinie.
Opinie:
„Film był bardzo ciekawy, wówczas miał dużo zwrotów
akcji.” Liliana Kącicka 4a
„Bardzo podobał mi się początek filmu, bo
bardzo lubię tragiczne sceny.” Kornelia Tracz 4a
„Film jest doskonały, jest w nim wiele akcji. Naprawdę
polecam go obejrzeć” Karolina Zagórska 4a

FILM MIESIĄCA

"Czarny młyn"

Plakat filmowy

Filmweb

"Dziennik Cwaniaczka"

https://nk.com.pl/

Gdy idzie do Rowleya spotyka Fregleya, który ma
problem z higieną osobistą. Książkę czyta się
łatwo i przyjemnie, gdyż jest napisana dużymi
literami, ozdobiona dużą ilością rysunków,
obfitująca w dużą ilość śmiesznych historyjek.
Opowiadania zawierają mnóstwo morałów. Na
podstawie opowiadań powstał już serial
czteroodcinkowy. Ja obejrzałem 2 odcinki pod
tytułem ”Dziennik Cwaniaczka 1”, “Dziennik
Cwaniaczka 2” - filmy mi się podobały, ale
uważam, że książka jest ciekawsza.
Każdemu polecam, aby zapoznał się z całą serią
opowiadań, ponieważ jest to idealna książka
dla dziesięciolatków.
Gabryś Samuła
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JESIENNE BLUZY
Wielkimi krokami
zbliża się jesień.
Zatem każdy z
nas przymierza
się do wyboru
nowej, idealnej,
wymarzonej
JESIENNEJ
BLUZY!
I właśnie dlatego
mamy tu pomocny
test.
Odpowiedz sobie
szczerze „Kogo
wybieram
z poniższych
par?”:
- Elsa czy Vaiana,
- Harry Potter
czy Monster
High,
- 101
dalmatyńczyków
czy zakochany
kundel,
- Superman
czy Batman?

Jeżeli
wybrałeś/łaś Elsę,
to znaczy, że
marzysz o grubej i
puchatej bluzie,
ale jeżeli
wybrałeś/łaś
Vaianę, twoja
bluza musi być
cienka i
przewiewna.
Jeżeli
wybrałeś/łaś
Harry’ego
Pottera, twoja
bluza powinna być
długa i obszerna
jak szata
czarodzieja. Co
jeśli jednak
wybrałeś/łaś
Monster High? –
to znaczy, że
twoja bluza
powinna być
krótka i
dopasowana jak
marynarka.

Wybrałeś/łaś
może
Supermana?
Oznacza to, że
twoja bluza nie
ma kaptura.
Mogłeś/łaś wybrać
również Batmana,
co znaczy, że
potrzebujesz
bluzy z kapturem,
żeby się okryć
w godzinie próby.
Za wyborem psa
ukrywa się Twoja
miłość do wzorów
– dalmatyńczyki,
lub gładkich tkanin
– kundel.
A teraz możesz
dobrać ulubiony
kolor i …
wyruszyć na
poszukiwania w
Internecie lub
Manufakturze.
Miłych łowów!
Liliana Kącicka

Liliana w długiej bluzie.

DM

BUTY NA PLATFORMIE

Wygodne i modne buty na platformie

DM

Oto moda 2021!
Dużo osób, a raczej
większość dziewczyn,
nosi buty na
platformie. Tę modę
znają pewnie nasze
mamy, ponieważ
wysoka podeszwa
modna była w latach
90-tych.
Buty te są fajne
z różnych względów,
na przykład dlatego,
że z powodu wysokiej
platformy nie czuć pod
podeszwą ostrych
kamyków czy
krzywości chodników.
Ale przede wszystkim
są one super, bo
świetnie wyglądają

na nogach:
wysmuklają je, tzn.
powodują, że noga
optycznie wydaje się
szczuplejsza, a osoba,
która je nosi
zdecydowanie
wyższa. Ponieważ
podeszwa
w tych butach jest
szeroka i gruba, są
one stabilne i ciepłe –
spokojne można
w nich chodzić zimą.
"Traktor" chroni przed
poślizgnięciem się
oraz zabezpiecza
stopę przed zmrożoną
ziemią.
Jeśli ktoś obawia się
tego, że workersy

są ciężkie, to trzeba
podkreślić, że
podeszwy
wykonywane są
obecnie z lekkich
tworzyw, więc
chodzenie w tego typu
butach jest
komfortowe. Są one
różnego rodzaju:
sportowe, sztyblety,
trzewiki.
Ludzie różnie je
oceniają, ale
większość jednak
ocenia je pozytywnie.
A ja myślę, że ludzie
jednak wolą te buty ze
względów
wygodnościowych.
Iga Chruścielewska
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SANAH vs. MATA
Po której stronie staniesz?

Wykres popularności
commons.wikimedia.org

SANAH urodziła się 2
września 1997 r. To
polska wokalista,
która w ostatnim
czasie zdobywa coraz
to większy rozgłos i
sławę. Lecz czy z
topką młodzieżowych
idoli może się
mierzyć? Sanah, to
tak naprawdę
Zuzanna Irena
Jurczak. Ma 24 lata.
Zaczęła swoją karierę
już dwa lata temu.
Teksty zawsze pisała
samodzielnie,
czasami pomaga
jej Magda Wójcik z
zespołu Goya. Wybiła
się piosenką
„Szampan”, wydaną w
2020 roku. Po tym
singlu jej kariera
nabrała tempa, a
ludzie zaczęli chętnie
słuchać jej
młodzieżowych i
często poruszających
typowe nastolatkowe
problemy piosenek.
Wokalistka pisze
piosenki proste,
mocno łapiące

Joanna
Miernik

Autorstwa Aleksander Żebrowski –
Fundacja na rzecz Polskiej Młodzieży im.
commons.wikimedia.org
Ludwika
Rajchmana

By Rapshoty

za serce i
pozwalające
przenieść tekst na
własne życie. Ja
sama bardzo lubię
wsłuchać się w słowa
jej utworów i
wyobrazić sobie
przeróżne historie.
Jestem pewna, że nie
tylko ja tak mam. Jej
piosenki mają
znakomity aranż; pod
względem
muzycznym są
świeże, miejscami
oryginalne. Dla samej
ciekawości spójrzmy
na ostatnią piosenkę
Sanah „Co ja tu robię”
wstawioną na
YouTube 7 maja 2021
i piosenkę Maty
„Papuga” wstawioną 1
września 2021 r.
Utwór Sanah na 16
września 2021 r.
zyskał 6 milionów
wyświetleń w serwisie
YouTube, a piosenka
Maty 16 milionów.
Niektórzy mogą się
kłócić, że to ze
względu nie na samą
piosenkę, a

fakt z kim śpiewał
Mata to Michał
Mata.
Matczak. Jest
Z tego też powodu
raperem,
przeprowadziłam
piosenkarzem, twórcą
ankietę w klasach 4-8.
tekstów. Jest synem
Jak na
profesora prawa
przedstawionym
Marcina Matczaka.
powyżej wykresie
Urodził się w 2000
widać, 30% pytanych
roku we Wrocławiu.
wybrało Sanah, a 70%
Pseudonim wymyślił
Matę.
mu tata podczas
To może dziwić,
wakacji. W 2019
ponieważ utwory
zdał maturę
SANAH puszczane są
międzynarodową w
we wszystkich
legendarnym II
stacjach radiowych na
Liceum
okrągło, natomiast
Ogólnokształcącym
Maty nie usłyszysz w
im. Stefana Batorego
radiu, no chyba że
w Warszawie.
autoocenzurowany
Niewiele wiadomo o
"Kiss cam".
życiu prywatnym
Wniosek? Młodzież
rapera. Tworzy
słucha muzyki za
muzykę gatunku: trap,
pośrednictwem
rap i hip-hop.
Internetu.
Najbardziej jego
Joanna Miernik
znany singel to
Photo cropped: By
"Patointeligencja",
Rapshoty który zapowiadał
File:Sanah_i_Sobel_2021.jpg, debiutancki album
CC BY 3.0,
"100 dni do matury". 7
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
lipca 2021 pojawił się
curid=121590146
singel "Kiss cam” i
trafił na globalną
listę Global Exp US

(czyli utworów spoza
Stanów
Zjednoczonych)
magazynu
„Billboard”. Napisał
ją dla dziewczyny, co
wyznał
podczas odbierania
Fryderyka. Piosenka
Maty jest pierwszym
polskojęzycznym
utworem, który
znalazł się na tej
liście. Podczas
gali polskich nagród
muzycznych raper
pochwalił się, że
utwór uzyskał
status diamentowej
płyty. „Kiss cam" już
odsłuchało już miliony
Internautów. Fani
Maty do tej pory nie
mieli okazji poznać go
od tej strony. W
teledysku wystąpiły
gwiazdy -Michał
Milowicz jako instruktor
tańca, czy DJ-ka i
raperka Young
Leosia. Za
scenariusz i reżyserię
teledysku odpowiada
Nastazja Gonera.

Parę dni temu Mata
udzielił wywiadu
"New York
Tamesowi", co
potwierdza jego
pozycję w muzyce
światowej.
Muzyka Maty jest
hitem tego
lata, słucha go nie
tylko moje pokolenie
ale i moi rodzice.
Kornelia Tracz
Photo cropped:
Autorstwa Aleksander
Żebrowski – Fundacja
na rzecz Polskiej
Młodzieży im.
Ludwika Rajchmana Zdjęcia wykonane
podczas Spotkań
KML 17 września
2020 roku w
Warszawie, CC BYSA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.ph
curid=94993535
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Coś na słodko:
szaszłyki owocowe z nutką mięty

Szaszłyki owocowe

Sekretny składnik - mięta

Kornelia Tracz

pixabay

MÓJ PUPIL:
MYSZOSKOCZEK

Zdrowe, owocowe szaszłyki idealne na
przekąskę. Fajna opcja zarówno dla dorosłych
jak i dla dzieci. Oczywiście miks owoców może
być różny. To jest moja tęczowa propozycja
i bomba witaminowa.
Składniki:
- dwa banany
- dwie nektarynki
- kiść winogrona
- dwa kiwi
-kawałek arbuza
- można dorzucić kilka listków mięty
Przygotowanie:
Wszystkie owoce myjemy i osuszamy.
Banana obieramy ze skórki i kroimy w grubsze
plastry. Kiwi obieramy i kroimy na grubsze
kawałki. Z nektaryny usuwamy pestkę i także
kroimy na grubsze kawałki.
Z arbuza usuwamy skórę i kroimy w grubszą
kostkę. Winogrona obieramy z kiści.
Na patyczki do szaszłyków nadziewamy
naprzemiennie przygotowane owoce i tak aż do
wyczerpania składników. Co jakiś czas
nakłuwamy listek mięty. Przygotowane szaszłyki
układamy na talerzu i od razu jemy.
Opinie:
Mama: „Proste, a nawet troszkę banalne, ale
przede wszystkim smaczne i zdrowe, a to jest
przecież najważniejsze :)”
Lila: „Bardzo dobre ,a smaczniejsze z miętą”
Babcia: „Super przepis również dla wegetarian,
na pewno spróbuje latem! :)”
Kornelia Tracz

Coś na ostro,
czyli jak zrobić pizzerki
Czas:35-45min Trudność: łatwe
Składniki:
ciasto francuskie
kilka łyżek sosu do spaghetti
pokrojone kabanosy
starty ser żółty
Wykonanie:
Najpierw rozwiń ciasto francuskie. Następnie
wyłóż sos do spaghetti, ser i kabanosy. Zroluj
ciasto w rulon, a następnie pokrój na plastry. Na
blaszce wyłóż papier do pieczenia, ułóż pizzerki
i wstaw do piekarnika nagrzanego do 180oC.
Piecz 20-25 min.
Pizzerki można zabrać na piknik lub do szkoły.
Karolina Zagórska

Karolina i pizzerki

DM

Moja myszoskoczka
Witam!
Mam na imię Natalia.
Jestem właścicielką
myszoskoczki o
imieniu Ładzia (bo ma
białą łatkę na łepku).
Kupiłam ją w sklepie
zoologicznym.
Ma 3 lata.
Myszoskoczki jedzą
pożywienie dla
gryzoni, są to różnego
rodzaju:
zboża,
suszone owoce,
suszony
makaron.
Moja mysza na
przykład uwielbia
słonecznik. Ważny jest
też dostęp do świeżej
wody.
Ładzia jest bardzo
wesoła i ruchliwa,
uwielbia bawić się w
kołowrotku, buszować
w trocinach. Śpi w
dzień, bawi się w nocy.

Natalia Dróżdż
Lubi mieć towarzysza
do zabawy, czyli drugą
myszoskoczkę.
Zwierzęta te pochodzą
z pustynnych
obszarów Mongolii,
występują w różnych
barwach: białej,
kremowej, brązowej
i rudej. Są bardzo
skoczne dlatego
nazywają się
myszoskoczki.
Polecam je jako
zwierzątko domowe,
ponieważ są to bardzo
przyjazne zwierzątka
dla człowieka i lubią
być w centrum uwagi.
Są to również bardzo
delikatne zwierzęta,
dlatego bawiąc się
z nimi, trzeba być
ostrożnym.
Natalia Dróżdż
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Ogłoszenie
sportowe

SPORT

Piłka nożna? Nie tym razem
Piłka wodna, czyli
water polo to sport
wodny, podobny do
piłki ręcznej, ale
rozgrywka odbywa się
w wodzie. Piłka wodna
jest jednym ze sportów
olimpijskich.
Aktualnym mistrzem
piłki wodnej jest
Serbia. Zasady są
dość proste. Drużyna
składa się z:
3 obrońców,
3 atakujących,
bramkarza,
zawodników
rezerwowych.
Wszyscy noszą
specjalne czepki
z nausznikami.

Mecz składa się z
czterech części po 8
minut.
W Łodzi waterpolo
można trenować
w ŁSTW (Anilana)
i UKS Neptun.
Jest to bardzo zdrowy
sport, rozwijający cały
organizm, a jest w nim
bardzo mało kontuzji.
Jeśli ktoś lubi pływać
i regularnie odwiedza
basen, powinien
spróbować waterpolo.
Krzyś Kołodziejczyk
https://commons.wikimedia.org
By Jared Gray - Water Polo, CC BY 2.0

Robert
ze złotym butem
W 2008 roku Robert
został zawodnikiem
reprezentacji Polski,
a w 2010 r. został
powołany przez
trenera Leo
Beenhakkera do kadry
seniorskiej na
eliminacje ME 2010 r.
Cztery lata później
został kapitanem
reprezentacji Polski.
W 2014 r. Podpisał
5-letni kontrakt
z Bayernem
Monachium, z którym
commons.wikimedia.org
By Football.ua
zdobył mistrzostwa
Niemiec, superpuchar
Niemiec, został tez
Robert Lewandowski
Photo cropped: By
królem strzelców w
to jeden
Football.ua, CC BY-SA
sezonach 2015, 2016.
z najbardziej znanych 3.0,
Zagrał
polskich piłkarzy.
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
w 247 meczach
Urodził się
curid=38482236
i zdobył 198 bramek.
w Warszawie. Gra na
2017 pobił rekord
pozycji napastnika.
Włodzimierza
Jest reprezentantem
Lubańskiego i jest
Polski w piłce nożnej
najlepszym strzelcem
i kapitanem drużyny.

w historii reprezentacji
Polski. Jest niezwykle
dobrym napastnikiem.
Robert Lewandowski
był wielokrotnie
nagradzany
w plebiscytach
sportowych w Polsce
i i za granicą. Były to
m.in. tytuły: piłkarz
roku UEFA i FIFA,
najlepszy piłkarz
ekstraklasy, najlepszy
piłkarz Bundesligi.
W 2021 r. otrzymał
złotego buta i jest
pierwszym Polakiem,
któremu udało się to
osiągnąć. Nagroda
została wręczona za
sezon 2020/2021.
W barwach
bialo-czerwonych
strzelił aż 72 bramek.
Dawid Kluska,
Przemek Kowalski

Po 18 października br.
planowane są
międzyklasowe
rozgrywki:
– dla klas IV-tych do
pięciu podań,
– dla klas V-tych i VItych unihokej.
Dokładne terminy
nauczyciele wf-u ustalą
z poszczególnymi
klasami z tygodnia na
tydzień.
Zapraszamy uczniów
wymienionych klas do
udziału w zmaganiach
sportowych.
Dorota Czarnecka

REKREACJA

Jazda konna
Planujesz jazdę
konną? Oto kilka rad.
Gdy się prowadzi
konia, to zawsze od
lewej strony. Jak się
wsiada na konia, to też
zawsze z lewej strony.
Chodzenie konia
nazywa się stęp. Żeby
ruszyć koniem, to
trzeba docisnąć łydki
do brzucha konia
i popchnąć pupą
jeźdźca do przodu.

Konno po Łódzkiem

Żeby koń przeszedł
przez barierkę, to
trzeba stuknąć konia
łydką w brzuch. Każdy
koń jest inny, niektóre
konie są miłe,
a niektóre są podłe.
Konie też są
wykorzystywane do
hipoterapii. Lubią jeść
marchewkę i chlebek.
Jedzenie podaje się na
otwartej dłoni.
Maja Czajkowska

Fot.: www.wsiodle.pl
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Humor

.

Źródło: memy.pl

.

Źródło: demotywatory.pl

Pani od polskiego wywołuje Jasia do odpowiedzi:
- Jasiu, podaj, proszę dwa zaimki.
- Kto? Ja?!
- Brawo Jasiu, piątka!
***
- Od dziś będziemy liczyli na komputerach! oznajmiła nauczycielka.
- Wspaniale! Znakomicie!! - cieszą się uczniowie.
- No to kto mi powie, ile będzie pięć komputerów
dodać dwadzieścia jeden komputerów?
***
Przed kolejną klasówką nauczycielka ostrzega
uczniów:
- Mama nadzieję, że dziś nikogo nie złapię na
ściąganiu.
- My też mamy taka nadzieję, proszę pani.
***
Na ulicy stary nauczyciel podchodzi do policjanta
i pyta:
- Gdzie jest ulica Mickiewicza?
- Pierwsza na prawo, proszę pana.
- Dobrze, siadaj - odpowiada nauczyciel.
Źródło:
http://anegdoty.pl/; https://www.dowcipy.pl/

Zagadka matematyczna
dla bystrzaków
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Redakcja
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Zagadka matematyczna dla uczniów
wszystkich klas IV–VIII!
Uczeń, który najszybciej zgłosi się
z prawidłowym jej rozwiązaniem do
swojej nauczycielki matematyki, otrzyma
6. Trzeba się spieszyć, bo tylko jeden
uczeń na klasę może dostać ocenę
celującą.
Oto zagadka:
Cena kury to 10 zł, pająka wyceniono na
40 zł, a pszczołę na 30 zł.
Jaka według tych zasad będzie cena
psa?

Marzena Marciniak
.

.
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