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Nasza szkoła 
kiedyś, dziś i jutro

Quiero invítalos a mis
clases de español!

Wspomnienia 
z Dnia Nauczyciela 

w SP 58 w Łodzi

Dzień Nauczyciela w naszej
szkole miał w tym roku
tradycyjną i nowoczesną
formę.
Uczniowie pod kierunkiem
Pani H. Majkowskiej Pilarz 
i Pani Anny Rzepkowskiej
przygotowali dla
społeczności prezentację
multimedialną dotyczącą
Dnia Edukacji Narodowej, 
a jednocześnie uczniowie 
w ramach projektu "Uczeń
nauczycielem" prowadzili
lekcje. 
O tych i innych atrakcjach
przeczytacie na 2. i 3.
stronie naszej gazety.

Zaprasza Was na swoje
lekcje języka hiszpańskiego
Pani Honorata Wójcik.

Karolina Zagórska i Maja
Czajkowska: Co skłoniło
Panią do uczenia się
właśnie tego języka?
Honorata Wójcik: Jako
małe dziecko słuchałam
piosenek po hiszpańsku
i bardzo spodobał mi się ten
język.
KZ i MCz: Czy
j. hiszpański jest trudny?
Jeśli tak/nie, to dlaczego?
(c.d. na s. 3.) Pani od hiszpańskiego

Marysia jako anglista

Szkoła, w której się
uczymy ma już ponad 50
lat. Termomodernizacja
budynku to świetny
pretekst, aby przybliżyć
Wam jej historię oraz plany
na przyszłość.
Mało kto wie, że
w budynku, do którego
codziennie przychodzimy,

znajdował się kiedyś hotel
robotniczy. Sama szkoła
stała w latach 20. XX wieku
przy ulicy Zakątnej,
a następnie – w latach 30.
Nieco bliżej -przy ulicy
Łagiewnickiej.
W obecnym miejscu (ul.
Młynarska 42/46) placówka
została otworzona 1
września

1961r., a patronat
Melchiora Wańkowicza
uzyskała 32 lata później.
Aktualnie prawdziwą
ozdobą tego miejsca jest
boisko, wybudowane dzięki
wygranej w Budżecie
Obywatelskim w 2018 roku.
(c.d. na s. 2.)

Fronton naszej szkoły obecnie

Front naszej szkoły w najbliższej przyszłości

K. Zagórska
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Nasza szkoła kiedyś, dziś i jutro

N a u c z y c i e l 
jako  d z i e c k o

Dzień Nauczyciela 
w SP 58

13 października w naszej szkole odbył się apel 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Opiekunkami
projektu były: p. Anna Rzepkowska oraz 
p. Hanna Majkowska – Pilarz.
Od godziny 10 do sali gimnastycznej zaczęły
przychodzić klasy (w każdym wejściu po 3 –
zgodnie z reżimem sanitarnym), aby obejrzeć 
i wysłuchać prezentacji opowiadającej o historii
Dnia Nauczyciela oraz Komisji Edukacji
Narodowej. Następnie jeden z prowadzących
opowiedział, jak zmieniał się uczeń (i program
nauczania) na przestrzeni wieków.
Przedsięwzięcie cieszyło się sporym
zainteresowaniem (szczególnie wśród uczniów
starszych klas) i ogólnie rzecz biorąc podobało
się widzom.
Uważam, że takie apele powinny być częściej
organizowane, ponieważ są przerywnikiem
zwykłych lekcji, a czasami potrzebujemy
urozmaicenia.
Reasumując: apel z okazji Dnia Nauczyciela
uważam za udany i czekam na kolejne takie
akcje!
Blanka Niewiadomska

Boisko szkole z 2018 roku

Najnowszym
projektem była
wymiana sprzętu
w salach
informatycznych,
dzięki czemu
uczniowie na lekcjach
mogą korzystać

z nowocześniejszego
sprzętu.
Jak już
wspominałyśmy,
kolejnym etapem
rozwoju budynku jest
termomodernizacja,
której przebieg

możemy oglądać już
teraz. Podczas jej
trwania szkoła
zostanie ocieplona,
pomalowana na
kolory biały, niebieski,
szary i grafitowy oraz
zostaną wymienione

okna. Po jej
zakończeniu
będziemy mogli
poszczycić się
ładniejszą,
zrewitalizowaną
placówką.
Blanka Niewiadomska
Magda Sosnowska

Projekt tyłu budynku szkoły

Ekipa budowlana

Boki szkolnego budynku wg projektu

Zgadnij, kto to

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej p. A. Pańczyk
zorganizowała konkurs pt. „Nauczyciel też był
dzieckiem”. Nasi nauczyciele włączyli się 
w zabawę przynosząc swoje zdjęcia 
z dzieciństwa. Zadaniem uczniów było
dopasować nauczyciela do zdjęcia. Wystawa
fotografii przyniosła wszystkim  wiele radości.
Gratulacje dla zwycięzców:
1. Blanka 7 c 
2. Magda 7c 
3. Konrad 8 c
Źródło: https://sp58lodz.edu.pl/ Blanka prowadząca apel
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Wrażenia po Dniu Nauczyciela Quiero invítalos a mis
clases de español!

KZ i MCz: Czy j. hiszpański jest trudny? Jeśli
tak/nie, to dlaczego?
HW: Nie jest trudny. Gramatyka hiszpańska jest
bardzo podobna do gramatyki polskiej. A trudne
są hiszpańskie czasowniki - wyjątki.
KZ i MCz: W jakich krajach mówi się po
hiszpańsku poza Hiszpanią? 
HW: W całej Ameryce południowej z wyjątkiem
Brazylii.
KZ i MCz: Czy była Pani kiedykolwiek
w Hiszpanii? Ile razy? Co się tam Pani
najbardziej podobało?
HW: W Hiszpanii byłam dwa razy, podobała mi
się architektura i jedzenie.
KZ i MCz: Czy lubi Pani kuchnię hiszpańską?
Jakie wytrawne i słodkie potrawy są typowo
hiszpańskie?
HW: Uwielbiam. Typowo hiszpańskie jedzenie
wytrawne to quesadillas. Słodka potrawa to taki
jakby sernik.
KZ i MCz: Czy uczniowie z naszej szkoły
chętnie uczą się tego języka?
HW: Bardzo chętnie.
KZ i MCz: Jak współpracuje się Pani
z naszymi kolegami i koleżankami? Czy
chciałaby Pani uczyć starsze klasy?
HW: Najlepiej współpracuje mi się z klasami
trzecimi. Są najstarsi i najszybciej się uczą.
Bardzo chciałabym uczyć starsze klasy.
KZ i MCz: Co Pani lubi w swojej pracy?
HW: To, że mogę swoją wiedzę przekazywać
innym.
KZ i MCz: Jaki w dzieciństwie lubiła Pani
przedmiot szkolny i dlaczego?
HW: Lubiłam język polski i język angielski.
Lubiłam uczyć się języków.
KZ i MCz: Jakiego przedmiotu nie lubiła Pani
w dzieciństwie i dlaczego?
HW: Fizyki, bo nie miałam żadnych zdolności.
KZ i MCz: Czym się Pani interesuje?
HW: Lubię jeździć konno.
KZ i MCz: Jak zachęciłaby Pani uczniów do
nauki właśnie języka hiszpańskiego?
HW: Język hiszpański jest 3 językiem pod
względem używania go na świecie.
KZ i MCz: Na koniec poprosimy o kilka słów
dla naszych uczniów w języku hiszpańskim.
HW:Quiero invítalos a mis clases de español!,
czyli „Zapraszam cię na moje lekcje
hiszpańskiego.”
KZ i MCz: Bardzo dziękujemy za wywiad!

Karolina Zagórska i Maja Czajkowska

Oliwia jako polonistka

Na dzień przed
Świętem Edukacji
Narodowej –
13 października
uczniowie klas IV–VIII
wzięli udział w akcji
„Uczeń
nauczycielem”.
Przeprowadzili wtedy
– pod okiem
przedmiotowców –
lekcje w swoich
klasach. 
Poniżej opinie
nauczycieli i uczniów,
którzy nauczali oraz
wrażenia kilku innych
osób.
Pani Marzena
Marciniak
powiedziała: „Fajnie
było wrócić do lat
szkolnych i poczuć się
jak uczeń. Bardzo mi
się podobało

jak uczeń prowadził
lekcje.”
Pani Donata
Michałus na pytanie,
jak się czuła jako
uczeń, powiedziała:
„Świetnie! Mogłam
sobie siedzieć w
ławce i robić to, co
nam kazał nauczyciel 
i niczego nie
wymyślać od siebie.
Poza tym
przypomniałam sobie,
jak to trzeba pisać
notatki w zeszycie
czy wypracowania.
Fajnie było zgłaszać
do odpowiedzi. Takie
lekcje powinny się
odbywać częściej, bo
wtedy nauczyciel
przejmuje
perspektywę ucznia
i wie dzięki temu,

co dla niego jest na
lekcji fajne, a z czego
powinien
zrezygnować, bo jest
np. nudne. Poza tym,
nie wiem, czy wiesz,
ale prowadzenie zajęć
przez ucznia jest
jedną z metod pracy z
uczniem zdolnym.”
Pani Agnieszka
Koźba odpowiedziała
nam, że bardzo jej się
podobało, ponieważ
uczniowie byli bardzo
dobrze przygotowani.
Uczniowie, którzy byli
nauczycielami
powiedzieli:
Karolina Zagórska:
„Bardzo mi się
podobało i mogłabym
zostać nauczycielem”.
Kornelia Tracz
powiedziała: „Trochę

dziwnie było być
nauczycielem, bo nie
uczestniczyłam
w lekcji jako uczeń.
Tylko jako
nauczyciel”.
Maja Czajkowska
powiedziała:
„Podobało mi się
bardzo, że mogłam
zostać nauczycielem”.
A co na to uczniowie,
którzy nie byli
nauczycielami? 
Większość uczniów
powiedziało mi, że
podobało się im i
lekcje były bardzo
ciekawe.
Dodam jeszcze, że
takie lekcje są bardzo
fajne.
Szymon Dolatowski

Nowa anglistka

Nowe nauczycielki historii Karolina jako nowa polonistka
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Spoglądając w przeszłość 

NASI PUPILE

Piórko i Gładki

Manga, 
spróbuj coś innego

Celtyckie ostatki

W naszej szkole ze
względu na Dzień
Wszystkich Świętych
zorganizowaliśmy
projekt
przedstawiający święta
zmarłych przodków
w różnych kulturach.
Dzięki temu uczniowie
mogli wykonać
i obejrzeć plakaty
o dziadach – zwyczaju
Słowian i Bałtów,
celtyckim święcie
Halloween
i chrześcijańskim Dniu
Wszystkich Świętych.
Okazało się, że
tradycje mają ze sobą
wiele wspólnego:
przechowywanie
pamięci o przodkach,
szacunek dla
minionych pokoleń,
refleksja nad sobą
i życiem.
RED

Hej, to znowu ja, czyli Natalia. Jestem
właścicielką gołębi (tak właściwie, to mój tata jest
właścicielem). Jest ich dwoje, mają na imię
Piórko i Gładki, ponieważ jeden ma odstające
piórko, a drugi jest zupełnie gładki.

Prawdopodobnie to parka. Pewnego dnia po
prostu do nas przyleciał jeden, a potem drugi
i przylatywały codziennie, aż się oswoiły.
Przylatują do nas już 4 lata. Gołębie,
przynajmniej nasze, jedzą suszoną kukurydzę
i suszony groszek, no i jakieś zboża, lubią
wszystko. Eliska bardzo je lubi (Eliska to mój
piesek), patrzy się na nie, a one na nią. Podobno
są dzikie. Są koloru jasnoszarego. Za bardzo nie
wiem, czemu akurat do nas przylatują. Są
przyjaźnie do nas nastawione. Ostatnio przylatuje
do nas jeszcze inny, tata mówi, że on jest młody.
Zagląda w okno, sprawdza, czy ktoś jest
w domu. Są to nasi skrzydlaci przyjaciele. Jak ich
długo nie ma, to za nimi tęsknię.
Wiecie, że gołębie mają bardzo dobry wzrok,
widzą na kilkadziesiąt kilometrów dalej! Latają z
prędkością 100 km na godz. i liczą lepiej niż
małpy! Dożywają 12 lat i potrafią wrócić do domu
z drugiego końca świata!
Natalia Dróżdżcommons.wikimedia.org commons.wikimedia.org

Moim zdaniem, czytanie mang jest tak samo
dobre, jak czytanie książek, bo
pokazuje głębsze wątki i czasami lepsze postacie
i ich rozwój, np. Boku z „My
Hero Academia”. Pod względem wyobraźni jest
łatwiej sobie wyobrazić opisy wyglądu, bo można
zobaczyć wygląd postaci na obrazku komiksu.
Mimo to manga jest krótsza od książek, ale lepiej
się ją czyta i ma więcej tomów. Komiksy te są
bardzo popularne w Japonii, czyli kraju, w którym
powstały. W polskich bibliotekach ich nie ma, bo
większość Polaków nie rozumie mang i ich
przekazu. Mangi – moim zdaniem - są lepsze od
komiksów (choć to kwestia gustu), bo mają np.
lepsze postacie, historie i fanów w innych
krajach. Najlepszym przykładem jest “My
Hero Academia”, która sprzedała się w 2019 roku
w Japonii w 5 047 574 egzemplarzach i była
szóstą najchętniej kupowaną mangą w kraju. Do
marca 2017 roku sprzedano ponad 10 milionów
kopii mangi.
Podsumowując, mangi mają przyszłość w
naszym kraju, już mają duże poparcie w Polsce.
Najpopularniejsze mangi w historii: "Dragon
Ball", "One Piece", "Naruto". Polecam!
Jakub Banasiewicz
Photo cropped: Autorstwa Michael Ocampo from
United States - FanimeCon 2018 391, CC BY
2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=78232695
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Odwiedź Muzeum Kinematografii w Łodzi

W kinie na
"Czarownicy 2"

"Czarownica",
do której można

wracać

Czarownica ma duże
skrzydła, wielkie rogi,
czarne włosy,
czerwone usta, zielone
oczy i czarny strój.
Pewnego dnia
poleciała do króla
i powiedziała, że jeżeli
nie odda jej jego córki,
to rzuci na nią klątwę
i jak skończy 18 lat, to
się ukuje wrzecionem,
król odmówił, a
czarownica spełniła
słowo. 
Jeśli chcecie wiedzieć,
co było dalej
obejrzyjcie
"Czarownicę".
Iga Chruścielewska

KSIĄŻKA MIESIĄCA

"Berło" Andrzeja Maleszki
„Berło” Andrzeja
Maleczki jest 9.
książką z cyklu:
„Magiczne Drzewo”.
Wszystkie książki
opisują przygody
związane
z przedmiotami
wykonanymi
z zaczarowanego
drzewa. Wykonano
ich setki i sprzedano
na cały świat, na
Ziemi zaczęły się
dziać niesamowite
rzeczy.

Berło – symbol
władzy, pozwalało na
stworzenie rzeczy
możliwych, czyli nie
można zmienić psa
w kota, ale można psu
dać moc szybkiego
biegania.
Głównymi bohaterami
tej części jest grupa
dzieci w wieku około
10 lat: Alik - syn
nauczycielki, Kuki
główny bohater,
występuje we
wszystkich 

znanych mi częściach
„Magicznego
Drzewa”, Ida
dziewczyna, Gabi,
Blubek i pies Budyń. 
Bohaterowie weszli
w posiadanie berła
przez przypadek.
Przedmiot ten
ściągnął na nich wiele
niebezpieczeństw: np.
porwanie Idalii i Aliki,
walka z robotem =
pożeraczem prądu.
Wszystkie książki

z cyklu „Magiczne
drzewo” są pełne
fantastycznych
przygód.
A jednocześnie
opowiadają między
innymi o koleżeństwie
i przyjaźni.
Polecam cykl tych
powieści na długie
jesienne wieczory.
Gabriel Samuła

Polecam!

Muzeum Kinematografii

Muzeum znajduje się
na placu
Zwycięstwa 1.
Przy wejściu witają
nas postacie z bajek:
kot Filemon i Bonifacy.
W tym muzeum
można zobaczyć
wystawy kinowe i nie
tylko. Na wystawach
stałych można
zobaczyć historię
„Łodzi Filmowej”,
dowiedzieć się, ile
było kin w naszym
mieście oraz obejrzeć
bardzo stare kamery i
projektory do
odtwarzania filmów.
Muzeum
Kinematografii w Łodzi
to dawny pałac rodziny
Scheiblerów, łódzkich
fabrykantów. Piękne
wnętrza, bogato
zdobione w drewnie,
z malowidłami na
sufitach były
wykorzystywane
w różnych filmach, ale
najbardziej znanym
jest „Ziemia obiecana”
w reżyserii Andrzeja

Wajdy. Możemy
obejrzeć kostiumy
z tego filmu oraz
szkice i zapiski
samego Wajdy.
Obecnie w muzeum
można zobaczyć też
wystawy czasowe:
„Pałac pełen bajek”
i wystawa plakatów
Andrzeja
Pągowskiego „Wajda
na nowo”.
„Pałac pełen bajek” to
wystawa prezentująca
bajki, które oglądali
nasi rodzice, na
przykład: „Reksio”,
„Dolina Muminków”,
„Miś Uszatek”,
„Porwanie Baltazara
Gąbki” i parę innych.
Można wejść do budy
Reksia, przysiąść na
łóżku Misia Uszatka,
stanąć koło
Muminków, zajrzeć do
igloo pingwinka Pik
Poka.
Druga wystawa
czasowa to „Wajda na
nowo”, czyli wystawa
plakatów

do wszystkich filmów
wyreżyserowanych
przez Andrzeja Wajdę.
Najbardziej podobały
mi się plakaty
„Polowanie na muchy”
i „Kanał”.
Po wyjściu z budynku
muzeum można
zobaczyć rekwizyty
filmowe z filmu
„Kingsajz”.
Moja opinia o Muzeum
Kinematografii w Łodzi
jest bardzo dobra,
wystawy są ciekawe,
osoby pracujące
w tym muzeum są
miłe i chętnie
opowiadają na pytania
o wystawach. Ogólnie
rzecz biorąc, polecam
gorąco odwiedzić
muzeum już teraz.
Krzysztof
Kołodziejczyk

Fotoplastikon
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Węgiel vs. Sobel

Motywy zwierzęce
w modzie

commons.wikimedia.orgPanterka, zeberka, skóra. Te wszystkie wzory
łączy jedno – królują w modzie od dawna, a
w tym sezonie przeżyją prawdziwy renesans.
Pojawiają się na butach, sukienkach, a nawet
biżuterii! Jednak jak nosić takie ubrania, aby
wyglądać stylowo, a nie tandetnie? Oto kilka
wskazówek:
·  umiar – w swojej stylizacji nie przesadzaj z tymi
motywami; wystarczą jeden lub dwa elementy
(sukienka, spodnie, golf);
·  akcenty – panterki lub inne tego typu wzory są
wdzięcznym tematem, jeśli chodzi o akcesoria;
nie zapełniaj całej szafy ubraniami – wystarczą
buty, pasek czy gumka do włosów;
·  kolory – ostatnią bardzo ważną rzeczą jest to,
jakie kolory najlepiej wyglądają ze zwierzęcymi
wzorami. Są to między innymi: czerń, dżins,
khaki, butelkowa zieleń. Są to jedynie przykłady,
zachęcam do szukania własnego stylu. 
Blanka Niewiadomska

Na pewno słyszeliście o tych słodkich
paluszkach, oblanych rozmaitymi polewami.
Nazwa pochodzi od japońskiego „pokkinpokkin”,
czyli dźwięku łamania czegoś
kruchego. Powstały w 1966 r. w Hiroszimie w
firmie EzakiGlico Co. A oto niektóre smaki polew:
czekoladowa, truskawkowa, ciastko z kremem,
ale są też takie nietypowe smaki, jak: zielona
herbata, kawa, ananas i mięta z czekoladą, a
nawet guma balonowa.
Jeśli nie znalazłeś ich w sklepie, to mamy dla
ciebie przepis na Pocky.
Potrzebne ci będą: paluszki bez soli i czekolada
mleczna (lub inna ulubiona).
Przygotowanie: Rozpuść czekoladę w kąpieli
wodnej. Następnie zamocz paluszki do połowy w
czekoladzie i włóż do lodówki na 5 lub 10 minut.
Smacznego! Karolina Z. i Kornelia T.Sukienki w panterkę dla odważnych

Pojedynek głosów

POCKY
commons.wikimedia.org

Roksana Węgiel
ma obecnie 16 lat,
urodziła się 11 stycznia
2005 r. w Jaśle. Gra
muzykę pop. Jej
najsłynniejszą
piosenką jest „Anyone
I Want To Be”.
Zaśpiewała ją na
Eurowizji Junior.
Nasza polska
reprezentantka
wygrała w 2018 r. Była
nominowana

do Fryderyka w tym
roku. Jej najnowsza
piosenka to
„Kanaryjski”, wydana
2 miesiące temu. Ma
także inne wspaniałe
piosenki: „Obiecuję”,
„Żyj”, „Lay Low”. Dużo
więcej innych
piosenek. Roksana ma
na You Tube 445
tysięcy subskrypcji,
a na instagramie 1,2
miliony obserwujących.
Maja Cz., Karolina Z.

commons.wikimedia.org

Sobel ma na imię
Szymon, a pseudonim
wziął się od nazwiska.
Ma 22 lata, urodził się
22 listopada
1999 r. i pochodzi ze
Świdnicy. Gra muzykę
pop, rap, trap i hip hop.
Jego najpopularniejszą
piosenką są „Fiołkowe
Pola”. Ten utwór jest
czwartym numerem
w 2021 r. Najnowszą
piosenkę pt. „Cześć,
jak się masz

?” zaśpiewał z Sanah,
ale ma także inne
piosenki, jak np.
„Drobna Zabawa”,
„Rutyna”, „Bandyta”
itd. Na YouTube ma
1,09 mln
subskrybcji, a na Insta
581 tys.
obserwujących.
Popularność zyskał
dzięki "Imprezie".
Karolina Z.

Wolimy Sobela

By Evan-Amos - own
work

DM

By Okras - pr.
wł.

By RAPSHOTY Karolina Zagórska
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MANDORIA
Jeszcze tu nie byłeś?

W Mandorii

Jeżdżąc często na
rowerze, może
przydać nam się
uchwyt na telefon.
Możemy wtedy
korzystać z nawigacji
lub zmieniać piosenki.
Gdy ktoś zadzwoni nie
trzeba się zatrzymać,
żeby zobaczyć, kto to.
Bezpieczniej jest
trzymać telefon
w uchwycie niż
w kieszeni. Jest to
przydatny gadżet,
może ci się przydać.
Nataniel Dzierżawski

Rowerowe
gadżety

Trzymadełko do
telefonu

Cieszmy się jesienią
Od 22 września mamy
astronomiczną jesień,
trwa ona do 22
grudnia, kiedy to
następuje najkrótszy
dzień w roku. Moim
ulubionym okresem
w czasie tej pory roku
jest moment, kiedy
liście na drzewach
przybierają piękne
kolory. Szczególnie
widać to w parkach
i lasach. Uwielbiamy
wtedy spacerować,
ponieważ zdarzają się
jeszcze dni słoneczne
i ciepłe. A najbardziej,

kiedy możemy chodzić
po zeschniętych
liściach i się nimi
rzucać. Trzeba tylko
w takich kupkach
uważać na zwierzątka,
któte lubią się tam
kryć. Mama zawsze
mi o tym przypomina,
że w takich liściach
kryją się jeże. U nas
na działce staramy się
zostawić im jakieś
kupki liści oraz
orzechy i późne
odmiany jabłek, jakie
mamy, aby mogły
mieć schronienie

i zapasy jedzenia,
które zbiorą na zimę.
W tamtym roku byłam
w Górach Stołowych,
w tym okresie i miałam
porównanie. Tam
jesień szybciej widać
niż w miastach.
Uwielbiam tę porę
roku, dlatego że
można nacieszyć się
kolorami, które są
wokół nas.
Korzystajmy z jesieni,
póki jeszcze jest
słoneczna pogoda.
Aleksandra Zapart

Jesienią w parku

To niedobrze, bo jest
tam naprawdę
ciekawie!
To starodawne
miasteczko jest
dosłownie
naszpikowane
atrakcjami, spośród
których każdy
wybierze coś dla
siebie.
Np.: rollercoaster,
który jeździ
w ciemności

i masz wrażenie,
jakbyś miał zaraz
wypaść, labirynt
lustrzany, w którym
łatwo się pogubić,
rowerowa karuzela,
zderzające się auta,
które wyglądają jak
buty, statek na
szalejącym morzu –
to tylko niewielki
procent oferty
Mandorii.
Mieści się

ona w Rzgowie, czyli
tuż przy Łodzi.
Budowę tego parku
rozrywki rozpoczęto
w lipcu poprzedniego
roku, a od
09 lipca 2021 r.
progi Mandorii
otwarte są dla
wszystkich w godz.
10-20. Mandorię
odwiedza mnóstwo
ludzi, zwłaszcza
kiedy na dworze robi

się coraz zimniej, bo
ten park rozrywki jest
w całości pod
dachem.
Pewnie wielu z was
zapyta się o posiłek.
Dla głodnych
przewidziano sześć
punktów, w których
można podładować
energię: kawiarnia,
lodziarnia, tawerna,
restauracja włoska,
bufet obiadowy,

sklep ze słodyczami.
Nie trzeba nic
zabierać z domu!
Gorąco polecamy
wizytę w Mandorii,
czeka Was tam
niezła dawka emocji!
Do zobaczenia
w Mandorii! Mamy
nadzieję,
że zachęciliśmy Was
do odwiedzenia tego
miejsca! 
Karolina Z., Maja
Cz.

Graba (oba zdjęcia)

Nataniel
Dz.

Ola Zapart
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Najbardziej emocjomująca
 liga świata

commons.wikimedia.org

.

commons.wikimedia.org

Kierownice! 
Jeśli ktoś kocha samochody, ale jest jeszcze za
młody, by wsiąść za kółko prawdziwej
wyścigówki, może sobie zafundować wirtualny
wyścig na torze. Jednak do tego, oprócz gry,
potrzebny jest sprzęt.
Na początek jest wiele do wyboru, jednak
napiszę, na jakie warto zwrócić uwagę.
1. Może i pierwsza nie jest najnowsza, ale dosyć
fajna jest to thrustmaster t80 - to kierownica
jednej z najpopularniejszej firm, ma 250 stopni
skrętu, design z logiem ferrari, ma też 2 pedały:
gaz i hamulec.
2. Kolejna propozycja to logitech driving force gt.
Ma ona 900 stopni skrętu, 2 pedały: gaz
i hamulec i, co ważne, jest to najtańsza
kierownica z drążkiem zmiany biegów.  
3. Kolejna nie jest za tania, ale bardzo, ale to
bardzo fajna; jest to: logitech G saitek farm.
Ma ona 900 stopni, ma też przyciski po prawo
(albo lewo jeśli ktoś sobie tak ustawi), jest ich 38,
nie licząc pedałów, bo wtedy jest 40.
Maksym Kosmala

commons.wikimedia.org

Liga Mistrzów UEFA
to piłkarski turniej dla
najlepszych zespołów
Europy. Kontynuuje
tradycję Pucharu
Europy i uważana jest
powszechnie jako
najbardziej prestiżowe
rozgrywki na Starym
Kontynencie i na
całym świecie, bo
transmisje meczy
można zobaczyć i w
Japonii, jak
i w Argentynie. 
Liga Mistrzów swoje
rozgrywki rozpoczęła
w sezonie 1991/1992.
Brało w niej udział
8 najlepszych

klubów Europy.
Obecnie
w rozgrywkach biorą
udział 32 drużyny.
Pierwszym zwycięzcą
był w 1956 Real
Madryt. Ten klub ma
na swoim koncie aż
13 zwycięstw,
obecnym zwycięzcą,
z 2021 roku jest
Chelsea London. Na
wygraną drużynę
czeka Puchar UEFA
Champions League
ważący 11 kg i
mierzący 74 cm,
a wykonany jest ze
srebra.
Najlepszymi

strzelcami są:
Cristiano Ronaldo
w 153 meczach
strzelił 138 goli, Lionel
Messi strzelił w 152
meczach 123 gole.
Na 3. miejscu jest
nasz rodak Robert
Lewandowski w 99
meczach strzelił 78
goli.
Jeśli chodzi i polskie
osiągnięcia, to
piłkarze Widzewa
Łódź 20 listopada
1996 roku zagrali
z niemieckim
zespołem Borussią
Dortmund. Mistrzowie
Polski postawili

się najlepszej
drużynie niemieckiej,
remisując 2:2, a gole
dla Widzewa strzelił
Jacek Dembinski.
Liga mistrzów jest
popularna ze względu
na to, że grają tam
najlepsze kluby
świata, a to się im
opłaca, bo zyskują
kibiców i dużo
pieniędzy z praw do 
transmisji i reklam.
W tym roku ma
szansę wygrać Paris
Saint-Germain
z powodu swej kadry
kosztującej około
990,20 milionów, oraz
Manchester City.

Oliwier Morawski,
Dawid Kluska

commons.wikimedia.org

Gdy jeszcze nie możesz
usiąść za prawdziwym

kółkiem...

By Jan S0L0 - Gol de Cristiano
Ronaldo

Fylyp

By Football.ua

By Daniel - https://www.flickr.com/photos

By rayand - RA1_6615Uploaded by
Yoda1893
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Jak zainstalować 
optifine do minecrafta?

.

Code Week 
2021 

.

1. Włączamy dowolną
przeglądarkę, wyszukujemy optifine , wchodzimy
w pierwszy link.
3. Wchodzimy w download, klika pobierz, klikamy
show allversions i wybieramy wersję, na której
chcemy mieć optifine.
4. Kiedy wybierzemy wersję, klikamy download
i skip, i zapisujemy.
5. Wychodzimy na pulpit i klikamy w eksplorator
plików, klikamy pobrane i tam to mamy.
6. Zminimalizujcie pobrane (eksplorator plików)
i wchodzimy do przeglądarki.
7. Wyszukujemy “java” i klikamy: bezpłatne
pobieranie oprogramowania java.
8. Kiedy klikniecie: zgadzam się, rozpocznij
darmowe pobieranie i zapisujemy.
9. Klikamy na jre-8u311-windows-x64, nie bójcie
się, to nie żaden wirus.
10. Jak otworzycie, to klikamy install, potem
czekamy, jak się zainstaluje, klikamy ok.
11. Klikamy prawym przyciskiem myszy
Optifine_wersja, jaką wybrałeś_HD_U_cyfra
i liczba zależy, jaką wersję optifine pobrałeś.
12. Najeżdżamy na otwórz za pomocą i klikamy
Java, tam klikamy install i po chwili wyskoczy
optifineisSuccessfullydowland, klikamy ok i kiedy
włączamy minecrafta, mamy wersję optifine,
wersja jaką wybrałeś.
Maksym Kosmala

Fajny dom 
z drewna w minecrafcie

Najpierw budujemy filar na cztery bloki drewna
dębowego.
Następnie budujemy linię z czternastu bloków
bruku i kolejne cztery bloki drewna.
Następnie z dwunastu bloków bruku kolejną linię.
I ponowie budujemy filar z bloków drewna
Czynności te powtarzamy jeszcze kilka razy.
Po zrobieniu tego, ustawiamy płotki w taki
sposób, jak na zdjęciu.
I całość wypełniamy dębowymi deskami.
Następnie robimy wejście do domu.

Następnie wypełniamy dębowymi płytami, żeby
wyszły schody.
Następnie odliczamy trzy bloki i budujemy filar. 
Potem robimy dwa filary na
wysokość siedmiu bloków i łączymy płytkami.
Teraz w tym miejscu robimy linię na 10 bloków z
drewna w bok.
Obudowujemy dookoła drewem.
Wszystkie filary łączymy z sufitem.
Cały dach wypełniamy płytami z
desek dębowych.
Co trzy bloki wypełniamy sztabą.
Efekt po wypełnieniu, pokój wewnątrz.
Następnie robimy drzwi.
Następnie wychodzimy na powietrze i robimy
ogródek.
Dodajemy trochę kwiatów i trawy i proszę piękny
dom z ogrodem. Marcel Przywara ...i kodowanie

Code Week...

Każdy zdajesobie
sprawę, że w
dzisiejszych czasach
coraz ważniejsze stają
się umiejętności IT,
dlatego też uczniowie
klasy 3a po raz kolejny
wzięli udział w akcji
Code Week. 
Code Week, czyli
Europejski Tydzień
Kodowania to
inicjatywa promująca
umiejętności cyfrowe i
programowanie wśród
uczestników. 
W tym roku uczniowie

kodowali offline i
online, a także
doskonalili
umiejętności związane
z programowaniem.
Biorąc udział w Code
Week, trzecioklasiści
rozwijali swoją
kreatywność,
umiejętność 
logicznego myślenia
oraz współpracę w
grupie.

Źródło: https://sp58lodz.edu.pl/

Marcel Przywara

Maksym
Kosmala

I. Pańczyk

I. Pańczyk

Maksym
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Wzorem lat poprzednich Zespół Nauczycieli
Przedmiotów Humanistycznych z okazji
Narodowego Święta Niepodległości ogłasza
KONKURS NA PATRIOTYCZNY WYSTRÓJ
PRACOWNI.
Do dnia 10 listopada br. uczniowie - gospodarze
danej pracowni mają udekorować swą klasę w
barwy, symbole i motywy patriotyczne.
15.11.2021 r. po pracowniach przejdzie jury
konkursowe składające się z nauczycieli historii
oraz plastyki i przedstawiciela SU, które oceni
wystrój sal i wyłoni te najpiękniejsze.
Dla zwycięzcy przewidziane są nagrody.

Donata Michałus, Hanna Majkowska-Pilarz

H U M O R

WKP z j. polskiego

 Przypominamy, że w
listopadzie br.
odbywają się szkolne
etapy Wojewódzkich
Konkursów
Przedmiotowych. 
Najlepsi uczniowie
klas VII i VIII pisali

już testy konkursowe
z geografii (3.11.) i j.
polskiego (5.11.).
W następujących
dniach zawsze o
godz. 9.00 odbędą się
konkursy:
15.11. – historia,
19.11. – matematyka,

23.11. – biologia,
25.11. – j. angielski.
Uczniom życzymy
powodzenia i dostania
się do drugiego,
rejonowego etapu
tych prestiżowych
konkursów,

które finalistom
ułatwiają dostanie się
do wymarzonego
liceum.
Połamania piór!

D. Michałus

commons.wikimedia.org
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