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Laboratorium przyszłości
w naszej szkole

Ferie dalekie i bliskie
Styczniowo-lutowy numer "NEWSÓW Melchiora"
poświęcamy w większości feriom. Podpowiemy
Wam, jak ciekawie je spędzić i to niekoniecznie
przed komputerem.

Lodowisko w łódzkiej Manufakturze zaprasza!

W województwie łódzkim
ferie zimowe rozpoczynają
się za dwa tygodnie i trwać
będą od 14 do 27 lutego.
Wszyscy czekamy na nie
z utęsknieniem i już
planujemy, co będziemy
wtedy robić. A my, tj.
redakcja "NM",
chcielibyśmy
zaproponować Wam, aby
ten czas nie koniecznie

spędzić przed
komputerem, bo i tak za
dużo siedzimy przed
monitorem w trakcie nauki
zdalnej. Może lepiej wyjść
na dwór lub wykonać jakiś
eksperyment? Poczytajcie
o naszych propozycjach.

Lodowisko
w Manufakturze powraca!
Gdy wieje nudą, zapewne
wszyscy szukają rozrywek.

Dlaczego więc nie wybrać
by się na lodowisko? To
świetne, a zarazem tanie
rozwiązanie. Cena
z wypożyczeniem łyżew to
20 zł. A co jeśli masz
własne łyżwy? Czy są
zniżki? Pewnie! Jeśli
przyjdziesz z własnym
sprzętem, to zapłacisz 5 zł
mniej, czyli 15 zł.
 

(c.d. na s. 2)

Gogle VR

W ramach rządowego
programu „Laboratoria
przyszłości” nasza szkoła
otrzymała dofinansowanie
w wysokości 108.300,00 zł.
Środki przeznaczono na
zakup nowoczesnego
wyposażenia rozwijającego
kompetencje przyszłości
wśród naszych uczniów.
29 grudnia 2021 r. do
szkoły dostarczono...

(c.d. na s. 2)

Jak już pewnie wiecie, w ostatnim czasie nasza szkoła
przeszła spore zmiany. Miały one związek z procesem
termomodernizacji ufundowanym w ramach Budżetu
Obywatelskiego.
Zapytałam kilkoro nauczycieli oraz uczniów o to, jak
oceniają efekty termomodernizacji:
Nauczyciele są zadowoleni z dotychczasowych prac.
W szkole zrobiło się ciepło i nie wieje. Dodatkowo nowe
okna (mimo, że nie mają tzw. "lufcików”) wyglądają
nowocześnie oraz są zamykane na klucz, co zwiększa

bezpieczeństwo podczas zajęć czy przerw.  (c.d.
na s. 2)

Efekty 
termomodernizacji

Termomodernizacja szkoły

K. Zagórska

https://sp58lodz.edu.pl/
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Gdzie warto pojechać na ferie?

Efekty
termomodernizacji

A co z dziećmi, które
jeszcze nie umieją
jeździć na łyżwach, ale
chcą się nauczyć? To
nie problem! Za
wypożyczenie tzw.
pingwinka do nauki
jazdy zapłacisz 15 zł
za 1 godz. jazdy.
Lodowisko otwarte jest
w godz. 10-22 (w
święta mogą być inne).
Czyszczenie tafli lodu
będzie w godz. 16.00-
17.00. W weekendy
przerwa techniczna
w godz. 13.40-14.20
i 18.00-18.40.
Lodowisko nad sobą
ma daszek, przez co
tak nie wieje. Kilka lat
temu tego daszka nie
było i było bardziej
zimno. Podczas

jazdy towarzyszyć
Wam będzie
energiczna muzyka.
Wtedy jeździ się
o wiele lepiej. Rada:
jeśli nie lubicie tłumu –
przyjdźcie na 10.00
(na otwarcie),
ponieważ jest mniej
ludzi. 
Gorąco polecam to
miejsce. Można tu miło
spędzić czas w gronie
przyjaciół czy rodziny.
Jeśli później będzie
zimno, polecam iść na
gorącą czekoladę do
E. Wedla.

Karolina Zagórska

Lodowisko w Manufakturze
powraca!

...drukarkę 3D wraz
z akcesoriami, 24
zestawy okularów –
gogle VR, roboty
edukacyjne oraz sprzęt
audio-wideo do
rejestracji projektów
uczniowskich, zajęć
edukacyjnych, imprez
szkolnych.
Mamy nadzieję,

że pozyskany
nowoczesny sprzęt
przyniesie radość
i zadowolenie uczniom
oraz pozwoli
nauczycielom na
realizację ciekawych
projektów
i atrakcyjnych zajęć.
www.sp58lodz.edu.pl

Laboratorium przyszłości 
w naszej szkole

Uczniowie są bardziej
sceptyczni. Części
z nich bardziej
podobały się
poprzednie okna, wielu
osobom jest za gorąco.
Jako minus również
uważają brak
wywietrzników.
Wszyscy jednak
z zaciekawieniem
czekają na dalsze
zmiany i wyglądają
końca remontu,
żebyśmy mogli cieszyć

się z odnowionej
placówki.
Trzeba będzie jednak
trochę poczekać, bo
z powodu zimy prace
zostały zawieszone do
marca. Mróz i śnieg
oraz deszcz nie
sprzyjają ani położeniu
tynku, ani farby
elewacyjnej. Wszyscy
musimy uzbroić się
w cierpliwość.
Blanka Niewiadomska

Wielkimi krokami
zbliżają się ferie. Z tej
okazji opowiem, gdzie
warto pojechać i co
przy okazji zwiedzić.
Zakopane!
Stolica polskich gór -
choćbyś był w niej już
10 razy – nigdy się nie
znudzi. Ma bardzo
dużo atrakcji i rzeczy

do zwiedzania. Jedną
z ciekawszych atrakcji
może być zjazd na
pontonach; jest to tor
ze śniegu i lodu,
wchodzi się do
pontonu, pan lub pani
cię popychają
i jedziesz! Zjazd trwa
około 3 minut.
Przyjemna jest też

jazda bryczką/saniami
nad Morskie Oko.
Jednak najlepsze
z tych atrakcji są
Krupówki. Można tam
kupić wszystko, co się
chce. No prawie…
A przede wszystkim
widok zaśnieżonych
Tatr i świerków – to
relaksuje!

Zakopane jest - moim
zdaniem -
najciekawszym
miejscem na ferie.
Polecam każdemu to
miejsce, zwłaszcza
zimą.

Maja Czajkowska

.

Ale jazda!

. www.sp58lodz.edu.pl

Maja Czajkowska

DM
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Podróż do przeszłości

KLASZTOR
JASNOGÓRSKI

ZIMOWE ATRAKCJE W NASZYM MIEŚCIE
Nie siedźmy w domu przed komputerem w czasie ferii.
Wyjdźmy ze znajomymi na miasto. Jest gdzie pójść, co

zobaczyć i dobrze się przy tym bawić!

LODOWSKO
„BOMBONIERKA”
Kryte lodowisko, na
którym można miło
spędzić czas
z bliskimi. Hala
znajduję się przy ulicy
Stefanowskie-go 28.
Można wziąć ze sobą
własne łyżwy lub je na
miejscu wypożyczyć.

Zaletą "Bombonierki"
jest to, że bez względu
na pogodę jest otwarta
i komfortowa.
Bilet normalny
jednorazowy (60 min.)
- 13 zł 
Bilet ulgowy 
jednorazowy (60 min.)
- 10 zł

CENTRUM NAUKI 
I TECHNIKI EC1
Kompleks dawnej
Elektrowni Łódzkiej.
Dziś pełni funkcję
kulturalno-artystyczną
i edukacyjną.
Najchętniej
odwiedzanym
miejscem w EC1 jest
planetarium,

to tam możemy poczuć
się jak w innym
wymiarze.
Odwiedzając to
miejsce,
gwarantowane są
niezapomniane
przeżycia.
Bilet normalny 18-20
zł
Bilet ulgowy 13-14 zł

PARK MILIONA
ŚWIATEŁ 
Przenieś się do
zaczarowanej krainy,
odwiedź park pełen
świateł znajdujący się
przy placu Zwycięstwa
3. Jest to nowa
atrakcja działająca

od 11 listopada 2021 r.
i trzeba się spieszyć,
ponieważ park miliona
świateł działać będzie
jedynie do 28 lutego.
Bilet normalny 29-35
zł Bilet ulgowy 25-29
zł Dzieci do 3. roku
życia za darmo.

MONOPOLIS 
Kiedyś były tu stare
fabryki przy ul.
Kopcińskiego 62,
aktualnie znajdują się
tam restauracje, teatry,
galerie sztuki i wiele
innych. Tu każdy
znajdzie coś dla siebie.

To również nowa
atrakcja na mapie
naszego miasta i warto
ją zobaczyć samemu
oraz zaprosić gości
spoza Łodzi.

Natalia Struś

https://commons.wikimedia.org

https://commons.wikimedia.org

Park Miliona Świateł

https://commons.wikimedia.org

Byłem na wycieczce
na Jasnej Górze
w Częstochowie.
Oglądaliśmy
średniowieczne rzeczy,
np.: zbroje, miecze, 11
sukien Panny Maryi,
armaty oraz plany
budowy klasztoru
i warowni. Mieliśmy
dostęp do innych
miejsc niż pozostali
pielgrzymujący, np. do
biblioteki oraz do
zakrystii. Kościół
w środku jest
przepiękny, jest tam

bardzo dużo obrazów
Panny Maryi z małym
Jezusem oraz
wspaniała droga
krzyżowa. Wielu ludzi
tam przyjeżdża, żeby
zwiedzić to piękne
miejsce. Mnie też
bardzo się tam
podobało. Polecam
wam tam pojechać, bo
wiele ciekawych rzeczy
można zobaczyć i się
dowiedzieć, i jakby
przenieść się w czasie.

Wojciech Ostrowski

Z okazji zbliżających
się walentynek
organizowany jest
w poetycki konkurs dla
uczniów klas VII-VIII
Tym razem
zapraszamy do
zabawy nie z lepiejami,
ale z limerykami.
Co to są limeryki? Jak
się wziąć do ich
pisania? - odpowiedzi
na te pytania
znajdziecie
w instrukcji,

która została przesłana
na Wasze librusowe
konta.
Napisane
samodzielnie limeryki
o tematyce miłosnej
należy przesłać
librusem na konto Ewy
Kamińskiej do 9 lutego.
Zapraszamy do
zabawy! Na
zwycięzców czekają
nagrody.

E. Kamińska

Ogłoszenie
Konkurs na limeryk 

By HuBar - Łódź

By Zorro2212 - Own
work

A.Wieczorek

By Marian Naworski - Own
work

Wojtek
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OD AZYLU
DLA WAS

Kraków?
Obowiązkowo!

Jadąc na ferie do
Zakopanego, warto
zatrzymać się
w Krakowie. 
Zawsze chciałem tam
pojechać, zobaczyć to
piękne miasto.
Gdy to się spełniło,
byłem bardzo
szczęśliwy. Po
podróży poszedłem
z rodzicami na obiad
na Stary Rynek, gdzie
z wieży Kościoła
Mariackiego

usłyszeliśmy Hejnał
Mariacki.
Kraków też jest
miastem Smoka
Wawelskiego, więc
szybko popędziliśmy
na Wawel.
Zobaczyłem przy
jaskini wielkiego,
z metalu odlanego
smoka ziejącego
ogniem. Na Wawelu
znajdują się też groby
wielu polskich królów,
ale tam

zdjęć, niestety, nie
wolno robić. Dla mnie
Kraków jest bardzo
ciekawym miastem. 
Na koniec wycieczki
dowiedziałem się, że
był kiedyś stolicą
Polski! Jest jeszcze
wiele miejsc, które
warto odkryć
w Krakowie! Polecam
z całego serca wizytę
w tym mieście!

Krzyś Rulka
W Krakowie

W Manufakturze od
niedawna można
oglądać żywe pająki
w terrariach
z roślinami i korą
drzew. Dziś
chciałabym
opowiedzieć wam
trochę o tej wystawie:
czy warto tam pójść,
co się tam znajduje,
czego można się
dowiedzieć itd.
Zapraszam do
przeczytania!
- Do kiedy można
oglądać pająki na
wystawie?
Te niewielkie
zwierzęta można
oglądać do 31 marca
2022, w godzinach 10-
20, a więc radzę się
pośpieszyć.
- Jakie są ceny
wejścia?
Ceny wejścia są 
naprawdę atrakcyjne
i korzystne, oto
cennik: 
Bilet normalny – 25 zł
za os.
Bilet ulgowy – 20 zł za
os.

Bilet rodzinny (2
dzieci, 2 dorosłych) –
75 zł
Bilet wycieczki szkolne
– 16 zł za os.
- Jakie pająki można
zobaczyć
w gablotach?
Naprawdę różne! Te
jadowite i nie. Co do
jadowitych - to jest
tam nawet jeden
z najbardziej
jadowitych pająków
świata, czyli
Latrodectushasselti –
czarna wdowa i jeden
z większych pająków
świata -
Theraphosastirmi.
Oprócz pajęczaków są
też ekrany, na których
dzieci mogą układać
puzzle o tej tematyce.
O pełnych godzinach
opiekunowie pająków
opowiadają o nich,
odpowiadają na
pytania, a chętne
osoby mogą
potrzymać niegroźne
pająki na dłoniach. 
- Gdzie dokładniej
jest ta wystawa?

Na rynku Manufaktury,
przy pizzerii „105”,
przy
charakterystycznym
napisie „Manufaktura”
od strony Urzędu
Miasta. Drzwi
wejściowe są całe
żółte, a obok nich jest
gigantyczny, czarny
pająk. Ciężko
przegapić to miejsce!
- Czy można kupić
tam pamiątki?
No jasne! Oto
przykłady: skaczący
pająk, 2 rodzaje
magnesów, kubek,
kolorowanki, książkę
i in.
Naprawdę polecam
tę wystawę!

Karolina Zagórska

Pająk i...

Wystawa pająków w Manufakturze -
pytania i odpowiedzi

W I sem. roku szk.
zorganizowaliśmy
zbiórkę na rzecz
podopiecznych
Fundacji Azyl.
Nasza szkoła
otrzymała od fundacji
oficjalne
podziękowania.
Pragniemy jeszcze raz
podziękować Uczniom
i Rodzicom za wielkie
serce okazane naszym
braciom mniejszym.

Lidia Gula, Hanna
Pilarz, Beata

Bergmann

.

Krzyś Rulka

Karolina Zagórska

www.sp58lodz.edu.pl
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EKIPA FRIZA vs. TEAM X

EKIPA

Założycielem ekipy jest Karol Wiśniewski inaczej
Friz. Pierwszy odcinek Friza powstał w 2018
roku. Znał się już wtedy z Trombą, czyli
z Mateuszem Trąpką. Ekipa Friza liczy łącznie
11 osób, mają też pieska chmurkę, 3 węże,
2 kameleony i pająka. 
Oto członkowie ekipy: Friz, Wersow, Tromba,
Marcysia, Wujek Łuki, Kasia Poczciwy Krzychu,
Murcix, Patecki, Mini Majk, Piotr Nowak.
Najbardziej lubianą oraz przez prawie wszystkich
znaną jest piosenka pod tytułem “3kipa”. Odcinki
nagrywają przez cały czas na YT i mają coraz
większą publiczność. Byli w Stanach
Zjednoczonych przez 3 miesiące, gdzie napisali
piosenkę pod tytułem “Hot challange 16”. Znając
plotki, Friz z Wersow się rozwiedli w USA, ale
teraz są razem i do tego szczęśliwi –

Friz się jej oświadczył. Mają swój własny sklep
internetowy, gdzie sprzedają między innymi
koszulki, opaski na rękę, lody oraz różne inne
rzeczy. Według mnie, tworzą super kontent
piosenki, też przyjemnie się ich ogląda.

TEAM X

Jest to grupa osób, do tej grupy zalicza się:
Natsu - Natalia Kaczmarczyk, Mona Lizę -
Monika Kociołek, Karola Pieszko, Leksia –
Krzysztof Lekstan, Patrycję Mąłczano, Julię
Żugaj, Sheo – Macieja Ejsmonta, Czaro –
Cezarego Nykiela. Łącznie jest osób 8, ale
niestety odeszły 2 osoby: Natsu i Leksiu. Teamx
powstał około rok temu. Ich pierwszą piosenką
było „Siedem”. Tytuł powstał, bo na początku
było ich siedmioro, ale jeszcze dołączył Leksiu do
Teamx i chyba zapomnieli, że wystąpił on
w teledysku. Byli w Chorwacji, na Malewidach.
Teraz częśćTeamx jest w Dubaju, a druga -
w górach. Przedostatnia ciekawostka jest taka,
że 28 sierpnia 2021 Natsu miała walkę z Lexy
Chaplin, którą wygrała. Ostatnie, po walce Natsu
nastąpiła trasa koncertowa.

Natalia Dróżdż
Maja Czajkowska

Ekipa Friza i TEAM X to najbardziej
znane w Polsce grupy youtuberów
i influencerów. Wypuszczają na rynek
produkty, które cieszą się szaloną
popularnością wśród młodzieży, dzięki
czemu zarabiają oni miliony. Kim są?
Co robią? Przeczytacie poniżej.

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=108532239

Piosenka „Cześć, jak się masz” powstała trzy
miesiące temu, czyli w listopadzie 2021r. W klipie
również występują Sobel oraz Sanah. Sama
piosenka jest bardziej uczuciowa, spokojna,
delikatna niż inne utwory tej pary wokalistów.
Bardzo przyjemnie się jej słucha i, co ważne, nie
nudzi się nawet po 10. przesłuchaniu. Można
nawet powiedzieć, że to miód dla uszu - Sobel
oraz Sanah bardzo ładnie śpiewają, ich głosy
świetnie do siebie pasują, można powiedzieć, że
się uzupełniają. Teledysk nawiązuje do zgody w
związku i nawet on jest bardzo przyjemny dla
oka.
Utwór znajdziemy na YouTubie i w każdej
radiostacji.  Piosenka trwa niedługo - dokładnie
3:22 minuty i ma już 61 mln wyświetleń oraz 512
tysięcy lajków. 

Natalia Dróżdż

"Cześć, jak się masz?"
– pytają Sobel i Sanah

By RAPSHOTY, CC BY
3.0
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Zabawy z psem 
na śniegu

Zawody rodziców

SEKRETARZ
SĄDOWY

Zapewne masz
znajomych,
kolegów
i przyjaciół. Dziś
pomogę Ci
stwierdzić, czy
dana osoba jest
tylko znajomym,
czy też
prawdziwym
przyjacielem
i jestem pewna, że
po przeczytaniu
tego artykułu, nie
będziesz się nad
tym zastanawiać.
Po pierwsze,
potrzeba czasu,
aby przekonać się
o prawdziwej
przyjaźni, więc
zanim zaczniesz to
oceniać, znając
osobę ledwie
2 tygodnie,
poczekaj,
a sytuacja sama
się rozwinie.

Po drugie,
przyjaciel czy
przyjaciółka nie
powinien się
z Ciebie
wyśmiewać,
zdradzać Twoich
tajemnic, sprawiać
Ci przykrości
i obmawiać za
plecami, lecz gdy
dojdzie do kłótni,
przyjaciele zawsze
się dogadują. się z ciebie

wyśmiewać. Wybacza
ci. Gdy kolega czy
koleżanka nie chce
zgody między Wami,
zastanów się, czy aby
na pewno to jest
prawdziwa przyjaźń.
Po trzecie, jeżeli
kolega/koleżanka
zwierza Ci się, to
znaczy, że ma do
Ciebie zaufanie i wie,
że nie zdradzisz
sekretu.

Po czwarte, taka
osoba pamięta o
ważnych wydarzeniach
dla Ciebie, jak
urodziny i słucha Cię z
zainteresowaniem.
Teraz na pewno
odróżnisz zwykłych
znajomych od
prawdziwych
przyjaciół.

Karolina Zagórska

Po czym poznać
prawdziwego przyjaciela?

Przyjaciele

Wraz z nowym rokiem, nowa stała rubryka
w naszej gazetce: "Zawody rodziców". Mamy
nadzieję, że pomoże ona ósmoklasistom
w wyborze szkoły średniej?

Praca sekretarza sądowego polega na tym, że
pisze na rozprawach, co ludzie mówią. Co to
znaczy, że pisze, co ludzie mówili na
rozprawach? Protokołowanie, czyli pisanie tego,
co powiedział sędzia lub oskarżony. Pisze po to,
żeby ktoś wiedział, co się działo na sali sądowej
w danym dniu. Pisze też wezwania do ludzi, żeby
przyszli do sądu. Dlaczego pisze wezwania?
Dlatego, żeby ludzie przyszli do sądu, żeby
sędzia np. wydał wyrok.

Kornelia TraczCela w sądzie

Sala sądowa i budynek sądy poniżej

Budynek sądu

Psa można nauczyć wielu sztuczek, np. aport,
siad, leżeć itp. 
Z psem można się droczyć, np. która
ręka? Polega to na chowaniu rożnych
przysmaków do jednej albo do drugiej dłoni,
a pies musi zgadnąć, gdzie jest przysmak, wtedy
dostaje nagrodę.
Kolejna zabawa to znajdź zabawkę. Polega ona
na chowaniu zabawki w różnych miejscach,
najlepiej w trawie, a i pies musi ją znaleźć.
Kolejna zabawa to wyciągnij przysmak z
butelki. Polega na schowaniu kilku przysmaków
do butelki, a pies musi je wyciągnąć.
Następnie to bież-zostaw. Ta zabawa polega na
położeniu jakiejś zabawki i trzeba mówić do psa
bież-zostaw.
I ostatnia zabawa to odpoczynek. Ale chwila!
Zostańcie jeszcze! To nie jakiś tam odpoczynek.
Ta zabawa polega na wyciszeniu się wraz
z psem. Gdy psu się znudzi, to zacznie was lizać
i zaczniecie z psem wariować, no i cały cykl się
powtórzy.

Iga Chruścielewska
Nadia Sokalska

DM

P. Tracz

P. Tracz

P. Tracz
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To pies pochodzenia
angielskiego.
Rasa została
stworzona w I poł. XIX
wieku przez pastora
Jacka Russella, który
potrzebował małego,
mądrego psa na
polowanie. Jack
Russell terrier to rasa
psów, które dałyby
radę żyć na wolności
bez właściciela.
Potrafią logicznie

myśleć i kombinować,
w jaki sposób
osiągnąć swój cel. 
To radosne i
inteligentne psy o
instynkcie łowieckim.
Niezwykle aktywne, 
skoczne uwielbiają
zabawę, łatwo
nauczyć je różnych
sztuczek, trudniej je
ułożyć, ale
wytrasowane są
doskonałymi

i lojalnymi,
kapitalnymi wręcz
kompanami
człowieka.
Mój pies Badi
właściwie od
szczeniaka jest
hipermegaaktywny.
Staram się codziennie
zapewnić mu około
godziny solidnego
biegania lub chociaż
zabawę w domu, gdy
pogoda jest brzydka.

Badi uwielbia biegać
za piłką, a kiedy się
nią bawi, nic dla niego
nie istnieje. Gdy mam
jego piłkę w ręku,
mam nad nim prawie
całkowitą kontrolę.
Czasami bawi się nią
sam, popychając ją
nosem, wygląda
śmiesznie.

Dawid Kluska

Nasi pupile

Jack Russell Terrier

Badi i Temu to dobrze...

Diamond Painting to
coś dla osób o
zainteresowaniach
plastycznych. Rozwija
użytkownika
manualnie, jak i jego
kreatywność.
Są to małe diamenciki,
które przyklejamy do
klejącej maty. Służą
one do zrobienia
obrazu, naklejki oraz
breloka.
W normalnym zestawie
jest tacka na
wysypywanie
diamencików,
jeden a’la długopis,
mata ze wzorem, gdzie
przyklejamy diamenciki
oraz obrazek i tusz lub
plastelina. Obrazek
jest bardzo wytrzymały
- można oprawić go w
ramkę i powieść

na ścianie. Diamenciki,
którymi wyklejany jest
obrazek, są różnego
koloru dopasowanego
do naszego obrazka
oraz bardzo ładnie się
mienią.
Mam ekstra
wspomnienia z
Diamond Painting,
ponieważ zrobiłam
dużo prac dla rodziny i
znajomych. Jest to
rzecz dla cierpliwych.
Według mnie to jest
mega, super, ekstra,
hiper, supciorzecz. Ja
jeszcze do każdego
zestawu dołączyłabym końcówki.

Natalia Dróżdż

DIAMOND 
PAINTING

Obrazek diamond painting

W tym roku dostałam
dużo prezentów pod
choinkę. Ale moim
wymarzonym jest
zestaw artystyczny.
Ma kształt walizki - to
skrzynka wykonana
z drewna w kolorze
ciemnobrązowym.
Posiada uchwyt do
wygodnego
przenoszenia. Walizka
posiada dwa poziomy,
ponieważ mieści się
w niej aż 180
elementów.
Poziom dolny: kredki
świecowe, ołówki,
temperówka, gumka
do ścierania, gumka
chlebowa, pędzle,
kredki metaliczne,
manekin, szkicownik
i wiszer. Poziom
górny:  kredki

ołówkowe, farby olejne
i farby akwarelowe.
Wszystkie kredki
i farby są ułożone
kolorystycznie - od
koloru jasnego do
koloru ciemnego. Za
pomocą tego zestawu
można
tworzyć kreatywne
pomysły. Jestem
z niego bardzo
zadowolona. Polecam
go każdej osobie, która
lubi rysować,
szkicować i malować.

Maja Czajkowska

Coś 
dla ARTYSTÓW

Zestaw Kayet

Pierwsza praca z zestawem

Dawid Kluska Dawid Kluska

Natalia Dróżdż

Maja Czajkowska

Maja Czajkowska
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Film na ferie

"SKARB
MIKOŁAJKA"

Chciałbym wam
polecić na ferie
„Baśniobór”. To
książka
opowiadająca
o dwójce rodzeństwa,
które w trakcie
wakacji jedzie do

swoich dziadków.
Miały być to
zwyczajne wakacje,
lecz na miejscu
dzieci przeżywają
baśniowe i magiczne
przygody. 
 Autorem
„Baśnioboru

” jest Brandon Mull.
„Baśniobór”
rozpoczyna serię
książek o tym samym
tytule. Już od
samego początku
spotykamy się
z chochlikami,

wróżkami oraz ze
strasznymi
potworami, mamy do
czynienia też
z zaskakującymi
zwrotami akcji
i walkami na śmierć
i życie. 

Bohaterami głównymi
w tej książce są:
Kendra i jej młodszy
brat Seth.
Powieść została
wydana po polsku w
2011 r.
Polecam tę

„Baśniobór”
wszystkim.

Książkę na ferie poleca Krzyś Kołodziejczyk

Niezapomnianej przygody w Baśnioborze!

.

29.01.2022 pojawił się
w kinach film „Skarb
Mikołajka". Wszyscy
znamy dobrze
Mikołajka ze szkolnej
lektury. To urwis
z Paryża, który ma
wielu kolegów i wiele
przygód. Reżyserem
3. już filmu i Mikołajku
jest Julien Rappenau.
Tytułowego bohatera
zagra IIan Debrabant.
Film trwa 1 godz. i 43
min. Czy macie zamiar
wybrać się na „Skarb
Mikołajka” do kina, bo
jak tak!

Karolina
Zagórska

Czytam właśnie
ciekawą książkę
o dziewczynce - małej
reporterce Neli.
Opowiem Wam jeden
z rozdziałów, który
mnie najbardziej
zainteresował i może
Was zachęcić do
przeczytania tej
książki.
Książka „10
Niesamowitych
przygód Neli” ma
rozdział 1. pt.

„Mieć słonia na jeden
dzień". Nela
wyruszyła do
północnej części
Tajlandii. Wyobraźcie
sobie, że tam ludzie
potrafią oswoić słonie!
Gdy dziewczynka
dotarła do zagrody ze
słoniami, a konkretnie
do drewnianej
konstrukcji, czyli tak
naprawdę do
platformy. Nela
wdrapała

się na nią i spojrzała
w dół, a tam słonie
stały obok siebie,
nawet mały, słodki
słonik. Dziewczynka
weszła na jednego z
nich, zastanawiając
się, jak się jeździ na
takim zwierzęciu.
Nadeszła pora
karmienia. Słonie
najczęściej jedzą
banany, mogą nawet
w ciągu dnia zjeść 
150 bananów.

Jeśli jednak ktoś nie
lubi czytać, jest wersja
filmowa na „TVP
ABC''.
Moim zdaniem jest to
najlepsza książka,
jaką miałam. Jest
bardzo pouczająca,
naprawdę dużo się
z niej nauczyłam.

Maja Czajkowska

.

Książka na ferie
" 1 0   n i e s a m o w i t y c h   p r z y g ó d   N E L I "

filmweb.pl

Maja Czajkowska
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Dziś przedstawię Wam
mój prosty sposób
na rozgrzewającą
czekoladę do picia.
Składniki:
– 1,2 szklanki mleka,
– czekolada
w proszku,
– małe pianki,
– czekolada
w kostce – cynamon
Przygotowanie:
1. Podgrzej szklankę
mleka na około 45
sekund. 

2. Wsyp czekoladę
w proszku i wymieszaj
dokładnie. 
3. 0,2 szklanki mleka
zmiksuj, by powstała
pianka. 
4. Przelej ją do
szklanki z czekoladą
i dosyp pianek– można
dodać cynamon na
górę. I gotowe,
wystarczy się tylko
delektować!

Ola Stępień 

Gdy zmarzniesz, 
wypij rozgrzewającą

czekoladę!

https://commons.wikimedia.org

·pół szklanki śmietany
30%,
· 1 szklanka cukru.
Przygotowanie:
1. Rozpuść w rondelku
na małym ogniu białą
czekoladę, pół kostki
masła, śmietanę 30%.
Przez cały czas
mieszaj masę, do
rozpuszczenia
składników.
2.Włóż do miski pół
kostki masła (w temp.
pokojowej) i cukier,
a następnie utrzyj
mikserem na puszystą
masę.
3. Przełóż do miski
masę z rondelka.
Dodaj do niej jajka,
suche drożdże, miód
i mąkę. Wszystkie
składniki ucieraj 10
minut (muszą
dokładnie się
wymieszać)
4. Pokrusz w drobinki
ciemne czekolady
(wielkość rodzynek),
dodaj do ciasta
i zamieszaj łyżką.
Odstaw w ciepłe

miejsce na 1 godz.
Czekaj, aż drożdże
dodane do ciasta
„działać”.
5. Nabieraj łyżeczką
niewielkie porcje ciasta
i nakładaj je na blachę.
Zachowaj odległości
między ciasteczkami.
Położone zbyt blisko
skleją się podczas
pieczenia.
6. Włóż blaszkę do
piekarnika. Piecz
w temperaturze
180 st. C. około 10-15
minut.
Smacznego. 
Opinie:
Moim zdaniem te
ciasteczka są pyszne
i całkiem łatwe do
zrobienia.
Liliana Kącicka
Te ciasteczka są
bardzo smaczne
i polecam je
naprawdę. Karolina
Zagórska
Kornelia Tracz

W tym artykule
chcemy Wam pokazać
przepis na ciasteczka
z czekoladą z książki
kucharskiej „Dzieci
gotują” Agnieszki
Górskiej. Zapraszamy
do przeczytania!
Przygotuj:
·  miskę,
·  mikser elektryczny,
·  rondelek lub mały
garnek,
·  łyżeczkę i łyżkę,
·  blachę do pieczenia.

Składniki:
·  pół kilograma mąki,
·  2 białe czekolady,
·  2 czekolady
(mleczne lub gorzkie),
·  2 surowe jajka,
·  1 torebka suszonych
drożdży,
·  1 cukier waniliowy, 
·  1 masło,
·  2 łyżki miodu,

Pychotki!

„Internetowe Sebastianki” 
z książki „Dzieci gotują”

https://commons.wikimedia.org

Przedstawiamy Wam,
jak zrobić animację
LEGO w kilka kroków:
1. Ułóż scenariusz.
2. Przygotuj miejsce
na animację.
3. Przygotuj klocki lego
do zrobienia animacji
oraz telefon i statyw do
telefonu.
4. Zainstaluj aplikację
do animacji, my
polecamy “Stop Motion
Studio”.
5. Zamontuj telefon na
statywie i włącz tę
aplikację.
6. Zrób zdjęcie,
następnie porusz
klockiem lub ludzikiem
lego.
7. Powtarzaj podpunkt
6, ile razy chcesz, żeby
zrobić film.
8. Po skończeniu

animacji można dodać
dźwięk i różne inne
efekty.
9. Twoja animacja jest
gotowa. Zrób z nią co
chcesz, ale najlepiej
pokaż ją bliskim.
Pamiętaj, że są one
bardzo czasochłonne
(2 min animacja = od 6
do 8 godz.).
Najlepiej nie ruszaj
klocków, jeżeli robisz
dzień po dniu. Nasz
filmik pokladkowy znajdziecie
na youtube pt. Jak
mądrze kupować.
https://youtu.be/3ql6FhEWDDI
Lila Kącicka, Krzyś
Kołodziejczyk, Kornelia
Tracz

Animacje 
z ludzikami LEGO

Igrzyska Zimowe
Pekin 2022

Rozpoczynają się 4
lutego, a kończą się 20
lutego. Tak więc
emocji sportowych w
najbliższym czasie nie
zabraknie. Liczymy na
udane występy:
polskich skoczków
Kamila Stocha, Piotra
Żyły, Dawida
Kubackiego,

panczenisty Zbigniewa
Bródki, shorttrackistek.
Trzymamy za naszych
kciuki! P. Kowalski
Zdjęcie: By N509FZ -
Own work, CC BY-SA
4.0, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?
curid=115379623

By Maksym Kozlenko

Kornelia Tracz

By N509FZ - Own work, CC BY-SA
4.0
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Mysz komputerowa...

Hej, czy tak jak my lubicie montować filmy? Jeśli
tak, pokażemy Wam dziś idealną aplikację do
tego celu. Nazywa się “YouCut”. Można w niej
załadowywać własne filmy i zdjęcia. Ostatnio
pojawiła się nowa funkcja “Materiał”, czyli
dodawanie gotowych części do filmu, np.
kolorowe tło, początek filmu, koniec filmu,
festiwal, mieszaj, usterka, przejście
itd. W aplikacji tej można dodawać gotową, jak 
i swoją muzykę. W “YouCut” można też dodawać
efekty, naklejki, filtry i dogrywać dźwięk. Naszą
ulubioną funkcją jest odwracanie filmów tyłem.
Dzięki temu można uzyskać naprawdę
“magiczny” i śmieszny efekt.
Nasze opinie: 
Moim zdaniem “YouCut” rozwija nasze
zainteresowania, tworzeniem i przerabianiem
filmów.
Liliana Kącicka
Bardzo lubię tę aplikację, ponieważ mam ją już
od wakacji i zdążyłam zrobić 58 filmików. By
korzystać z “YouCut” nie trzeba mieć dużych
umiejętności,  jak w niektórych aplikacjach. 
Karolina Zagórska

YouCut

...to rzecz, która jest
potrzebna i nikt temu
nie zaprzeczy. Bez
myszy nie można na
komputerze pracować
(można też tylko
klawiaturą się
obsługiwać, ale to jest
trudne). A żeby
wybrać dobrą myszkę
komputerową, trzeba
wiedzieć, które są
dobre i jaki rodzaj
myszki chcesz.

(Dziś napiszę tylko o
trzech myszkach, bo
pani powiedziała, że
nie więcej). Dobra
myszka do drag click-
a dostaniemy już od
110 zł. I jest to: bloody
a70 – sam ją
testowałem i
dostawałem czasem
nawet do 40 cps (cps
to kliknięcia na
sekundę) z taśmą
izolacyjną

(taśma izolacyjna
pomaga w robieniu
więcej cps). Drugą
myszką taką
normalną do gier, jaką
mogę polecić, to
Logitech g502 hero,
której też używam
aktualnie; ma ona
możliwość zmiany dpi
(dpi, czyli siły
poruszania się po
ekranie); szczerze ją
polecam. Trzecią

myszką jest bloody
a60. Działa
praktycznie tak samo
jak bloodya70, ale jest
mniej cps.
I to wszystko. Mam
nadzieję, że
pomogłem z wyborem
myszki. Jeśli tak, to
super!
Maksym Kosmala

Klasyczna mysz komputerowa

CO ROBI KROWA NA BUDOWIE? -
MUUUUURJE.
CO JEST CZERWONE I ŹLE DZIAŁA NA
ZĘBY? - CEGŁA.
CO JEST PÓŁ ZIELONE I PÓŁ
NIEBIESKIE? - ŻABA W DŻINSACH.
CO MA W DOMU ADAM MAŁYSZ? - MA
ŁYSZKI.
CZYM SIĘ RÓŻNI ŻABA OD BLĄDYNKI? -
ŻABA CZASEM KUMA.
ZOFIA PO DWÓCH TYGODNIACH DIETY
ZRZUCIŁA WAGĘ... Z ÓSMEGO PIĘTRA.
MAMY TWOJEGO SYNA... TO STRASZNE,
CZEGO CHCECIE? NIECH PAN
PRZYJDZIE I GO ODBIERZE, ZARAZ
ZAMYKAMY PRZEDSZKOLE.

Iga Chruścielewska
Amelia Mokrzycka
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