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W obliczu aktualnych
wydarzeń, życie wielu
mieszkańców Ukrainy
zmieniło się nie do
poznania. Część z nich
wyjechała, szukając
schronienia, m.in.
w Polsce.

O C Z A M I 
U K R A I N Y

Mimo wszystko jednak są to
nadal ludzie, mający swoje
pasje, zainteresowania
i marzenia. Tym artykułem
postaramy się przybliżyć
Wam ich postrzeganie
świata. Zachęcamy również
do interakcji z Ukraińcami 
i Ukrainkami, bo część
z nich potrzebuje tego, jak
nigdy dotąd.

Przed wojną życie naszych
wschodnich sąsiadów nie
różniło się zbytnio od
naszego. Chodzili do szkoły
lub pracy, wolny czas
spędzali, oglądając filmy,
grając w gry komputerowe
czy słuchając muzyki.
Niestety, rosyjska inwazja
zmieniła bardzo wiele.
Osoby pozostałe na terenie
Ukrainy nie mają
możliwości tak beztroskiego
spędzania czasu, a tym,
którym udało się wyjechać
w ostatnim czasie do Polski,
towarzyszy trauma. 

c.d. na s. 2.Blanka i nasza Ksenia z Ukrainy

WITAJCIE
NA DZIKIM ZACHODZIE

Jak wiadomo, Putin
kilkanaście dni temu zaczął
wojnę z Ukrainą. Uchodźcy
uciekają ze swojej ojczyzny
m.in. do Polski. Zatrzymują
się na granicy, zostają 
w naszym kraju na kilka
dni, żeby ochłonąć i
wyruszają w dalszą drogę,
np. do Niemiec. Polacy
oferują pomoc Ukraińcom,
np. przekazują im: koce,
ciepłe jedzenie lub nocleg. 
A jak my możemy im
pomagać? UM Łodzi oraz
wielu prywatnych

inicjatorów organizuje
pomoc, do wyznaczonych
miejsc można zanieść
produkty: jedzenie (również
dla zwierząt), wodę,
artykuły higieniczne, leki
itp., które są najbardziej
potrzebne naszym
sąsiadom. Niestety,
sytuacja za wschodnią
granicą jest dramatyczna 
i nasza pomoc może być
potrzebna jeszcze długo. 
Pomagajmy więc!

K. Zagórska, Y. Khomiak

.

.

Witam!!! Jak tam u Was?
Jak się czujecie? Dobrze?
Źle? No dobra…
Przechodząc do rzeczy, od
jakiegoś tygodnia pandemia
została zawieszona 
i możemy już chodzić po
korytarzach oraz do
różnych pracowni. Nie wiem
jak Wam, ale dla mnie
przerwy na korytarzu są w
miarę OK., ale dla mojej
klasy (czyli 4a) to normalnie
hit tygodnia! Teraz możemy
robić prawie wszystko, np.:
grać w limbo, rączki i wiele,
wiele

innych zabaw (oczywiście
bezpiecznych) i jest mega
zabawnie. Mój kolega, który
chodzi do 8 klasy twierdzi,
że to jest bez sensu, no bo
niby po co mamy chodzić
po klasach (ale i tak widać,
że jednak mu się podoba),
inni są bardzo z tego
zadowoleni. Na przerwach
jest bardzo głośno, ale
głównie słychać śmiech.

c.d. na s. 2
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No ale trzeba
zachowywać się
bezpiecznie, są
pewne granice,
których po prostu nie
wolno przekraczać,
np. nie wolno biegać
(ale starsi i tak
biegają, i dają innym
zły przykład),
zagadywać starszych
(oraz ich podrywać
w sposób
nienaturalny i wdawać
się w

dyskusję), jeśli
chcemy iść do
automatu, to trzeba
spytać się pani, która
dyżuruje, bo zawsze
ktoś z nauczycieli
dyżuruje (i można
ich zagadywać całą
przerwę, ale
z umiarem). Trzeba
uważać na kogoś, kto
udaje jamnika, kura
itp. i, ogólnie, na ludzi
(lub nie tylko ludzi).

Nie wolno też udawać
węża, tarzając się po
podłodze. Ale teraz
tak na serio, nie
wolno absolutnie
biegać, dlatego że
możemy kogoś
popchnąć, a on upaść
i - pa, pa ząbki, nie
można czołgać się po
podłodze, bo: po
pierwsze ktoś może
uznać, że masz
troszkę coś nie tak z
główką lub

ktoś może na ciebie
nadepnąć i - pa, pa
rączko, i nie wolno
stać przy drzwiach,
opierać się na nich,
bo ktoś nagle może je
otworzyć i – pa,
pagłówko. Więc życzę
miłego chodzenia po
dzikim zachodzie,
miłego dnia, wieczoru,
nocy. Pa, pa! 

Natalia Dróżdż

Przerwa podczas pandemii Przerwa po zawieszeniu pandemii

Dlatego tak ważne
jest, żeby czuli się
wśród nas dobrze
i bezpiecznie. Możemy
im to zapewnić
poprzez uśmiech, miłe
słowo, spokojny ton
wypowiedzi, swe
zainteresowanie. Nas
nie będzie to dużo
kosztowało, ale dla

nich to będzie bardzo
dużo. Tak jak wszyscy
Ukraińcy, liczymy na
to, że ta wojna
niedługo się skończy
i będą mogli wrócić do
normalnego
funkcjonowania.
Blanka Niewiadomska

Ksenia Romaniuk

.

O C Z A M I 
U K R A I N Y

WITAJCIE 
NA DZIKIM ZACHODZIE

Boisko znajdujące się przy Szkole Podstawowej
nr 58 było w zeszłym roku regularnie niszczone
przez okolicznych chuliganów. Sprawców do tej
pory nie udało się ustalić. Zniszczeniu uległy
siatki okalające boisko, siatki w bramkach,
zostały też zerwane haki przymocowujące siatkę
do słupków.
Próba naprawienia w jednym miejscu zerwanej
siatki nie daje pożądanego efektu.
Dla uczniów tej szkoły przykre jest to, że miejsce,
na którym spędzają wolny czas zostało
zniszczone.
Miejmy nadzieję, że podobne zdarzenia nie będą
miały miejsca w tym roku, zwłaszcza, że nasza
szkoła zyska nową elewację i nie wyglądało by to
dobrze.

Marcel Wróbel

STOP 
DEWASTACJI!

Zdewastowane boisko Przykry widok dla

DM DM

nck.pl

Marcel Wróbel Marcel Wróbel
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LOVE
LIMERYKI

Jeśliby zapytać uczniów i nauczycieli o ich opinie na temat ściągania, odpowiedzi bardzo by się
różniły. Dla pierwszych może być ono ostatecznością, kiedy nauki jest za dużo, a dla drugich
jedynie formą nieszczerości ze samym sobą. Jednak jak wygląda ściąganie w naszej szkole?

Definicja ściągania

Jak podaje
Wikipedia, ściąganie
to „(…) przypadek
oszustwa dokonany
podczas egzaminów
lub testów (klasówki,
kolokwia) przez
osobę
egzaminowaną
(student, uczeń),
polegający na
zastosowaniu w ich
trakcie niedozwolonej
pomocy.”
Są różne formy
ściągania, od
najprostszych, takich
jak szukanie
odpowiedzi
w Internecie, do
bardziej
skomplikowanych,
np. zapisywanie
klucza na długopisie.

Ściąganie jako
pomoc

 „Dlaczego uczniowie
ściągają?” – takie
pytanie zadają sobie
nauczyciele. Jeśliby
zapytać uczniów,
najczęstszą
odpowiedzią, byłoby
to, że wychowawcy
dają za obszerne
tematy do nauki w
krótkich terminach,
a ściąganie jest
drogą na skróty,
pozwalającą ominąć
długi proces
powtarzania, dającą
tym samym czas na
zajęcie się innymi
rzeczami. Umiejętne
ściąganie

może pomóc nam
osiągnąć lepsze
wyniki w szkole, lecz
jest to rozwiązanie
krótkoterminowe.

Konsekwencje
ściągania w naszej
szkole

Regulamin naszej
szkoły nie reguluje
kwestii ściągania,
więc nauczyciele
mają wolną rękę w
sposobie
wymierzania kary za
oszustwo.
Najczęstszą formą
ukarania ucznia,
który został
przyłapany na
gorącym uczynku jest
odebranie mu jego
pracy oraz
wystawienie oceny
niedostatecznej,
najczęściej wraz z
punktami
minusowymi.

Osobiste skutki
ściągania

Ściąganie posiada
skutki pozytywne
jedynie
krótkoterminowo.
Oznacza to, że mimo
tego, że ze
sprawdzianu
dostaliśmy
zadowalającą nas
ocenę, nie
gwarantuje to tego,
że wiedza została w
naszej głowie. Gdyby
nauczyciel posiadał
wątpliwości mógłby
zdecydować

się na przepytanie
ucznia, co wyjawiłoby
jego nieszczerość.
Poza tym, czy w
szkole uczymy się dla
ocen, nauczycieli,
czy jednak dla
samych siebie?

Czy nauczyciele
ściągali, gdy byli
uczniami?

Odpowiedzi nie są
zaskakujące –
oczywiście, że
zdarzyło się to
chociaż raz.
Nauczyciele, tak jak
my, też byli uczniami
i także posiadali
przedmioty, których
nie lubili lub nie
rozumieli. Jak podaje
jedna nauczycielka,
ściągała ona jedynie
na zajęciach, których
nie darzyła sympatią.

Co na to
uczniowie? Czy
sami ściągają?

Dla uczniów
ściąganie nie jest
niczym złym. Po
zapytaniu się, czy
oszukują na
sprawdzianach,
zdecydowana
większość
odpowiedziała, że
często im się to
zdarza.

A jak wygląda
problem ze
ściąganiem na
skale Polski i
światową?

Z badań
przeprowadzonych
przez CBOS wynika,
że aż 58%
społeczeństwa Polski
nie sprzeciwia się
ściąganiu, a z badań
przeprowadzonych w
Łodzi w latach
2004/2005 wynika,
że ok. 90% uczniów
szkół średnich
aktywnie oszukuje.

Jak wygląda
stosunek do
ściągania w innych
krajach? 

W krajach
wschodnioeuropejskich,
takich jak Rosja i
Białoruś, panuje
przekonanie, że
oszukiwanie podczas
egzaminów nie jest
niczym złym, a
osobom
praktykującym
powinien należeć się
podziw. Tamtejsi
nauczyciele często
przymykają oko na te
praktyki.
W krajach
zachodnich stosunek
do ściągania jest
bardziej restrykcyjny.
W Anglii albo
Niemczech kiedy
uczeń zostaje
przyłapany na
oszukiwaniu, zostaje
on wysłany do
dyrektora. Nie
oznacza to, że w
państwach tych nie
występuje problem z
oszukiwaniem.

Z badań
przeprowadzonych
przez CAI w 2005
roku wynika, że aż
70% uczniów w
Wielkiej Brytanii
ściąga.

Ściąganie jako
całość

Oszukiwanie
podczas
sprawdzianów i
kartkówek nie jest
niczym dobrym, lecz
gdyby podążyć
tokiem myślowym
uczniów, problem
można by
wyeliminować po
prostu, zadając mniej
tematów do nauki lub
rozdzielenie ich na
mniejsze części.

Podsumowując,
ściąganie jest bardzo
powszechne i
praktykowane przez
każdego. W obecnym
stanie, jest ono
niemożliwe do
wyeliminowania, lecz
jeżeli nauczyciele
podejmą kroki i będą
zachęcać uczniów do
nauki, problem ten
będzie stopniowo
zanikać.

Mateusz
Kołodziejczyk

Z naszej perspektywy

Ściąganie – okłamywanie samego siebie?
Konkurs na
walentynkowe limeryki
rozstrzygnięty!

I miejsce:
Rzucał we mnie
długopisem,
zrobił mi na czole rysę!
Znowu popchnął mnie
na schodach,
wczoraj wyrwał z ręki
loda!
Miłość w szkole jest
kryzysem!
Agata Stanik 8c

II miejsce
Urodziwa panienka z
Ostrołęki
chciała męża zaraz od
ręki.
Tamten biedny, tego
nie chciała,
wreszcie sama w życiu
została.
Opadają szczęki aż z
jej udręki.
Mateusz Dębik 7c

III miejsce
Przystojny Walenty z
Wrocławia,
ciągle z panienkami
się zabawia.
Kupuje piękne róże,
pisze love na murze.
W lutym kawaler
puszcza pawia.
Judyta Szmidt 8b

. DM
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Sanatorium
odwiedzam co
najmniej dwa razy w
roku. Najbardziej lubię
zimą, ponieważ jest
tam bardzo dużo
śniegu. Moje
sanatorium
rehabilitacyjne
usytuowane jest
niedaleko granicy
czeskiej,
w miejscowości
Bukowina Kłodzka 900
m.n.p. morza,
w Kudowie Zdroju.
Sam klimat

jest prozdrowotny,
a wysokość pomaga
dzieciom z różnymi
schorzeniami.
W tym roku odważyłam
się pojechać sama
i było bardzo fajnie.
Bałam się, że sobie nie
poradzę, ale panie
pielęgniarki,
wychowawcy
i nauczyciele bardzo
tam pomagają. Wbrew
pozorom na turnusie
jest dużo atrakcji 

wymyślonych przez
wychowawców,
rehabilitacji, zabaw
ruchowych oraz jest
też na miejscu szkoła.
Ferie miałam przez
pierwsze dwa
tygodnie. Zjeżdżaliśmy
na sankach,
zwiedzaliśmy muzeum
zabawek i Kudowę,
mieliśmy dyskoteki
i karaoke oraz liczne
zabawy ruchowe
i grupowe.
Szkoła jest super,
lekcje odbywają się tak
samo jak w normalnej
szkole. Dostaje się
oceny i ma się prace
domowe. Nauczyciele
bardzo pomagają
i ciekawie prowadzą
lekcje. W środę
mieliśmy też kółko - ja
byłam na
biologicznym,

uczyliśmy się przyrody,
oglądaliśmy różne
rzeczy pod
mikroskopem,
mieliśmy też w sali
żywego żółwia
o imieniu Bunio.
Koleżanki i koledzy
byli bardzo fajni
i pomocni – w takim
miejscu łapie się dużo
przyjaźni.
Często tam jeżdżę, bo
jest tam bardzo fajnie
o każdej porze roku
i mogę dodatkowo się
rehabilitować, co jest
mi bardzo potrzebne.
Na pewno w wakacje
znowu tam pojadę, bo
jest basen i mnóstwo
wycieczek oraz fajna
atmosfera.

Ola Zapart

Pewnie nie jeden raz słyszeliście, że
Wasza koleżanka lub kolega pojechali 
w trakcie roku szkolnego do sanatorium.
Pewnie też byliście ciekawi, jak tam jest 
i co się tam robi. Ja byłam i Wam
opowiem.

Co robi uczeń w sanatorium uzdrowiskowym?

W sanatorium

W rubryce: Zawody
naszych rodziców,
rozmowa ze
specjalistą od
budowy kominków,
czyli zdunem.

Mateusz Popek:
Przedstawiam
Państwu mojego
tatę - Wiesława
Popka, który chętnie
ze mną porozmawia.
Tematem naszej
rozmowy będzie
droga zawodowa i
sukcesy na polu
zawodowym. Mój
tata prowadzi firmę
od dwudziestu
pięciu lat.

M.P.: Tato, powiedz
nam, dlaczego
wybrałeś ten
zawód?
Wiesław Popek:
Dwadzieścia pięć lat
temu razem z moim
kolegą
postanowiliśmy
otworzyć działalność
gospodarczą, gdyż
ogrzewanie domu
kominkiem było
wówczas najtańszym
źródłem ciepła.
M.P: Czym jeszcze
zajmuje się firma?
W.P.: Budujemy
sauny, wykonujemy
prace remontowe. 
M.P.: Wiem, że sam
prowadzisz tę firmę,
dlaczego?

W.P.: Czternaście lat
temu mój kolega -
Zdzisław założył
własną firmę. 
M.P.: Opowiedz
nam, jak pandemia
wpłynęła na dalsze
działanie firmy?
W.P.: Przez
pandemię musiałem
zamknąć sklep, gdyż
przynosił jedynie
straty. Wydatki na
utrzymanie lokalu i
pracowników
przewyższało zysk.
Obecnie musiałem
zainwestować w
stronę internetową.
M.P.: Jak zyskujesz
klientów?

W.P.: Oferujemy
swoje usługi na OLX,
Oferteo. Bardzo dużo
klientów jest z
polecenia.
M.P.: Na
zakończenie naszej
rozmowy, chciałbym
Ci, tato,
pogratulować
sukcesu, tyle lat
prowadzisz tę firmę i
pomimo dużej
konkurencji na
rynku pracy nie
zamknąłeś
działalności
gospodarczej i dalej
robisz to, co lubisz i
potrafisz.

Zawody naszych rodziców

Budowa kominków i saun

.

.

Ola Zapart

W. Popek

W. Popek
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Koło plastyczne 
wciąż się toczy!

W ostatnim miesiącu
obchodziliśmy dwa dla
niektórych
kontrowersyjne
święta.
Dzień
Kobiet od Walentynek różni
się tym, że 
w dniu ich święta
mężczyźni
obdarowują kobiety
głównie kwiatami,
składają życzenia i
dają im inne upominki.
Walentynki

zaś są świętem
zakochanych, wtedy
nawzajem zakochani
wręczają sobie drobne
prezenty, piszą
wyznania miłosne na
dowód swojej miłości
lub sympatii.
Obchody Dnia Kobiet
po raz pierwszy odbyły
się w dniu 28 lutego
1909 r., lecz dziś jest
obchodzony 8 marca.
Walentynki są
obchodzone w dniu 

14 lutego i inaczej
nazwane są dniem
zakochanych od
nazwy patrona Św.
Walentego.
Oba święta są bardzo
przyjemne, dzięki nim
można dać wyraz
swojej wdzięczności 
i miłości drugiej
osobie.
Moim zdaniem oba
święta są potrzebne 
i są bardzo lubiane.
A Wy jak myślicie?

Szymon Dolatowski

WALENTYNKI czy DZIEŃ KOBIET?

Pewnie wielu z was
lubi rysować.
Szkicujecie w wolnym
czasie w domu,
rysujecie podczas
lekcji w zeszycie
przedmiotowym,
a nawet na ścianach,
gdy jesteście gdzieś
na zewnątrz (choć to
akurat nie jest dobry
sposób na trening,
moim zdaniem). To
dar, a dar trzeba
rozwijać.
Polecę Wam miejsce,
do którego chodzę już

4 lata. To Centrum
Zajęć Pozaszkolnych
nr 1 przy ul. Zawiszy
Czarnego 39. Na
zajęciach
plastycznych w domu
kultury jest twórcza
atmosfera, panie są
bardzo miłe i dobrze
tłumaczą. Zajęcia
około trwają 2 godz.
i 15 min. Ja akurat
chodzę na godzinę
17.00, a kończę o
19.15. Są także
przerwy, które trwają
około 15 min.

Na zajęciach dzięki
wspólnej pasji można
znaleźć przyjaciół. Ale
jeśli ktoś nie lubi
rysować, to są także
inne zajęcia
np. angielski, taniec,
fotografia, gra na
gitarze i ukulele, teatr,
logopedia, na którą
chodziłam, gdy byłam
mała. Polecam to
miejsce każdemu, kto
lubi rysować. 

Maja Czajkowska

Rozwijaj swoje pasje w Centrum Zajęć
Pozalekcyjnych nr 1 w Łodzi

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

Zajęcia koła
plastycznego dla klas
4-7 powadzi pani Anna
Sztekmiler już od co
najmniej kilkunastu lat.
Odbywają się one 
w czwartki po lekcjach
ok. 14.30. Podczas
spotkania kółka
plastycznego
rozwijamy swoje
zainteresowania,
poznajemy nowe
techniki plastyczne,
czasem zaskakujące.
Tematy zajęć są
bardzo często
związane 
z kalendarzem, np.
podczas  karnawału
robiliśmy maski, przed
Bożym Narodzeniem
małe prezenty, a na
Dzień Zakochanych
plastyczne Walentynki.
Chętnie chodzę na
zajęcia kółka 
plastycznego 
i zapraszam wszystkie
chętne dzieci.

Ola Stepień

Praca wre

.

Nasze prace

8 marca tego roku
przeprowadziliśmy
ankietę wśród uczniów
klas 4–8, w której
zadaliśmy proste
pytanie: Co wolisz
walentynki czy Dzień
Kobiet? Pytanie
zadaliśmy 100 osobom
i okazało się, że
większość z nas
opowiedziała się za
Dniem Kobiet. 
To święto szczególnie
wybierali uczniowie

klas 5, 6 i 7.
Ósmoklasiści z kolei
wybierali walentynki,
pewnie dlatego że to
już ten czas – widać w
szkole pary. 
Wydaje się też, że
Dzień Kobiet też
bardziej masowym
świętem, więcej osób
dostaje upominki i się
cieszy. To było widać
w ostatnim tygodniu.
RED 

uml.lodz.pl

DM

DM

A. Sztekmiler
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Akcja
charytatywna 

Cześć! W poprzednim
numerze "NEWSÓW
Melchiora" pisałam już
o Diamond Painting,
a teraz coś
o haftowaniu dla
osób lubiących
robótki ręczne,
uzdolnionych
manualnie lub dla
tych z nadmiarem
energii, chcących się
trochę wyciszyć i
osiągnąć balans.
Zacznijmy od tego, że
przy haftowaniu
używamy nici i igły,
więc trzeba bardzo
uważać, żeby się nie
ukuć. Bardzo łatwo
nićmi się robi, a
właściwie maluje
obrazki, a efekt jest
wręcz niesamowity.

Nauczyłam się
haftować od mojej
mamy. Nauka trwała
gdzieś około
1 tygodnia i to po
1 godzinie dziennie.
Moje dwa obrazki,
które dostałam od
mamy, zostały
zakupione w E.Leclrec
w Łodzi przy ul.
Inflanckiej 45 - jest to
mały sklep po lewej
stronie. 
A teraz dla
zainteresowanych
krótki instruktaż:
potrzebne do
haftowania są: igła,
obrazek z
pomalowanym
wzorem, nici lub jakiś
rodzaj włóczki
wskazanych na
obrazki kolorów i,

 najważniejsze,
cierpliwość. Jeśli to
wszystko mamy, to
odcinamy kawałek
naszej nici (włóczki)
i wiążemy supełek na
jej końcu, następie
nawlekamy na igłę
i przeciągamy ją przez
dziurkę w obrazku,
potem przeciągamy w
dół i przez sama
dziurkę w drugą i tak
cały czas. Na sam
początek warto sobie
kupić mały obrazek.
Życzę powodzenia!   

Natalia Dróżdż

Na uspokojenie - haftowanie

Wyhaftowane obrazki i

Od zawsze chciałem
mieć zwierzaka. Moje
marzenie spełniło się
w Dzień Dziecka
2021 r. Rodzice kupili
mi królika. 
To króliczek rasy
baranek francuski.
Wabi się
Lolka-Krejzolka.
Posiada bardzo gęste,
miłe w dotyku futro
koloru czarnego. Lola
ma długie, oklapnięte
na boki uszy i krótki
ogonek. Mój królik lubi
jeść większość warzyw
korzennych, np.
marchew, pietruszkę
czy zioła suszone.
Najlepszymi
przysmakami dla niej
są gałązki wierzbowe
oraz zielony banan.
Królik nie lubi

hałasu i dużych
wysokości. Lola jest
ciekawska i lubi
zwiedzać mój
pokój. Bardzo podoba
jej się, jak ją głaszczę
lub wyczesuję
szczotką. Ostatnio
bawi się
nadmuchanym
balonem. Królik to
gryzoń, więc gryzie
kable, poduszki,
niektóre meble
i choinki.
CIEKAWOSTKA: królik
nie wydaje żadnych
dźwięków!!!

Gabriel
Samuła

Mam na imię Kornelia i
mam chomika
syryjskiego, który wabi
się Pan Ciastek.
Dlaczego takie imię?
Bo jest po prostu
słodki, a poza tym ma
on rudy kolor i  czarne
paski, choć chomiki tej
rasy mogą
występować w różnych
kolorach. Kupiłam go
w sklepie
zoologicznym. Pan
Ciastek ma prawie rok.
Należy do rodziny
gryzoni. Żywi się
więc warzywami ,
owocami,
w ograniczonych
ilościach je też karmę
itp. Lubi on bardzo
jabłka, a jego
ulubionymi zajęciami
są

spanie i hałasowanie
w nocy. Lubi też się
wybiegać i gdy go
wypuszczam, to biega
jak torpeda. Chomiki
nie powinny być
trzymane w
towarzystwie.
Polecam to zwierzątko
domowe, dlatego bo,
jeżeli wyjeżdżacie na
parę dni, to nie trzeba
go zabierać ze sobą
i oczywiście
pamiętajmy, że jest to
zwierzątko małe
i trzeba być ostrożnym.

Kornelia Tracz

Lolka

Pan Ciastek

Nasi pupile

Między królikiem a chomikiem

W II semestrze
kontynuujemy akcję
charytatywną na rzecz
zwierząt z Ukrainy i ze
schroniska Fundacji
Azyl. Będziemy zbierać
karmę, kołdry,
koce, smycze itp. 
B. Bergmann,
H. Majkowska

.Natalia Dróżdż

Gabryś Samuła

Kornelia Tracz

sp58elodz.edu.pl

https://sp58lodz.edu.pl/?p=4540
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Przyjaźń kota z psem? To możliwe!

Jak pies z kotem...

Zapewne myślicie, że
kot z psem to najwięksi
wrogowie, bo wskazują
na to: bajki, komiksy,
kreskówki itp. I to, co
dziś opowiem, pewnie
weźmiecie za głupotę,
ale udowodnię, że ta
wrogość, to nie do
końca prawda.
Usiądźcie więc
wygodnie i
przeczytajcie artykuł.
A
głównymi bohaterami
naszej przygody są:
pies rasy shihtzu
o imieniu Eliska, lat 3,
która w wolnym czasie
śpi, je, pije, rozrabia
i wchodzi wszędzie,
oraz kot rasy ragdoll
o imieniu Kacper,
mający 5 miesięcy,
w wolnym czasie
lubiący wchodzić
dosłownie wszędzie,
jedzący kwiatki,
atakujący muchy (oraz
mój telefon).

Kiedy kotek był już
z nami, to pierwszego
dnia postanowiliśmy
od razu zapoznać ze
sobą Eliskę
z Kacprem, żeby
później nie było z tym
problemu. Gdy już
weszliśmy do środka,
to Eliska - jak zawsze -
chciała się przywitać
z babcią i wtedy
zauważyła Kacpra
(koty są bardzo
ciekawe, dlatego od
razu chciał zobaczyć,
kto to
przyszedł). Przez
chwilę, gdzieś około
5 minut trzymaliśmy
Eliskę na smyczy,
a potem spuściliśmy
ją, ale przez cały czas
ich pilnowałam, żeby
kot nie drapnął, czy
Eliska go nie
przygniotła.

Po jakiś 20 minutach
powoli się do siebie
przyzwyczaili do siebie.
Później kot uciekł na
stół w kuchni, a gdy już
zeszedł, to zaczęli się
ganiać, ale nie tak
wrogo, tylko tak
przyjacielsko - jedno
zaczepiało drugiego.
A później kot sobie
usiadł na fotelu,
a Eliska też chciała
bardzo się tam dostać.
Oczywiście pilnowałam
ich. Na chwilkę
wyszłam, a rodzice byli
w innym pokoju. Gdy
do nich wróciłam, to
zobaczyłam, jak Eliska
wdrapała na fotel,
gdzie już siedział
Kacer, i położyła się
obok. Oboje usnęli.
Gdy się obudzili, to
Eliska go po prostu
kochała, tak po
przyjacielsku.
Kiedy musieliśmy już
iść, to i Eliska, i Kacper
byli smutni. Zresztą

Eliska przez cały
wieczór była
przygnębiona.
To już koniec historii.
Ale nawet do dziś
Eliskajeżdzi do Kacpra
i zachowuje się
dosłownie tak samo,
jak pierwszy raz.
Czy nadal uważacie,
że pies oraz kot to
wrogowie?.
Natalia Dróżdż

Pierwszy dzień wiosny kalendarzowej przypada
na 21 marca. Astronomiczna wiosna jest dzień
wcześniej niż kalendarzowa, czyli 20 marca.
Wiosna jest bardzo ważna w życiu człowieka,
ponieważ budzi się do życia przyroda. W Polsce
w pierwszy dzień wiosny topi się Marzannę, a na
przykład w Bułgarii przekupuje się Babę Martę .W
Japonii z kolei odpędza się demony,
a w Hiszpanii jest święto ognia.
Uczniowie polskich szkół obchodzą pierwszy
dzień wiosny jako dzień wagarowicza.
Nauczyciele oficjalnie zakazują wagarów,
a nieoficjalnie przychylnym okiem patrzą na
nieobecności uczniów na lekcjach.

Julia Wawrzyniak

Byle do wiosny...

Krajobraz krzew Wiosenna łąka

Natalia Dróżdż

DM DM



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 38 03/2022 | Strona 8  

www.juniormedia.plNEWSY Melchiora

Co zrobić, żeby nie wylecieć ze szkoły? 
Poradnik serialowy

"Love 101"
Orginalny tytuł: "Aşk
101"
Gatunek: Komedia
romantyczna
Reżyseria: Ahmet
Katıksız
Kraj: Turcja
Rok: 2020
Liczba sezonów: 2
Liczba odcinków: 16
Tematyka: Turecki
serial o nastolatkach.

Historia zaczyna się
we współczesnym
Stambule, kiedy do
starego domu
przybywa kobieta
o imieniu Işık. Tam
przypomniała sobie
swoją przeszłość
i przyjaciół z czasów
liceum.
W 1998 roku grupa
młodych ludzi (Eda,
Osman, Sinan
i Kerem)
uczęszczająca do
liceum w Stambule
jest zagrożona
wydaleniem ze szkoły
za złe zachowanie.

Bardzo różnią się od
swoich kolegów
z klasy i dlatego są
bardzo samotni.
Dyrektor i większość
nauczycieli jest
przeciwko nim, a tylko
jedna z nich, Burcu,
robi wszystko, aby
chronić nastolatków.
Okazuje się jednak,
że wkrótce Burcu
zostanie przeniesiona
do innego miasta, co
oznacza, że wszyscy
zostaną wyrzuceni,
gdy ona wyjedzie.
Aby temu zapobiec,
łączą siły
i opracowują plan:
sprawią, że Burcu
zakocha się w kimś,
aby została w
Stambule. Zgodnie
z prawem, po ślubie
może wybrać własne
miejsce pracy.
Zwrócili się więc do
Işık, dobrodusznej
wzorowej uczennicy,
która stała się częścią
ich grupy. Cała piątka
próbuje zeswatać

ukochaną
nauczycielkę
z nowym przystojnym
wuefistą. I przy tym
niepostrzeżenie
tworzą coś
niesamowitego, coś,
czego żadne z nich
się nie spodziewało:
przyjaźń.
Moim zdaniem
zachowanie
i wypowiedzi postaci
jasno określają, co
odróżnia je od reszty.
W tym przypadku, jak
już wiemy, te
dzieciaki słyną
z rozmaitych, niezbyt
efektownych czynów
i to przez nie są
niemal
prześladowane przez
przełożonego
placówki. Ale czy ktoś
przez chwilę
zastanawiał się,
dlaczego? Myślę, że
ludzie dojdą do
pewnych wniosków
po obejrzeniu serialu
i są w stanie
przełożyć

pewne schematy
historii na swoje życie.
Prawda o
nastolatkach została
pokazana w bardzo
inteligentny sposób,
nie należy ingerować
w czyjeś życie
(nieważne, co
mówisz, musisz
pamiętać, aby nie
wtykać nosa w nie
swoje sprawy).
Niektórzy mogą uznać
to za trochę
zakręcone, ponieważ
na koniec zostało to
pokazane
w przewrotny sposób,
ale jeśli ten serial jest
o młodzieży (no,
w większości) i jest
niej też dedykowany,
dlaczego nie? To nie
musi być kolejna seria
tylko o romantycznych
związkach, można
sobie pozwolić na coś
więcej.
Według mnie serial
jest świetny i
naprawdę potrafi
wciągnąć! Polecam,

również
nauczycielom!

Oliwia
Magdzińska

https://commons.wikimedia.org

https://commons.wikimedia.org

Jest to pierwszy tom
z całej serii przygód
głównych bohaterów:
Andy`ego, Terry`ego.
Imiona są
nieprzypadkowe;
pierwsze to imię
autora, a drugie to imię
ilustratora tej książki.
Bohaterowie są
niepełnoletni, ale piszą
książki, na zlecenia
Pana Nochala.
Mieszkają w tytułowym
domku na drzewie.
Znajdziecie w nim
takie atrakcje, jak:
oczko wodne pełne
żarłocznych rekinów,
piankomat, kręgielnia,
podziemne
laboratorium,
przezroczysty basen.
Na napisanie książki
chłopcy mają tylko
jeden dzień, ale
zawsze ktoś lub coś
się znajdzie, żeby im
przeszkodzić, np.

gigagoryl, małpy,
potwór morski, eskadra
latających kotów.
Domek na drzewie jest
pełny
niespodziewanych
gości. Jeśli
polubiłeś/aś książkę
„Dziennik cwaniaczka”
ta książka też Ci się
spodoba.

Gabryś Samuła

Andy Griffiths
„13-piętrowy domek

na drzewie”

.

By netflix - netflix.com

By Carlos Delgado

nk.com.pl



www.dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki | Numer 38 03/2022 | Strona 9 

www.juniormedia.pl NEWSY Melchiora

Dua Lipa 
to nie lipa!

Moje conversy
.

Trampki z gwiazdką
to niepowtarzalny
klasyk. Historia
conversów zaczęła
się niecałe sto lat
temu, początkowo
była firmą znaną
z produkcji opon.
W 1917 r. zostały
zaprojektowane
pierwsze
koszykarskie trampki.
Jednak wszystko
zmieniło się dopiero,
gdy pojawił się Chuck
Taylor - koszykarz, to
on wypromował
i zarażał swoją
miłością do trampek.
W 2013 r. pojawił się
model Chuck 70
inspirowany modelem
Converse All Star
z lat 70. Chucky 70-tki
przywracają

oryginalną sylwetkę
trampek, ale są
urozmaicane nowymi
detalami
i wzornictwem. W tych
klasycznych butach
tkwi proste piękno,
które nas przyciąga.
Niby zwykłe trampki,
a jednak mają coś
w sobie, że są
wyjątkowe. Stały się
ikoną dla młodzieży,
ale również mogą być
dla dorosłych i małych
dzieci. Mają bardzo
bogate wzornictwo, są
kolorowe, brokatowe,
metaliczne, ale też
czarne i białe. Firma
Convers zachęca nas
do wyrażania siebie.
Znana aktorka Millie
Bobby Brown, która
zasłynęła z roli Eleven

w serialu „Stranger
Things” współpracuje
z firmą Convers .
Jak mówi aktorka
„You can’t tell me,
how to be a girl”, czyli
„ nie mów mi, jak być
dziewczyną”. Millie na
rozdanie nagród
włożyła trampki
i cekinową sukienkę,
przy czym
powiedziała, że
możemy nosić, co
chcemy. Ja się z nią
zgadzam w 100
procentach.
Jak dla mnie conversy
są najwygodniejszymi
butami i pozostają
one w bardzo dobrym
stanie nawet po
długim czasie
użytkowania. Materiał,
z którego

są wykonane, jest
wyjątkowo trwały.
Buty mogą mieć
podwyższoną
podeszwę i być za
kostkę, ale nie muszą
:))
Ja mam kilka par tych
kultowych butów.
Dwie pary mam przed
kostkę, niebieskie
i fioletowe. Posiadam
także dwie pary za
kostkę, ocieplane
skórzane na zimę
i klasyczne Chuck z
niebieskimi
akcentami. Kocham te
trampki za ich wygodę
oraz wygląd i
szczerze każdemu
polecam.

Dorota Kulik

Converse - czyli trampki do wszystkiego

Dzisiaj opowiemy
Wam o Dua Lipie.
Zapraszamy do
przeczytania!
Ta wokalistka, autorka
tekstów i modelka jest
pochodzenia
kosowsko-
albańskiego! Urodziła
się 22 sierpnia 1995, w
Londynie. Dzisiaj Dua
Lipa mieszka w Los
Angeles. Obecnie ma
27 lat, a na YouTube
ma 20,1 mln
subskrybcji. Śpiewa
gatunki takie, jak: pop,
synthpop, R&B i dream
pop. W roku 2019
dostała dwie nagrody
Grammy, w kategorii
“najlepszy nowy
artysta”. Zaczęła swoją
karierę w wieku 14 lat.
Tworzyła wtedy covery
sławnych piosenkarzy.
Debiutancki album
wydała 2 czerwca
2017. Album zawiera
piosenki, m.in. “Be the
one”, “New

rules” i “IDGAF”.
Wokalistka zyskała
sławę właśnie
piosenką “New rules”,
lecz jej ostatnio
popularną piosenką
jest “Levitating”.
Najnowsza piosenka to
”Coldheart”. Drugi
album nosi nazwę
“FutureNostalagia”.
Zawiera on takie
piosenki, jak:
“Levitating”, “Don’t
start now”,
“FutureNostalagia”,
“Love again” i “Break
my heart”.  Dua ma
również dwójkę
rodzeństwa; brata
Gjin’a Lipę i siostrę
Rinę Lipę. 

Maja Czajkowska
Karolina Zagórska

https://commons.wikimedia.org

Dorota Kulik
Dorota Kulik

By Harald Krichel - Own
work
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Pankejki

Lubicie gotować? Bo
ja bardzo! Dlatego
dziś chcę Wam
pokazać książkę
kucharską, w której
nie tylko znajdziecie
przepisy, ale też
krótkie opowiadania
o bohaterze książki,
Kuchciku, poradniki
jak urządzić przyjęcie
i słowniczek
obrazkowy. 
W tej książce znaleźć
można przepisy na
desery, obiady, sosy,
pasty na kanapki,

ale ja Wam
szczególnie polecam
ciasteczka
„Internetowe
Sebastianki”. Książka
jest dość gruba, bo
ma aż 240 stron.
Każdy przepis jest
zilustrowany
w obrazkowy sposób,
tzn. składniki,
potrzebne materiały,
sposób
przygotowania. Warto
też wspomnieć o tym,
że w serii „Dzieci
gotują” są też inne

książki np.: „Dzieci
gotują słodkości”
i „Dzieci gotują wege”.
Autorka, Agnieszka
Górska   dużą
wyobraźnią napisała
tę książkę, wystarczy
tylko spojrzeć na
niektóre tytuły
przepisów; „Śpiące
jabłuszko”, 
„Wędrujący batonik”,
„Buła pełna cudów”,
„Pocałunek Małego
Księcia” czy „Tango
na bananowej
skórce”. Kreatywnych

tytułów jest naprawdę
duuużo, więc nie
wymieniłam Wam ich
wszystkich. Książkę
można kupić m.in.
w Empiku.
Moja opinia:
Uważam, że z książki
można się wiele
nauczyć o gotowaniu
i opowiada ona
w ciekawy sposób.
Polecam ją każdemu,
kto chce się nauczyć
dobrze gotować.
Karolina Zagórska

„Dzieci gotują” - książka kucharska

.

Składniki:
- 200ml mleka
- 150g mąki pszennej 
- cukier waniliowy 
- 2 jajka
- 2 oleju
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia
- szczypta soli
Sposób przygotowania:
1. Wymieszaj razem mokre składniki: mleko,
jajka i olej.
2. Do płynnej masy dodaj cukier waniliowy,
mąkę, proszek do pieczenia, szczyptę soli i
dokładnie wymieszaj za pomocą blendera, do
uzyskania jednolitej masy.
3. Zostaw ciasto na 30 min.
4. Po 30 min możesz usmażyć pankejki.
Jeż Zbychu poleca
Kornelia Tracz, Karolina
Zagórska,Lila Kącicka

Koktajl 
"Róż i serce"

Cześć! Dzisiaj pokażemy Wam, jak zrobić koktajl
owocowy o nazwie ,,Róż i Serce.” Przyda się na
przyjęcie urodzinowe, gdzie będzie hitem ;)
Potrzebujecie do koktajlu:
 - maliny - według upodobań (ja biorę zawsze 12)
- borówki - też według upodobań (ale maximum
7)
- 3 łyżeczki ciepłego miodu
(lub rozpuszczony cukier)
- 8 truskawek (najlepiej z zamrażalki)
- 2 jabłka czerwone lub inne
- budyń truskawkowy

Zaczynamy od obrania jabłek, potem gotujemy je
na parze około 5-6 min. Następnie bierzemy
truskawki, kroimy je tak, żeby nie miały liści.
Później wsadzamy do miksera, miksujemy,
dopóki nie powstanie papka. Tę masę wkładamy
do lodówki, żeby ją schłodzić. Następnie
miksujemy jabłka i też wsadzamy do lodówki.
Bierzemy teraz borówki oraz masę z truskawek
i znowu miksujemy. Na koniec mieszamy
i przelewamy do kubka wraz z innymi masami.
Dekorujemy. Smacznego!

Ola Zapart
Julia Wawrzyniak

Mniammm...

empik.com

Ola Zapart
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Tablety graficzne

Nowy 
selekcjoner

UWAGA!
Uczniów klas V-VIII zapraszamy do udziału w
Szkolnym Konkursie Języka Polskiego "Słowne
potyczki".
Klasowe eliminacje (test wyboru) odbędą się 22
marca 2022 r. na j. polskim. Po dwóch uczniów z
klas z najwyższymi wynikami zakwalifikuje się do
finału, który będzie 12 kwietnia br.
Pytania i zagadnienia dostępne są na każdym
piętrze (przy pokoju nauczycielskim, pracowniach
polonistycznych), można je skserować lub
sfotografować, by się przygotować.
Zapraszamy serdecznie
Ewa Kamińska
Donata Michałus

Szkolny Konkurs JP 
"Słowne potyczki"

Tablet graficzny to
rzecz wykorzystywana
przez grafików
animacji typu „Rick
i Morty”.
Rozróżniamy dwa typy
tabletów graficznych:
płytkowy i ekranowy.

Płytkowy
Praca na nim polega
na tym, że trzeba mieć
wyczucie ruchu
i położenia rąk, czyli
znakomitą koordynację
ręki, mózgu, oczu,
ponieważ rysujesz na
czarnej płytce, a efekt
swej pracy widzisz na
monitorze komputera,
a nie pod pisakiem.

Ekranowy
Jak sama nazwa brzmi
- ma ekran i nie trzeba
rysować „na
wyczucie”, ponieważ
widzisz, co tworzysz.
To tak, jakby rysować
na kartce lub tablecie.

Popularna firma
w Polsce to xp-pen,
produkuje i płytkowe,
i ekranowe tablety
graficzne. Jest ich kilka
modeli i wam je
przedstawię.

Pierwszy model jest
modelem płytkowym:
to xp-pen, czyli: Deco
01 v2 w wersji
normalny i friends line.
Drugi to Artist 15.6 pro.
Ten jest ekranowy i, co
ciekawe, można go
używać jako drugi
monitor. Jest duży i
zabiera dosyć miejsca,
więc jest nieporęczny.
Każdy tablet posiada
specjalne pióro i - nie -
to pióro nie rysuje na
zwykłym papierze ;)

Maksym Kosmala
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Co to jest fake news, a co to jest fakt?
Fake news to jest nieprawdziwa informacja na
temat kogoś albo czegoś.
Fakt to jest coś prawdziwego na temat danej
rzeczy, osoby.
Fake newsy muszą spełniać trzy kryteria:
1. są kłamstwem lub częściowo prawdą,
2. stwarzają pozory autentyczności,
3. rozpowszechniane są dla korzyści
finansowych, politycznych itp.
Fake newsy są tworzone przez hakerów,
zaprogramowane roboty.
Jak nie dać się nabrać na fake newsy! 
1. Nie wchodzić w podejrzane linki.
2. Nie ufać każdemu w internecie.
3. Osoby, które wysyłają nam fake newsy, trzeba
blokować.        Marcel Przywara

Czesław Michniewicz
jest nowym trenerem
reprezentacji Polski
w piłkę nożną. To m.in.
były trener bramkarzy
Amica Wronki w 2001-
2002. Dzisiejszy trener
wraz z drużyną będzie
walczył o awans do
mistrzostw świata
w piłce nożnej
w Katarze. Emocji
o awans nie zabraknie,
ponieważ wykluczenie
Rosji z baraży nie
zamyka epopei, którą
funduje na FIFA
codziennie

zmieniająca zdanie w
tej kwestii. Kibice
łódzkiego Widzewa
pamiętają, że był
trenerem tej drużyny
w 2011-2012.

Przemysław
Kowalski

Akcja informacyjna

Między fakiem 
a faktem

By David Revoy (Deevad)
(https://www.davidrevoy.com),

By Wacom_Pen-tablet.jpg: Tobias
Rütten,Metocderivative

By Wigry Suwałki - YouTube: Konferencja
Wigry Suwałki
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Ciekawostki naukowe

Kosmiczne czarne dziury

U W A G A ! 
K O N K U R S

REDAKCJA 
"NEWSÓW Melchiora"

OGŁOSZENIA

Czarna dziura to
obszar
czasoprzestrzeni,
w którym kluczową
rolę odgrywa
grawitacja. Do jej
powstania niezbędna
jest duża masywna
gwiazda, która
w wyniku implozji,
czyli wbuchu,
wytwarzać zaczyna
silne przyciąganie.
Jeśli więc w pobliżu
czarnej dziury, czyli
horyzontu zdarzeń (jej
krawędzi) znajdzie

się jakiś obiekt, np.
gwiazda lub planeta,
to pole grawitacyjne
wciąga ją, powoli
rozrywając. Pole
grawitacyjne nie
pozwala też na
ucieczkę światła!
Jako pierwsi
rozważali istnienie
czarnych dziur John
Michell i Pierre Simon
de Laplace i to już w
XVIII wieku!
Natomiast pierwsze
rozwiązanie równania
Einsteina z ogólnej

teorii względności, a
więc teorii, która
matematycznie,
teoretycznie
udowodniała istnienie
czarnych dziur i
opisujące ten obiekt,
znalazł w 1916 Karl
Schwarzschild.
Dopiero w latach 60.
XX wieku prace
teoretyczne wykazały,
że istnienie czarnych
dziur jest logiczną
konsekwencją
obowiązywania
ogólnej

teorii względności.
W tym samym czasie
obserwacyjnie
potwierdzono także
istnienie gwiazd
neutronowych, co
stanowiło przesłankę,
że takie obiekty
powstałe w wyniku
zapadania
grawitacyjnego mogą
istnieć
w rzeczywistości.
Nikt z żywych nie
widział na oczy
czarnej dziury...

Filip Jóźwiak

https://commons.wikimedia.org

Historycy, do boju!
Kto z Was pierwszy odgadnie nazwę broni,
umieszczonej na grafice obok, dostanie z historii
ocenę celującą.
Co trzeba zrobić?
Należy jak najprędzej (będzie zapisywana
godzina podania prawidłowej nazwy) zgłosić się
do p. Hanny Majkowskiej-Pilarz lub p. Donaty
Michałus z gazetką w ręku i poprawną
odpowiedzią. Pięciu pierwszych uczniów, którzy
podadzą prawidłową nazwę, okaże się
zwycięzcami. 
Życzymy powodzenia!
H. Majkowska-Pilarz i D. Michałus
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Samorząd Uczniowski ogłasza
wiosenną akcję modową

W dniu 21 marca br. ubierzmy się w wiosenne
kolory: zielony, żółty itp. lub wkomponujmy 
w ubranie wiosenne elementy, np. kwiaty.
Sprawmy, by ten dzień był wyjątkowy i radosny!

Przewodnicząca SU
Julia Kowalska

* * *

Jogurtowy dzień

W najbliższy wtorek, czyli 15.03.2022 r.  
w klasach 1–6 odbędzie się jogurtowy dzień.
Dowiemy się wtedy o roli wapnia, jego
znaczeniu w codziennej diecie.

Nauczycielka wfu
P. Dorota Czarnecka
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