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Nasza szkoła w listopadzie 2021 r.

Nasza szkoła w maju 2022 r.

Jest różnica!

Nasza szkoła po latach zyskała nową elewację
w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego. 

Dzięki zaangażowaniu
i głosowaniu całej
społeczności szkolnej
w październiku 2019 r.
nasza szkoła wygrała
w ŁÓDZKIM BUDŻECIE
OBYWATELSKIM

dofinansowanie do aż
trzech projektów:
1. E-BIBLIOTEKA
W SP 58,
2. MODERNIZACJA
PRACOWNI
KOMPUTEROWEJ
W SP 58,

3.
TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU SP 58.
(c.d. na s. 2.)

ZAPRASZAMY NA
DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI

Zapraszamy serdecznie Przedszkolaków oraz ich
Rodziców/Opiekunów na DNI OTWARTYCH DRZWI, które

odbędą się: 
12 maja (czwartek) i 27 maja (piątek) br.

od godziny 18.00.
Czekamy na Was w Łodzi, przy ul. Młynarskiej 42/46.

Więcej szczegółów w poniższej ulotce.
Zachęcamy też do wirtualnego spaceru po naszej

zagadkowej szkole.
A. Pańczyk i SU

...

Od kilkunastu lat nasza
szkoła ma stronę
internetową, na której
umieszczane są ważne
informacje dot. życia
społeczności szkolnej. Od
17 lat, z krótką przerwą,
wydawana jest również
szkolna gazetka "NEWSY
Melchiora", jednak dopiero
w tym roku uruchomiona
został przez samorząd
uczniowski i panią Olę
Pańczyk strona SP 58 na
Facebooku, do odwiedzania
której zachęcamy :) 

Zapraszamy na facebooka
SP 58 w Łodzi

Zajrzyj na facebooka
SP 58 w Łodzi!

Wikimapia

DM

.

DM
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Jest różnica!

Dwa pierwsze zostały
zrealizowane w 2019 i
2020 r., ale realizację
trzeciego wstrzymała
pandemia COVID-19.
Istniały obawy, czy
uda się wykonać
termo-modernizację

w terminie i w kwocie,
jaką otrzymaliśmy.
Jednak wymieniono
okna i drzwi, udało się
wykonać ocieplenie,
tynk itd. (oprócz
ogrzewania). Cała
społeczność szkolna

z zapartym tchem
śledziła prace. Nasza
nowa szkoła podoba
się chyba każdemu,
dlatego DZIĘKUJEMY
SERDECZNIE FIRMIE
BUDOWLANEJ 
SAWBUD 

ZA DOBRĄ
ROBOTĘ!!!
RED

https://commons.wikimedia.org

Maj to miesiąc bitwy pod Monte Cassino i
miesiąc naszego patrona, Melchiora
Wańkowicza, który brał w niej udział. Oto kilka
ciekawostek o nim. 
Urodził się w 1892 r. w Kałużycach (dziś
Białoruś). Rodzice zmarli, gdy był dzieckiem,
więc wychowywała go babka. Był prawdziwym
łobuziakiem! Tak wspominał: „W Nowotrzebach
naszą ofiarą był Brunon, syn wujka Sewerutka.
(…) w przeddzień mojego wyjazdu do szkoły,
wykapałem mu na łeb w nocy całą świecę, a gdy
rano się obudził, krzyknąłem, że ma ospę. Z
wrzaskiem poleciał do matki, obdrapywano go
nożem, parzono gorącą wodą – kwiczał jak
prosię i przy tym akompaniamencie odjeżdżałem
spod ganku, żegnany ponurymi spojrzeniami”
[Szczenięce lata].

  Po skończeniu prawa na UJ, ożenił się z Zofią.
Mieli dwie córki Krysię (zginęła podczas
powstania warszawskiego) i Martę. Wańkowicz
był dziennikarzem i pisarzem. Miał swe
wydawnictwo ”Rój”. Mieszkał w Warszawie. 
Po wybuchu II wojny światowej brał udział jako
reporter w bitwie pod Monte Cassino, o której
napisał książkę. 
  Po wojnie przez 12 lat był na emigracji w Anglii,
USA i Kanadzie. Jednak wrócił do
komunistycznej Polski, bo zrozumiał, że może
żyć i tworzyć tylko dla Polaków. Nigdy nie
żałował tej decyzji.
  Wańkowicz, mimo ogromnej popularności,
nigdy nie otrzymał żadnej nagrody literackiej,
ponieważ zawsze chadzał własnymi ścieżkami i
nie dał się zaszufladkować. Nie należał do grup
literackich, politycznych. 
  Melchior Wańkowicz zmarł w Warszawie w
1974 roku.
RED

Melchior Wańkowicz -
patron łobuziaków

Autorstwa Władysław Miernicki -
NAC
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Światowy Dzień
Autyzmu

.

Zielona szkoła
– starter pack

Mamy już maj – a co
za tym idzie –
otwieramy sezon na
klasowe wyjazdy. Aby
pomóc tym, którzy
szykują się na zieloną
szkołę, zamieszczam
listę niezbędnych
przedmiotów:
Buty (najlepiej dwie
pary) – na piesze
wędrówki, kurtka
przeciwdeszczowa
(nawet w maju może
padać), ubrania
(koszulki, spodnie,
dres, szorty, bielizna,
itp.); przybory
toaletowe, piżama,
nakrycie głowy/okulary
przeciwsłoneczne, i
inne rzeczy typu
,,zawsze mogą się
przydać”.
Na drogę warto zabrać
podręczny plecak,
a w nim jedzenie
(kanapki, owoce,
słodycze); picie
(najlepiej wodę, ale
świetnie sprawdzi się
też sok, czy inny napój
niegazowany); oraz
kieszonkowe.
JEŚLI KTOŚ Z WAS
CIERPI NA
CHOROBĘ
LOKOMOCYJNĄ, NIE
ZAPOMNIJCIE O
LEKACH
I TOREBKACH
FOLIOWYCH! (na
wszelki wypadek).
Jednak najważniejsze,
o czym pod żadnym
pozorem nie należy
zapomnieć to dobry
humor! Miłego
wyjazdu!

Blanka Niewiadomska

Na niebiesko...

Razem z młodszymi uczniami naszej szkoły
rozmawialiśmy o aytuzmie- czym jest i jak się
objawia. Jak co roku ubraliśmy się na niebiesko i
zwiedziliśmy mini wystawę. Mnóstwo znanych
osób ma autyzm i pozwala im to w wyjątkowy
sposób patrzeć na świat.
W naszej szkole przeprowadzono anonimową
ankietę dotyczącą wiedzy na temat autyzmu. W
badaniu wzięło udział 57 uczniów z klas V-VIII.
Wyniki ankiety prezentują się następująco:
89% badanych wie czym jest autyzm, wie także,
że autystą może być osoba dorosła.
72% badanych potrafi wskazać jakie są
symptomy autyzmu.
75% badanych uważa, że dziecko z autyzmem
może uczęszczać do szkoły ogólnodostępnej.
Gratulujemy wspaniałej wiedzy i zachęcamy do
zapoznania się ze ścieżką edukacyjną na temat
autyzmu wywieszoną na parterze.

Z. Mokarska

Pierwsza metodą jest
metoda pomidoro (od
nazwiska autora tej
z technik). Jest
to metoda polegająca
na umiejętnym
zarządzaniu nauką
i także
obowiązkami (nie tylko
lekcji), czas trwania
20-25 min. Polega ona
na robieniu przerwy
po 25 min, bo jest to
maksymalny czas dla
mózgu, aby się skupić
i nauczyć materiału,
a przerwa potrzebna
jest poto, aby materiał
się utrwalił.
Drugą metodą dobrą
dla wzrokowców, jest
najbardziej lubiana
przeze mnie, metoda
karteczek. Polega ona
na tym, aby na małych
karteczkach napisać
sobie krótkie notatki

i poprzyklejać
w miejscach tak, aby
przechodząc, je
widzieć, dzięki temu
mózg łatwiej
zapamiętuje przez
kolory karteczek.
Kolejna metoda to
metoda salami
polega na tym, aby
materiał do nauki
podzielić na mniejsze
części tak, jak części
pizzy. Jest to metoda
do dużych
sprawdzianów. Wtedy
nie czujemy się tak
przytłoczeni ogromem
materiału i uczymy się
go chętniej.
Następną metodą jest
metoda żaby. Polega
ona na tym, że
wykonuje się najpierw
najcięższe zadanie,
aby się z nim zmierzyć
i dopiero wtedy robi

się łatwiejsze zadania,
mózg myśli, że jest to
nagroda za trudne
zadanie i jest mniej
zestresowany. Ta
metoda dobra jest do
przedmiotów ścisłych
np. matematyki.
Ostatnią metodą
godną polecenia jest
metoda złotej
godziny. Polega na
tym, że nieważne, ile
masz nauki, warto
wygospodarować
przynajmniej godzinę
na własne
przyjemności
i rozwijanie swoich
pasji. Wtedy mózg
odpoczywa i łatwiej
przyswaja informacje.

Techniki nauki 
do sprawdzianów i kartkówek

Mam nadzieję, że
komuś te metody się
przydadzą w nauce,
tym bardziej, że zbliża
się koniec roku
szkolnego, a
sprawdzianów coraz
więcej. Pamiętajcie, że
dobrze mieć przede
wszystkim pozytywne
nastawienie do danej
nauki, bo to jest
podstawa. Pić dużo
wody, ponieważ

organizm tego
potrzebuje, oraz mieć
ogarnięte biurko, aby
nic nas nie
rozpraszało. Polecam
wam też zdrowe
przekąski. Mama robi
mi kakao lub mleko, do
tego owoce i migdały.
Gorzka czekolada też
jest dobra, ponieważ
zawiera magnez
potrzebny dla mózgu.

Ola Zapart

https://commons.wikimedia.org

pixabay

Z. Mokarska

By ProjectManhattan - Own
work
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Newsy Melchiora:
Dzień dobry.
Cieszę się, że
zgodziła się pani
na udzielenie
wywiadu.
Pani Agnieszka
Bończak: Dzień
dobry i witam
serdecznie
wszystkich
czytelników szkolnej
gazetki.
NM: Proszę
powiedzieć, czym
zajmuje się
architekt
krajobrazu?
AB: Architekt
krajobrazu zajmuje
się projektowaniem i
aranżacją terenów
zieleni tj.: parków i
skwerów miejskich,
ogrodów
przydomowych,
terenów wokół
budynków
użyteczności
publicznej, a także
dekoracją roślinną w
patiach i we
wnętrzach.
NM: Kiedy pojawiły
się u Pani pierwsze
zainteresowania
ogrodnictwem?
AB: No cóż, muszę
przyznać,

że przyroda
interesowała mnie
od najmłodszych lat.
Pamiętam, jak
wspólnie z mamą
pracowałyśmy w
przydomowym
ogródku.
Uwielbiałam też
wycieczki z
rodzicami do lasu i
na łąkę. Tam
poznawałam rośliny i
środowisko, w
którym występują.
NM: Myślała Pani o
innym zawodzie?
AB: Tak. Pamiętam,
że jeszcze w szkole
średniej planowałam
zostać lekarzem. Po
maturze
zdecydowałam
jednak inaczej.
Zainteresowanie
przyrodą oraz
zamiłowanie do
rysunku przesądziły 
o wyborze zawodu.
NM: Gdzie
zdobywała Pani
wykształcenie?
AB: Po skończeniu
liceum
ogólnokształcącego
o profilu biologiczno-
chemicznym
podjęłam studia na
Wydziale

Ogrodnictwa i
Architektury
Krajobrazu SGGW w
Warszawie.
NM: Najciekawsze
zajęcia na
studiach?
AB: Na studiach
najbardziej lubiłam
dendrologię (nauka o
drzewach),
entomologię (nauka
o owadach) oraz
rośliny ozdobne,
które wy-brałam jako
moją specjalizację.
NM: A jak
wyglądały zajęcia
praktyczne?
AB: Zajęcia
praktyczne odbywały
się zarówno w kraju
jak i za granicą.
Większość praktyk
miało miejsce na
terenie uczelni w
szklarniach,
byliniarni i sadzie.
NM: Czym zajmuje
się Pani obecnie?
AB: Aktualnie
prowadzę firmę
zajmującą się
projektowaniem,
urządzaniem i
pielęgnacją
ogrodów.
NM: Jak godzi pani
prowadzenie

firmy z życiem
rodzinnym?
AB: Łatwo nie jest.
Szczególnie wiosną,
kiedy w ogrodach
jest mnóstwo pracy
związanej z
porządkami po
zimie, realizacją
nowych inwestycji
oraz bieżącą
pielęgnacją
wykonanych
ogrodów. Do moich
zadań należy
wykonanie
projektów,
uzgodnienie zakresu
prac z inwestorami,
zorganizowanie
pracowników 
i sprzętu, zakup
materiałów i roślin.
NM: A teraz kilka
rad. Jakie prace
należy wykonać w
ogródku po zimie?
AB: Wraz z
nadejściem wiosny
w ogrodzie
przystępujemy do
pierwszych prac
pielęgnacyjnych. 
Wiosna to dobry
czas na zakup 
i sadzenie nowych
roślin ozdobnych,
drzewek i krzewów
owocowych.

NM: A jeśli ktoś
chciałby urządzić
nowy ogród, od
czego powinien
zacząć?
AB: Przede
wszystkim musimy
odpowiedzieć sobie
na pytania: W jaki
sposób chcę
użytkować ogród?
Czy chcę uprawiać
w nim warzywa i
owoce? Czy lubię
pracować w
ogrodzie i czy mam
na to czas? Czy ma
tam być oczko
wodne, skalniak,
altana, plac zabaw
dla dzieci. Poza tym
musimy wziąć pod
uwagę warunki
glebowe i świetlne
panujące w
ogrodzie.
NM: A co z
osobami z miasta?
Czy też mogą
urządzić sobie
ogródek i jak mają
się do tego zabrać?
AB: Mieszkańcy
miasta mają nieco
utrudnione zadanie.
Pozostaje im
najczęściej mały
balkonik lub parapet
za oknem.

Można uprawiać tam
sezonowe rośliny np.
pelargonie, szałwie,
a także byliny i iglaki
tj. jałowiec i cis.
Takie rośliny
powinny dobrze
znosić trudne
warunki, jakie panują
na balkonach.
NM: Jeśli po tym
wywiadzie
niektórzy byliby
zachęceni do tego
zawodu, co
powinni zrobić?
AB: Na pewno musi
dobrze rysować,
lubić rośliny i mieć
dużą wiedzę na ich
temat. Takie
przygotowanie
można zdobyć w
szkołach
ogrodniczych oraz
kursach
zawodowych, a dla
najbardziej
wytrwałym polecam
studia ogrodnicze.
NM: Bardzo
dziękuje za
poświęcony czas i
cenne wskazówki. 
Do widzenia
AB: Ja również
bardzo dziękuję. Do
widzenia.
Wywiad Alicji
Bończak

Projekt ogrodu Projekt ogroduRealizacja projektu ogrodu

Zawody naszych rodziców:
ARCHITEKT KRAJOBRAZU – wywiad z Panią Agnieszką Bończak 

Agnieszka Bończak Agnieszka BończakAgnieszka Bończak
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Mama i Kasia robiły
zakupy. Zobaczyły
wyprzedaż nowych
cukierków. 
- Mamo, mamo! -
wołała Kasia. - Spójrz
na te cukierki!
Wyglądają tak pysznie!
Kupimy je? - prosiła
Kasia. 
- Możemy je kupić na
twoje urodziny -
oznajmiła mama. 
Mama i Kasia wzięły
pięć kolorowych paczek
cukierków i poszły do
kasy.  Następnego dnia
mama pojechała po
wiśniowy tort dla córki
na jej urodziny. Gdy
wróciła zabrała się za
robienie przekąsek na
urodziny Kasi. Kasia
ozdabiała pięknymi
serpentynami pokój.
Dom był już gotowy i
czekał na gości.
Pierwszy gość zapukał
do drzwi. 
Gdy byli już wszyscy,
przyjęcie mogło się
zaczynać. Tort stanął
na stole. Cukierki były
porozstawiane w
miseczkach. Goście
Kasi byli ciekawi,

jak smakuje tort i
cukierki. Po
spróbowaniu cukierki
okazały się być
okropne w smaku. Była
nadzieja, że tort będzie
dobry. Po spróbowaniu
tortu okazało się, że on
też jest niesmaczny.
Mama zobaczyła, ze
dzieciom nie smakuje
tort i cukierki. Zabrała
ze stołu tort, a potem
kolorowe cukierki. Już
miała wyrzucać
nielubiane jedzenie, ale
do mamy podszedł
jeden z gości Kasi. To
była Ania, przyjaciółka
jubilatki. Zobaczyła, jak
mama Kasi wyrzuca
jedzenie. 
- Proszę pani, co pani
robi? - spytała się
zaciekawiona Ania. 
- Wyrzucam jedzenie,
które nie smakowało
dzieciom - odparła
mama Kasi. 
- Ale jeśli dzieciom to
nie smakuje, to można
zrobić z tym coś innego
lub dać do zbiórek
jedzenia dla
potrzebujących -
mądrze powiedziała
Ania. 

- Ale gdzie takie zbiórki
są? - zapytała
zawstydzona mama
Kasi. Mama pomyślała
sobie, że to dziecko
jest mądrzejsze od
niej. 
- Takie zbiórki można
znaleźć przy naszym
centrum handlowym i
obok domu pani
Kowalskiej -powiedziała
Ania. - Mnie i mojej
rodzinie czasami też
się zdarza nie zjeść
jedzenia i oddajemy je
do takich punktów. Nie
tylko można nie
zmarnować jedzenia,
ale również zrobić
dobry czyn dla
biedniejszych rodzin
lub bezdomnych -
mówiła Ania. 
Mama posłuchała się
dziewczynki i po
przyjęciu urodzinowym
poszła z Anią i Kasią do
pani Kowalskiej zanieść
cukierki i kawałek tortu.
Mama i Kasia poczuły,
że dobrze zrobiły, nie
marnując
niesmacznego
jedzenia. 
Czasami zdarzało

im się testować
jedzenie, które im nie
smakowało, ale one
dobrze wiedziały co
robić. Szukały
przepisów ze
składnikiem, który sam
nie był dobry, ale po
zrobieniu dania było to
bardzo smaczne. 
PAMIĘTAJMY!!! Jeśli
jakieś jedzenie nam nie
smakuje, oddajmy je do
zbiórek lub zróbmy z
nim coś pożytecznego,
np. ugotujmy z tego
dobrą potrawę.
Pamiętajmy, że są takie
osoby na świecie, które
są biedne i z chęcią
zjadłyby to, co nam nie
smakuje.

Калуш – це український реп-гурт заснований у
2019 році. Отримали право представляти
Україну на Євробаченні 2022 року з піснею
„Стефанія”. Гурт Калуш зародився у Києві.
Створив гурт Український репер Псючий Син,
справжнє ім’я якого Олег Романович Псюк. До
гурту ще входять: Ігор Діденчук-
мультиінструменталіст, МС Килиммен та бек
вокаліст Джоні Дивний. Гурт був названий на
честь рідного міста Олега Псюка Калуша.
Олег Псюк не вчився у музичній школі. Їх
найперша пісня це „Не маринуй”, яку вони
випустили 17 жовтня 2019 року. 19 лютого
2021 року з’явився дебютний альбом гурту під
назвою „HOTIN”. Найпопулярніші пісні Калуша
„Стефанія” 2022 року та „Додому” 2021 року.
Послухати усі треки Калуша можна на
їхньому офіційному каналі YouTube
„KALUSH”.
Karina Kołodnicka, Lila Zagorulko

To ukraiński zespół hiphopowy założony w 2019
roku. Otrzymali prawo do reprezentowania
Ukrainy na Eurowizji 2022 z piosenką
“Stefania”. Zespół Kałusz narodził się w Kijowie,
założony został przez ukraińskiego rapera
Psiuczyj Syn, którego prawdziwe nazwisko to
Oleg Romanovycz Psiuk. Skład zespołu: Igor
Didenchuk - multiinstrumetalista, MC Kilimmen
oraz wokalista wspierający Johnni Dywny. Nazwa
zespołu pochodzi od Kałusza, rodzinnego miasta
Olega Psiuka, który nie uczył się w szkole
muzycznej. Pierwszą piosenką Kałusza jest
“Don’t Marinate”, którą oni wydali 17 października
2019 roku. 19 lutego 2021 roku ukazał się
debiuntacki album zespołu zatytułowany
“HOTIN”. Najpopularniejsze piosenki Kałusza to
“Stefania” w 2022 roku i “Do domu” w 2021 roku.
Wszystkie utwory Kałusza można posłuchać
na ich oficjalnym kanałe YouTube
“KALUSH”. 
Tłum. Ksenia Romaniuk

https://commons.wikimedia.org

Nie marnujmy jedzenia
Opowiadanie autorstwa Karoliny Zagórskiej z IVa

KALUSHna Eurowizji 2022

By Ukrinform T
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Naklejki
handmade

Tegoroczna edycja
Festiwalu Bibliotek
Szkolnych
„POKOCHAJ
CZYTANIE”
odbywała się pod
hasłem „MAGICZNA
MOC FANTASY!” Jak
podają organizatorzy,
brało w niej udział
852 uczniów z 49
szkół. 
W ramach festiwalu
zorganizowano
cztery konkursy
adresowane do
różnych grup
wiekowych. Naszą
szkołę reprezentowali
uczniowie w trzech
kategoriach: 
- klas I-III „Kraina
stworów” (kukiełka), 
- klas IV-VI
„Fantastyczne!
Polecam” (plakat), 
- klas VII-VIII
„Pofantazjujmy!”(praca
literacka). 
Wśród laureatów
konkursu literackiego
znaleźli się nasi
uczniowie:
II miejsce -
MATEUSZ
KOŁODZIEJCZYK

III miejsce - ADRIAN
WEKWEJT
Uczniów do konkursu
przygotowała pani
Anna Kamińska.
Gratulujemy!

Poniżej prezentujemy
pracę Mateusza
Kołodziejczyka, czyli
alternatywne
zakończenie
książki: „Płonący
Bóg” Rebecci F.
Kuang

Wieczór na wyspie
śmierci nie był
przyjemny. Rin wraz
z Kitajem mieli się
spotkać z Nezhą
i omówić warunki
kapitulacji południa.
Rin spodziewała się
okrętu wojennego
bądź sterowca, lecz
chłopak przypłynął
na wyspę w małej
łódce. 
Gdy dziewczyna
zobaczyła Nezhę,
wezbrał w niej gniew.
Kitaj odczuł to i
uspokoił ją na tyle, by
pozwoliła podejść
chłopakowi. 

- Poddajcie się
natychmiast - zaczął
Nezha. - Jeżeli to
zrobicie, Hesperia
dostarczy cesarstwu
tyle żywności, żeby
starczyło do
pierwszych zbiorów. 
- A jeżeli tego nie
zrobimy? - zapytała
Rin, żeby
zdenerwować
chłopaka. 
- Zmuszę was do
tego - opowiedział
Nezha spokojnie. 
Rin wiedziała, co jest
nie tak. Szybko
przypomniała sobie
moment śmierci
Altana. Pozwoliła,
żeby gniew przepełnił
ją, a potem -
wezwała Feniksa.
Ogień objął każdy
skrawek jej ciała.
Krwawe płomyki
zatańczyły na
opuszkach jej
palców. Wycelowała
rękoma w niebo
i wystrzeliła ogniem.
Po chwili z chmur
wyłoniły się błękitne
uzbrojone sterowce.
Rin zestrzeliwała

je jeden po drugim.
Delikatne balony
sterowców nie miały
szans z ogniem.
Jednak przeciwników
było zbyt wielu.
Śmiercionośny
ostrzał z nieba był nie
do zatrzymania.
Musieli uciekać. 
Dziewczyna
przypomniała sobie
o Zamku Nocy. Kitaj
i Rin wskoczyli do
łodzi i napędzani
ogniem Speerytki
oddalili się. Po
miesiącach
ukrywania, nadarzyła
się okazja, aby po
raz ostatni pomóc
cesarstwu. Do stolicy
miała przylecieć
hesperyjska
delegacja
najważniejszych
polityków
i urzędników, aby
skontrolować nową
kolonię imperium. Rin
miała jednak inne
plany. W dzień
wizytacji udała się do
stolicy, by dokonać
zamachu. Kiedy
ujrzała sterowiec

– zapłonęła,
wystrzeliła ogniem
i zaczęła uciekać.
Kiedy biegła
usłyszała wybuch.
Spojrzała za siebie
i ujrzała gęsty dym
unoszący się z
miejsca katastrofy. 
Niestety, nie
dostrzegła milicjanta,
który od tyłu przeciął
jej tchawicę. Rin
upadła na ziemię
i pomyślała
o przewrotności losu.
To ona obudziła
wulkan, który
zniszczył całą wyspę.
Zabiła cesarzową,
ajednak sama
zginęła przez własną
nieuwagę.

W czerwcowym
numerze "NEWSÓW
Melchiora"
opublikujemy
opowiadanie Adrian
Wekwejta, będące
prologiem książki
"Hobbit, czyli tam i
z powrotem" J.R.R.
Tolkiena.

II miejsce dla Mateusza Kołodziejczyka za jego opowiadanie

XXI FESTIWAL BIBLIOTEK SZKOLNYCH 
I SUKCES NASZEJ SZKOŁY

Pewnie każdy z was
miał taki wzór, grafikę,
motyw, emoji, symbol
który się wam
strasznie podobał lub
który was określał.
Dlatego mamy dla was
sposób na własne
naklejki na notes,
szafkę, zeszyt czy etui.

Potrzebne będą:

- papier do pieczenia
lub pergamin, 
- taśma klejąca -
najlepiej
szeroka przezroczysta 
- twój wzór. 

Sposób
przygotowania: 

- Rozłóż papier do
pieczenia na stole.
- Następnie naklej
taśmę tak, aby
zakrywała wyciętą całą
powierzchnię. 
- A dalej połóż swój
wzór i nałóż, naklej na
niego kolejną warstwę
taśmy. 
- Na sam koniec
wycinaj kształt naklejki,
ale tak, aby był
niewielki odstęp
między brzegiem
wzoru a
brzegiem naklejki. 
- A potem ciesz się
swoim efektem pracy!

Natalia Dróżdż,
Kornelia Tracz

sp58lodz.edu.pl
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"Szklane dzieci" 
na maj

E-book vs. książki papierowe

Powiedzmy, że
znalazłeś/aś jakąś
fajną książkę, która
mogłaby cię
zaciekawić.
Zdecydowałeś/aś, że
ją przeczytasz, więc
teraz nadszedł czas
wyboru. Czy kupić
książkę papierową? A
może nabyć ją
w wersji
elektronicznej? Każda
z opcji ma swoje wady
i zalety.
Zacznijmy może od
tradycyjnego
produktu. Książki na
pewno są bardziej
klimatyczne od
swoich

elektronicznych
kolegów. Przez ich
stan, okładkę czy
nawet czcionkę
można się łatwo
wkręcić w powieść.
Pewnie znacie to
przemiłe uczucie, gdy
sięga się po nową
lekturę i czuć
charakterystyczny
zapach nowości (Kto
tego nie kocha?). Są
też świetną dekoracją,
gdy akurat nie mamy
ochoty lub okazji
czytać. Potrafią
niepowtarzalnie
wpłynąć na wygląd
pomieszczenia.
To w takim razie, co

mają nam do
zaoferowania e-
booki? Ewidentnie
wygodę, otóż mamy
dostęp do wszystkich
naszych ulubionych
pozycji w jednym
miejscu. Jesteśmy
w stanie dostosować
wielkość czcionki do
własnych wymagań
i prawie nie ma szans,
że zapomnimy
o książce przy jakimś
wyjeździe, ponieważ
e-bookiem może być
nawet nasz telefon,
który w dzisiejszych
czasach nosimy
praktycznie wszędzie.
Podsumowując,

nie można
jednogłośnie
stwierdzić co jest
lepsze, czy książki,
czy e-booki. Bez
dwóch zdań wersje
papierowe przypasują
bardziej osobom,
które uwielbiają klimat
budowany przez
samą strukturę
książki. Za to
elektroniczne
przydadzą się
ludziom, dla których
liczy się wygoda i
dostępność. Według
mnie każdy powinien
spróbować i jednej, i
drugiej wersji, by
zdecydować

samodzielnie, co mu
bardziej pasuje.
Michał Piasek

W majowym numerze
„NEWSÓW Melchiora”
spróbuję zachęcić Was
do przeczytania książki
Kristiny Olhsson pt.
“Szklane dzieci”. Tę
książkę możecie
wypożyczyć lub nawet
kupić, bo jest bardzo
ciekawa i pieniądze,
wydane na jej zakup,
na pewno nie będą
stracone.
„Szklane dzieci”
opowiadają
o dziewczynce
o imieniu Billy, która
przeprowadziła się do
nowego miasta. W
domu, w którym
zamieszkała, znajdują
się dziwne rzeczy, np.
kiwającą się lamp, dłoń
noworodka na
odkurzaczu, stos
książek ułożony
obokłóżka. Według
Billy ten dom jest
nawiedzony. Raz
główna bohaterka

zaprosiła do siebie
swoją koleżankę,
jednak po tej nocy
dziewczynka już nigdy
ponownie nie
odwiedziła Billy. Co się
stało? 
Innym razem Billy
zobaczyła strasznego
kolesia nad morzem.
Chłopak wpatrywał się
w nią. Dlaczego?  
Żeby się tego
wszystkiego
dowiedzieć, musicie
przeczytać „Szklane
dzieci” K. Olhsson, bo
książka jest bardzo
fajna i magiczna, ale
też mroczna. Gorąco
polecam!

Nadia Sokalska

Książki papierowe vs. e-booki

.

M.
Piasek

empik.com
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Egzamin
na kartę

rowerową
Hej! Gotowanie i pieczenie to moja pasja.
Uwielbiam eksperymentować w kuchni, a
później dzielić się wynikami ty
eksperymentów. Ostatnio przyniosłam
klasie herbatniki. Bardzo im smakowały,
więc postanowiłam podzielić się z Wami
przepisem na szybkie i pyszne ciasteczka.
Składniki:
- 2 szklanki mąki tortowej,
- 200 g masła (1 kostka),
- ¾ szklanki cukru pudru,
- 1 łyżeczka cukru waniliowego,
- 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia,
- 4 żółtka + 4 łyżeczki śmietany 18%
(rozmieszać).
Wykonanie:
Mąkę, masło, cukry i proszek do pieczenia
dokładnie posiekać. Dodać żółtka ze śmietaną i
zagnieść ciasto. Rozwałkować na cienki placek,
wykroić kształty. Ciastka ułożyć na blasze
wyłożonej papierem do pieczenia, posmarować
białkiem i posypać cukrem. Piec w 165 st. do
uzyskania złotego koloru (13-15 minut).
Smacznego!

Karolina Zagórska

Cześć! W tym artykule
powiem Wam o
książkach z serii
‘Masterchef Junior’.
Ksiażki powstają po
każdej edycji tego
programu. To
zwycięzca umieszcza
w niej swoje przepisy.
Oprócz przepisów, w
książce znajdziemy
kilka informacji o
zwycięzcy i jego
kolegach z tej edycji.
W książce jest wiele
smacznych przepisów,
które znajdziecie też
na stronie

internetowej. Mam trzy
książki z Masterchefa
Juniora. A teraz
przedstawię Wam
kilka przepisów z
niektórych książek:
 -Pałeczki serowe z
czwartej edycji, gdzie
wygrała Paulina
Foremny,
 - “Pyszne jagodzianki
prababci Halinki” z
piątej edycji, gdzie
wygrała Gaja
Suchocka,
- Panna cotta z
szóstej edycji, gdzie
wygrała

Jagoda Łaganowska.
Moja opinia:
Ja bardzo polecam
Wam serie tych
książek i program też
jest bardzo ciekawy
(leci o 20:05 na TVN w
niedzielę). Mi bardzo
spodobały się te
książki kucharskie i
jeśli lubicie tak samo
jak ja gotować, to
myślę, że będą
idealne dla Was.
Karolina Zagórska

Karolina Zagórska z IV a i łasuchy

 Ekspresowe kruche ciasteczka Karoliny

Moje bestsellery

Moje bestsellery: 
książki Masterchef Junior

W minioną sobotę, tj. 7
maja wielu uczniów
klas 4., 5. i 6. zdawało
egzamin na
poprawkowy na kartę
rowerową. Był bardzo
trudny i składał się z
dwóch etapy: pierwszy
to teoria, a drugi to
praktyka. 
W teście było 8 pytań i
robiło się go na
komputerze. Można
było popełnić maks 2
błędy. 
Kto zdał test, mógł
przystąpić do jazdy na
rowerze. 
Z boku część
praktyczna wyglądała
łatwo, ale prawie nie
dało się zdać.
Gratuluję
wszystkim szczęściarzom!
Nataniel Dzierżawski

DM

Karolina Zagórska
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Radośnie i zdrowo, na sportowo NOWY STADION 
ŁKS-u

D e r b y   Ł o d z i

28 kwietnia br. w sali
gimnastycznej odbyły
się rozgrywki
międzyklasowe w
formie wyścigów
rzędów, w ramach
realizacji
Ogólnopolskiego
Programu Trzymaj
Formę!
Uczniowie klasy 3a i
3b rywalizowali w
konkurencjach
sportowych oraz
wiedzy dotyczącej
zdrowego odżywiania i
zdrowego stylu życia.
Dzieci rozwiązywały
zagadki, wskazywały
produkty zdrowe i te,
które szkodzą zdrowiu,
układały hasła
zachęcające do
uprawiania sportu.

Do wyścigów
wykorzystaliśmy
nietypowe przybory:
owoce i warzywa.
Rywalizacja była
bardzo wyrównana.
Niewielką przewagą, 2
punktów, wygrała
klasa 3b.
Dzieci obu klas
wiedzą, że prawidłowe
odżywianie i codzienna
aktywność fizyczna
mają wpływ na
zdrowie, dobre
samopoczucie i
energię do nauki i
zabawy.
Dorota Czarnecka 
i Agnieszka Koźba -
koordynatorki
programu w szkole

Zawody "Trzymaj formę"

Historia derbów
łodzi: Jeszcze przed
wybuchem I wojny
światowej w Łodzi
prowadzono
rozgrywki
o mistrzostwo
miasta.
Organizatorem był
„Lodzer Fußball
Verband”, a główną
nagrodą

był puchar
(nazywany
„wędrownym”).
W mistrzostwach
brały udział nie tylko
drużyny związane
z polskim
środowiskiem, ale
także z niemieckim
i angielskim. W 1912
po raz pierwszy
zwycięzcą został

polski klub – ŁKS.
Wyczyn ten
powtórzył także w
następnym roku.
Podczas mistrzostw
organizowanych
przez „Lodzer
Fußball Verband”
rozegrano pierwsze
oficjalne derby Łodzi
ŁKS – Widzewa. 25
czerwca 1911,

na boisku przy ul.
Targowej, TMRF
„Widzew”
podejmował
faworyzowaną ekipę
Łódzkiego Klubu
Sportowego. Mecz
zakończył się
zwycięstwem
widzewiaków 2:1
(2:1). W 1920
wystartowały

mistrzostwa Polski
w piłce nożnej,
dokończone w rok
później. Wówczas
też rozegrano
eliminacje do
ogólnopolskich
zmagań w okręgu
łódzkim, które wygrał
ŁKS. Pokonał
wtedy Klub Turystów
Łódź oraz

ŁTSG Łódź. 
Ostatnie derby
odbyły się 3 maja
o 18:00 na stadionie
im. Władysława
króla w Łodzi.
(Stadion ŁKS-u).
Można było je
obejrzeć w telewizji
na Polsat Sport.
Maksym Kosmala
(ŁKS) i Przemek
Kowalski (RTS)

To było wielkie święto Łodzi - kibice ŁKS-u mogli
się cieszyć z oficjalnego otwarcia nowego
stadionu przy al. Unii 2. Kibice dopisali na tyle,
że pobito rekord w Łodzi na meczu piłkarskim -
było 18 008 kibiców. Honorowymi gośćmi byli
piłkarze i trenerzy z dawnych lat oraz obecna
była prezydent Hanna Zdanowska, bez której nie
powstałby ten stadion. Do pełni szczęścia
zabrakło tylko punktów piłkarzy klubu z al. Unii,
którzy przegrali z Chrobrym Głogów 0-1. 

D. Kluska

https://commons.wikimedia.org

D. Czarnecka

By Lysio.mariusz - Own
work
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Poznań 
Motor Show

REDAKCJA 
"NEWSY Melchiora"

Poznań Motor Show
to impreza
motoryzacyjna. Były
tam gwiazdy polskiej
sceny motoryzacyjnej
np. Grzegorz Duda,
Adam Klimek, Patryk
Mikiciuk i in. Były tam
najnowsze auta z
salonów
samochodowych
takich jak:

volvo, bmw,
mercedes, land rover
itd., jak i
klasyki: porsche, ford,
fiat itp. Odbyło się to
w dniach 7-10
kwietnia, jak co roku,
w Poznaniu. Były tam
też samochody
różnych osób ze
sceny internetowo
motoryzacyjnej,

np.:  ford mustang
osoby o nick-
u SashaTheOwner,
bmw
m3 competition osoby
o nick-
u TheNitroZyniak.  Osobiście
tam byłem i polecam
to każdemu, który się
tym interesuje. Jest to
bardzo fajne
przeżycie.

Do niektórych aut
można było wsiąść i
pooglądać auta w
środku. Był tam też
Fiat 126p/ maluch od
radia zet. Byłem tam i
polecam.
Szymon Dolatowski

https://commons.wikimedia.org

Gdzie pojechać na
majówkę?
Polecamy Kopalnię
Soli w Wieliczce.
Pod ziemię wchodzi
się tylko z
przewodnikiem, ale
najpierw trzeba
pokonać 800
schodów, czyli 3
kilometry. Schodzi się
około pół godziny, ale
po dotarciu do celu
jest chwila

na odpoczynek. Pod
ziemią jest dużo
komnat, np. komnata
Kazimierza Wielkiego,
gdzie jest zrobiony
dawny król Polski z
soli. Po drodze są
przedstawiane
legendy w formie
teatrzyku z
postaciami z soli.
Przy a’la jeziorze
słychać muzykę
Chopina i głośne

wybuchy. Przewodnik
co chwilę zatrzymuję
się i tłumaczy historię
związaną z tym
miejscem. Wykłady są
bardzo interesujące.
Na sali balowej św.
Kingi można brać
ślub. Są tam obrazy i
posąg papieża. Na
sali jest chwila
przerwy. Całość trwa
ok. 3 godziny. Po
wycieczce można

wypić tam w kawiarni
typową angielską
herbatę, czyli herbatę
z mlekiem.
Nasze opinie:
Maja Czajkowska: Mi
się bardzo podobało.
Mogłam porządnie
zjeść i dowiedzieć się
ciekawych rzeczy.
Karolina
Zagórska: Mi również
się bardzo podobało i
polecam tam
pojechać każdemu.

https://commons.wikimedia.org
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