Szkoła Podstawowa nr 58 im.
Melchiora Wańkowicza w Łodzi
Młynarska 42/46
91-838, Łódź

Numer 43 11/22
ORGANIZATOR
PROJEKTU

www.juniormedia.pl

Mój tata:
drukarz - pasjonat książek

W bieli i w czerwieni
Konkurs na najciekawiej udekorowaną
pracownię rozstrzygnięty!
Coroczny szkolny
konkurs na najciekawiej
udekorowaną w barwy
narodowe pracownię rozstrzygnięty!
W czwartek - 10 listopada
2022 r. komisja składająca
się z nauczycielek historii:
Pań: Joanny Sojeckiej i
Donaty Michałus oraz
nuczycielki j. angielskiego,
tj. Pani Agnieszki Koźby, a
także przewodniczącej SU,
czyli Oliwii Magdzińskiej
odwiedziła każdą pracownię
i oceniła dekoracje
przygotowane z okazji
Narodowego Święta
Niepodległości. Członkinie
komisji przyznawały salom
oceny od 1 do 6, a
następnie, po podliczeniu
punktacji okazało się, że I
miejsce zajęła pracownia nr
37 za swą Polonię, II
miejsce otrzymała sala nr
51 za ekologiczne
wykorzystanie elementów
dekoracyjnych, a III miejsce
klasa 59 za różnorodność.
Wyróżnione zostały też inne
klasopracownie i są to sale:
34, 21 oraz 60 i 40.
Wszystkim uczniom
zaangażowanym w naszą
zabawę należą się
gratulacje, nie tylko
zwycięzcom.
Mamy nadzieję, że w
przyszłym roku również
weźmiecie udział w
konkursie
RED

Sala 37 - I miejsce

DM

Dorota Kulik (kl. VIIIa):
W listopadowym numerze
„NM” naszym gościem jest
- Jacek Kulik, wieloletni
pracownik drukarni,
absolwent szkoły
poligraficznej. Tematem
naszej rozmowy będzie:
dlaczego został drukarzem
i jak wygląda ta praca. Na
początek chciałabym
zapytać ,jak zaczęła się
twoja przygoda z drukarnią?
(Dalszy ciąg rozmowy na
stronie 4.)
W drukarni Jacek Kulik

Troglodyci
nauczycielom

Sala 51 - II miejsce

DM

Sala 59 - III miejsce

DM

Przedstawienie to zostało wykonane dnia 21.10.2022 r., a
przygotowała je p. Ewa Kamińska i jej uczniowie. Pokazali
oni szkołę uczniów jako jaskiniowców (troglodytów), ale
z humorem. Nie było żadnych nierówności w tempie,
ogólnie to bardzo muzycznie wykonane przedstawienie.
Zauważyłam jedynie dwa malutkie minusy: pierwszy
występ mógłby być troszkę dłuższy, a drugi jest taki, że
trochę im się pozapominało tekstu. Moja ocena od jednego
do pięciu: to cztery. Mogło być lepiej, ale i tak BRAWO za
kapkę humoru.
Iga Chruścielewska

Uczniowie jako troglodyci

DM
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Kilka ciekawostek o Święcie Niepodległości
Oto kilka mało
znanych faktów
dot. Święta
Niepodległości.
1. ciekawostka:
Podczas czasów
PRL-u nie było
Święta
Niepodległości.
Zostało wtedy
ustanowione

Narodowe Święto
Odrodzenia Polski.
2. ciekawostka:
Rządy polski
sprzeczały się co do
dnia obchodzenia
Święta
Niepodległości.
Ostatecznie dzień
ten został ustalony
ustawą 23 kwietna
1937 r.

Szkoła w przeddzień święta

3. ciekawostka: Co
się stało 11
listopada, że
obchodzimy Święto
Niepodległości? 11
listopada zakończyła
się I wojna światowa.
Państwa Ententy i
Cesarstwa
Niemieckiego
podpisały rozejm

we Francji. Wtedy
Polska odzyskała
niepodległość po
123 latach zaborów.
4. ciekawostka:
Dopiero w dwa lata
po historycznych
wydarzeniach w
pełni uhonorowano
odzyskanie przez
Polskę

niepodległości. 14
listopada 1920 roku
Józefowi
Piłsudskiemu
wręczono buławę.
5. ciekawostka:
Oficjalnie
przywrócono pamięć
o tym dniu ustawą z
1989 roku. Odtąd 11
listopada

obchodzimy dzień
pod nazwą
Narodowe Święto
Niepodległości.
W naszej szkole co
roku odbywają się
konkursy, apele lub
przedstawienia, a
szkoła tonie w bieli i
czerwieni.
Maksym Kosmala

DM
Apel z okazji święta

DM

Jak obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości?
W poprzednim
tygodniu
przeprowadziliśmy
wśród uczniów naszej
szkoły badania
dotyczące tego, jak
spędzają dzień wolny,
czyli 11 listopada.
Wiadomo, w szkole z
okazji Święta
Niepodległości
odbywają się różnego
rodzaju uroczystości:
apele, festiwale pieśni
niepodległościowych,

konkursy, badania itp.
A jak to jest prywatnie,
z rodziną?
Otóż wyniki ankiety są
ciekawe i co najmniej
zastanawiające.
Aż 74% uczniów i ich
rodzin nie obchodzi
tego święta, to jest
dla nich normalny
dzień. A co wtedy
robią? Oglądają filmy i
seriale w TV lub w
Internecie, grają w gry
na komputerze

i na komórce,
wyjeżdżają do rodziny
lub gdzie indziej, śpią
lub zupełnie nic nie
robią.
Tylko 26% obchodzi
to święto,
wywieszając flagę,
oglądając transmisję
uroczystości w TV,
śpiewając hymn,
robiąc prace
plastyczne lub idąc na
świąteczny spacer. Co
Wy na to?
RED

.

DM
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Zawody naszych rodziców:

Mój tata: drukarz - pasjonat książek
Dorota Kulik: Jak
zaczęła się twoja
przygoda z
drukarnią?
Jacek Kulik: Od
najmłodszych lat
lubiłem czytać
książki. Już w wieku
4 lat umiałem
samodzielnie czytać
J. Na wycieczce
szkolnej byliśmy w
drukarni. Bardzo
mnie to
zainteresowało. Przy
wyborze szkoły
ponadpodstawowej
nadal kierowałem się
tymi
zainteresowaniami.
Tak zaczęła się moja
przygoda z drukiem i
książką. Cała moja
kariera zawodowa to
praca w drukarni.
D.K: Powiedz,
czym dokładnie się
zajmujesz?
J.K: Przede
wszystkim obsługą

.

i kontrolą maszyn
drukarskich. Zajmuje
się całym procesem
produkcyjnym – od
przygotowania,
poprzez kontrolę, aż
po odbiór druku.
Uzupełniam także
kałamarze z farbą,
czyszczę i
konserwuje maszynę
drukarską.
D.K: Myślę, że
jesteś dobrym
drukarzem, ale czy
każdy się do tego
nadaje? Dla kogo
jest ten zawód?
J.K: Dziękuje,
staram się być
dobrym
pracownikiem. Jest
to praca techniczna,
więc muszą to być
ludzie, którzy lubią
pracować z
maszynami i
komputerami.
Przyda się też zmysł
artystyczny,

Jacek Kulik

na przykład
wyczucie kolorystyki.
Trzeba pracować na
stojąco, więc jest to
praca dla zdrowych i
wytrzymałych osób.
Jest ona również
szkodliwa.
D.K: Dlaczego ta
praca jest
szkodliwa?
J.K: Przede
wszystkim w
drukarni mamy do
czynienia z
chemikaliami.
Używamy dużo farb,
środków do
czyszczenia i
konserwacji maszyn.
Jest też duże
zapylenie od
papieru, farb. W
drukarni jest bardzo
duży hałas
przekraczający
dopuszczalną
normę. Dlatego
osoby wrażliwe na
hałas lub alergię,

.

niestety ,nie mogą
wykonywać tego
zawodu.
D.K: To dlaczego
mimo takiej
szkodliwości lubisz
swoją pracę?
J.K: Lubię moją
pracę, bo to moja
pasja. Powstawanie
książki to rzemiosło.
Książka to nie tylko
to, co jest w środku,
ale również oprawa,
wykonanie, użyty
rodzaj papieru. Mało
kto teraz zwraca na
to uwagę. Ja,
bardzo. Będąc w
księgarni, oglądając
książkę, którą
wydrukowałem
odczuwam ogromną
satysfakcję i radość.
D.K: Jeśli
pozwolisz, wrócę
jeszcze do tematu
druku. Czy zmieniła
się technologia?
J.K:

Jacek Kulik

Tak, bardzo! Kiedyś
wszystko trzeba było
ręcznie regulować.
Natomiast teraz są
nowoczesne
maszyny drukarskie
sterowane
komputerowo. Do
każdej książki muszę
zmieniać parametry
ustawień.
Zaczynałem pracę
na maszynie
offsetowej
jednokolorowej, a
teraz pracuję na
ośmiokolorowej
Heidelberg
Speedmaster SX
102-5-8. Całkowicie
zautomatyzowanej,
gdzie proces druku
jest sterowany
komputerowo.
D.K: Na koniec
powiedz, dlaczego
jesteś pasjonatem
książek i czy warto
je czytać?
J.K: Chociaż żyjemy

.

w czasach
nowoczesnej
technologii, gdzie
możemy przeczytać
książkę na przykład
na telefonie lub
audiobooku, to mam
nadzieję, że to nigdy
nie zastąpi
prawdziwej książki.
Jak ludzie wrócą do
domu po pracy, to
chcieliby odpocząć
od ekranu i
zobaczyć coś
innego.
D.K: Bardzo
dziękuję za
rozmowę. Mam
nadzieję, że zawód
drukarza nigdy nie
odejdzie w
zapomnienie i
będziesz mógł
pracować z pasją.
J.K: Ja również
dziękuję.

Jacek Kulik
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Pasowanie na ucznia
W tym roku pasowanie
klas pierwszych odbyło
się 19.10.2022 r. o
godz. 9.00.
Przed nim można było
obejrzeć małe
przedstawienie, w
którym udział brali
uczniowie starszych
klas. Odbyło się
również oficjalne
wprowadzenie
sztandaru. Tę część
poprowadziła (w
zastępstwie
przewodniczącej
szkoły) Blanka
Niewiadomska, która
odczytała również
słowa ślubowania.
Dyrekcja szkoły: p.
Beata Rutkowska i p.
Tomasz Krzeszewski
tradycyjnie pasowali
pierwszaków za
pomocą ogromnego
ołówka i pióra.
Po tym
wychowawczynie klas
(p. Monika Posiak, p.
Katarzyna
Kowalewska oraz
p.Anna Krzysztofiak

w zastępstwie za
nieobecną p. Izabelę
Pańczyk) wręczyły
świeżo mianowanym
uczniom pamiątkowe
medale oraz pierwszy
oficjalny dokument,
czyli legitymację
szkolną.
Na sam koniec Pan
Dyrektor podziękował
nauczycielkom,
obecnym na sali
uczniom oraz rodzicom
za obecność i wkład w
ceremonię. Robione
były również zdjęcia,
które są dostępne na
stronie szkoły.
W imieniu Samorządu
Uczniowskiego oraz
całej społeczności
szkolnej gratulujemy
pierwszakom i mamy
nadzieję, że odnajdą
się oni w naszej
szkole!
Magda Sosnowska,
Blanka Skrzynecka

.

https://sp58lodz.edu.pl/?rl_gallery=slubowanie-klas-pierwszych

https://sp58lodz.edu.pl/?
.
rl_gallery=slubowanie-klas-pierwszych

https://sp58lodz.edu.pl/?
.
rl_gallery=slubowanie-klas-pierwszych

Uczeń nauczycielem –
nauczyciel uczniem

Magda jako nauczycielka j. polskiego

Paweł Wróbel

W piątek 21
października br.
niektórzy uczniowie z
niektórych klas
zamieniali się w
nauczycieli, a na ich
miejscu siadał
nauczyciel (ten
prawdziwy), a to całe
zamieszanie z okazji
Dnia Nauczyciela.
Każdy taki uczeń –
nauczyciel dostawał
kartkę z materiałem,
który miał przerobić.

Za taką
przeprowadzoną
lekcje dostawało się
punkty dodatnie z
zachowania bądź
ocenę. Ja byłam
polonistką. Według
mnie takie lekcje są
bardzo przyjemne nie
tylko dla
„nauczyciela”, ale
myślę, że dla uczniów
też. To jest po prostu
coś innego. Siedzący
w ławce nauczyciel

może poczuć jak to
jest być uczniem i na
odwrót, uczeń czasem
przekonuje się, że nie
łatwo uczyć. I choć
trzeba cały czas
uciszać (polecam
postraszyć czarną
lista ) to uważam, że
powinniście
spróbować i nie bać
się. Wystarczy tylko
chcieć!
Karolina Zagórska

www.dzienniklodzki.pl
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#NieMarnujemyJedzenia
#ZeroWaste
Witajcie! W tym
artykule poruszę
ważny temat: owoce,
warzywa i mleczka ze
szkoły, które
notorycznie są
wyrzucane, zgniatane i
niszczone przez
uczniów naszej szkoły.
Zapraszam do
przeczytania!
Zero waste- to w
dosłownym
tłumaczeniu zero
marnowania(m.in.
jedzenia). Chodzi tu o
to, żeby prowadzić
zdrowy tryb życia i nie
produkować odpadów i
nie zanieczyszczać
środowiska. Na to
m.in. składa się
niemarnowanie
jedzenia, które często
trafia do śmietnika.
Jak wiecie, w naszej

szkole często
dostajemy owoce,
warzywa i mleczka.
Jakby ktoś nie
wiedział, służą one do
jedzenia, a nie
zabawy. Takie
zachowania dość
często widuję jak np. z
mleczek robi się
„bomby”, a z
pomidorów „zupę”, a i
tak często trafiają one
do kosza. Zanim tak
zrobicie, pomyślcie
sobie o uczniach,
którzy z chęcią zjedliby
takie pomidory (ale nie
w postaci „zupy”). Albo
pomyślcie sobie o
dzieciach z mniej
zamożnych szkół,
które nie mają takiego
programu, jak my.
Nie marnujmy!

DM

Zastanówcie się,
nasza szkoła stara się,
żeby było nam tutaj
dobrze i żebyśmy nie
chodzili głodni, a to
jedzenie/picie i tak jest
marnowane. Smutne.
A więc, co zrobić z
takimi warzywami,
mleczkami i owocami,
które niekoniecznie
nam się przydadzą?
Oto kilka propozycji:
- Zanieś do domu.
Może takie warzywa
przydadzą się na
kanapki, mleczko
wypije brat, a z
owoców mama zrobi
ciasto?
- Daj
koleżance/koledze,
który/a z chęcią
zjadłby/zjadłaby
takiego owoca,
- Zostaw sobie na
później. Kto wie,

może potem zrobisz
się głodny bądź
spragniony i z chęcią
zjadłbyś/wypiłbyś takie
mleczko/warzywo?
A to tylko kilka
przykładów…
Podsumowując:
zastanów się za nim
zniszczysz pyszne
jedzenie/picie. Zawsze
możesz coś z nim
zrobić. Nigdy nie
wiesz, czy nie
będziesz w potrzebie
takiego jedzenia.
Wtedy zrobi Ci się
głupio.
Karolina Zagórska

MOŻE COŚ DO PICIA?
Cześć! Dziś chcemy
Wam doradzić, jaki
napój warto zabrać ze
sobą do szkoły. Przed
rozpoczęciem
zaznaczamy, że
napoje te są
ogólnodostępne i
trzeba brać ze sobą do
szkoły cos do picia,
aby się nie odwodnić.
1. Woda
Czasami nie warto
wysilać się i
kombinować z
wyborem napoju, tylko
zabrać zwyczajną
wodę. Polecamy

kupić filtrowaną
butelkę. Nie
marnujemy tak dużo
plastiku.
2. Herbata w termosie
Szczególnie dobra jest
ona na ciepłe dni, ale
jeśli chcecie, by
herbata długo trzymała
ciepło, radzimy
zaopatrzyć się w
termos dobrej jakości.
3. Soki owocowe
Najlepsze są soki
100%, czyli takie, które
są naturalne i
zawierają tylko cukier z
owoców.

Na zimowe dni warto zainwestować w termos
DM

4. Lemoniada domowa
Jest ona prosta do
zrobienia, ale trzeba
pamiętać o nie
przesadzeniu z przede
wszystkim cukrem.
Jeśli napój jest za
słodki, to owszem
mamy dużo energii
dzięki węglowodanom,
ale chce nam się
jeszcze bardziej pić
Jednym słowem, cały
czas trzeba sprawdzać
napój.
Problem z
przygotowaniem sobie
picia do szkoły

jest taki, że trzeba na
jego zrobienie
poświęcić trochę
czasu, no może oprócz
wody, ale warto. Dobre
nawodnienie
organizmu dobrze
wpływa na nasz mózg i
na naukę,
zapamiętywanie,
logiczne myślenie.
Mamy nadzieję, że
Was przekonałyśmy.
Maja, Kornelia,
Karolina
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Żegnał ją cały świat
8 września br., w szkockiej posiadłości
Balmoral, w wieku 96 lat zmarła jedna z
najbardziej znanych współcześnie osób
– królowa Elżbieta II. Mimo, iż była
władczynią jedynie Wielkiej Brytanii (i
terenów jej podległych), opłakiwano ją na
całym świecie. Jaki był fenomen królowej
Elżbiety?
Elżbieta Aleksandra
Maria Windsor – tak
naprawdę się
nazywała, ale każdy
znał ją jako królową
Elżbietę II – trudno się
dziwić, ponieważ
rządziła ponad 70 lat!
Czyniło ją to najdłużej
panującym brytyjskim
monarchą i najdłuższą
odnotowaną w historii
kobietą – głową
państwa.
Jej życie nie zawsze
było jednak takie
kolorowe. Wkrótce po
tym jak Elżbieta
skończyła 13 lat,
wybuchła II wojna

światowa i
dotychczasowe życie (i
tak już sztywne,
według wymogów
etykiety) jeszcze
bardziej się
skomplikowało. Jako
14 - latka wygłosiła
swoje pierwsze
publiczne
przemówienie
(pokonując swoją
nieśmiałość) i po raz
pierwszy pokazała
rodakom, że zasługuje
na bycie przyszłą
królową.

By Photograph taken by Julian Calder for
Governor-General of New Zealand Commonwealth Day Message from Her
Majesty the Queen Elizabeth IIOfficial
https://commons.wikimedia.org
portrait

SERIAL
“THE CROWN”

https://commons.wikimedia.org
By Netflix The_Crown_season_1.jpeg

“The Crown” to
aktualnie jeden z
najpopularniejszych
seriali. Opowiada o
życiu królowej Elżbiety
II. Stał się on jeszcze
bardziej popularny po
śmierci królowej.
Po obejrzeniu
pierwszego odcinka
uważam, że jest to
zachęcający serial.
Kostiumy są
dopracowane i realne,
aktorzy dobrze
odgrywają swoje role.
Wszystko jest
dopracowane,

A monarchinią (trzeba
przyznać) była
niezwykłą. Rodacy
widzieli w niej nie tylko
głowę państwa, ale
również kobietę,
człowieka. Sumiennie
przykładała się do
wszystkich
powierzonych jej
obowiązków i tego
również wymagała od
współpracowników.
Niestety, natłok zadań
sprawił, że postawiła
na szali swoje kontakty
z rodziną, przez co
relacje z wieloma jej
członkami znacznie się
ochłodziły.
Mimo, iż niewielu
osobom było dane ją
osobiście poznać,
Elżbieta II na pewno
pozostanie w sercach
milionów ludzi jako
ciepła i serdeczna
osoba, która
poświęciła całe 70 lat,
aby służyć swojej
ojczyźnie.

By Photograph taken
by Julian Calder for
Governor-General of
New Zealand Commonwealth Day
Message from Her
Majesty the Queen
Elizabeth IIOfficial
portrait, CC BY 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.p
curid=80337093
Blanka
Niewiadomska

Axolotl

korona wygląda jak
Axolotl to zwierzę morskie, które żyje na
pożyczona od samej
wolności w Meksyku w jeziorach Xochimilco i
królowej. Oczywiście
Chalco, znajdujących się 2300 m n.p.m.
serialu nie nagrywano
Ras axolotlów jest bardzo dużo, a
w pałacu Buckingham,
njapopularniejsza to Ambystoma meksykańska.
a w różnych dworkach
Axlolotle średnio żyją do 10 lat, ale najdłużej
i pałacykach,
żyjący axlolotl dożył wieku 15 lat.
przykładowo w Wilton
Nie można trzymać większości axolotlów w domu
House. Polecam!
poza jednym: salamandrą meksykańską. Axolotl
By Netflix potrzebuje akwaruim 100 cm długości na 50 cm
https://en.wikipedia.orTThe_Crown_season_1.jpeg,
szerokości i 50 cm wysokości. Salamandrę
CC BY-SA 4.0,
meksykańską można karmić larwami i insektami
https://commons.wikimedia.org
np. muchami, komarami, dżdżownicami.
Magda Sosnowska
Małe axolotle trzeba karmić codziennie, a dorosłe
ok. co 2 tyg.
Marcel Przywara
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KOMIKSY
Mam na imię Oskar,
uczęszczam do 8
klasy. Od sierpnia tego
roku zainteresowałem
się czytaniem
komiksów Marvela i
DC. Mam własną
kolekcję, liczącą 42
komiksy z czego 21
Marvela i 21 DC.
Każdy z nich jest
oddzielną historią
super bohaterów lub
grupy bohaterów, która
łączy się w całość.
Moim ulubionym
komiksem jest „Kapitan
Ameryka: Nowy
porządek” i
„Amerykańska liga
sprawiedliwości: Wieża
Babel”.
Zachęcam wszystkich
do czytania komiksów,
ponieważ czytanie
rozwija i wzbogaca
słownictwo, które
możemy później
wykorzystać np. na
rozprawce. W
komiksach jest mało
tekstu, dużo obrazków
i ciekawych historii.

Czytając komiksy
można przenieść się
do innego świata,
wcielić się w rolę
ulubionego głównego
bohatera.
Najciekawsze jest to,
że dobro zawsze
zwycięża.
Polecam – Oskar

Oskar i jego komiksy

Komiksy Marvela

DM

Oskar Przybyła

Komiksy DC

Oskar Przybyła

Festiwal Komiksu i Gier

Spotkanie z Tanosem

Jan Olizorowicz

W dniach 2425.09.2022 r. w Łodzi
w Atlas Arenie odbył
się 33.
Międzynarodowy
Festiwal Komiksu i
Gier.
Festiwal ten już od
1991 roku jest
największą tego typu
imprezą w Polsce
oraz w ogóle w
Europie ŚrodkowoWschodniej.
Wcześniej miał inną

nazwę: Ogólnopolski
Konwent Twórców
Komiksu. Spotykają
się tam twórcy i
miłośnicy
seryjnych historii
obrazkowych
oraz interaktywnych
mediów.
W 2019 roku w
łódzkiej hali ExpoŁódź w festiwalu
wzięło udział ponad
20 tysięcy osób.
Na program festiwalu

składają się: Strefa
komiksu, Strefa gier,
Strefa targowa,
Wystawy, Warsztaty i
edukacja, Strefa Star
Wars,
Strefa Manga Corner i
Cosplay.
Amerykańskim
odpowiednikiem
Comic Con w San
Diego, gdzie również
spotykają się twórcy i
fani komiksów i
fantasy.

Dlaczego w przyszłym
roku warto wybrać się
na ten festiwal?
Chociażby dlatego, że
spotkać można
bohaterów komiksów,
jest kolorowo, głośno i
szybki. Po prostu
wariactwo!
Nawet jeśli nie lubisz
komików wybierz się
w przyszłym roku na
tę imprezę, a
przeżyjesz
oświecenie.
Jan Olizorowicz
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Przytulny pokój

Aesthetic ozdoby do pokoju

Słoik

Maja Czajkowska

Witajcie! Dziś chcemy
Wam dać pomysły na
ozdoby do pokoju,
żeby było w nim
bardziej przytulnie, a
atmosfera sprzyjała
wypoczynkowi i
nauce. Dajemy Wam
te pomysły, byście
również nie siedzieli
tak dużo w telefonie.
Styl aesthetic - to jest
bardzo estetyczne,
np. ubieranie się, styl
życia. Pokazuje on
minimalizm i piękno
osoby lub rzeczy.
1. Papierowe stokrotki
Potrzebne rzeczy:
Żółty i biała kartka

z bloku technicznego,
nożyczki, klej, taśma,
cyrkiel.
Wykonanie: Z żółtej
kartki wytnij
nożyczkami kółko
zrobione cyrklem.
Wielkość według
uznania. Z białej
kartki wytnij trzy paski
(z tej krótszej strony
kartki). Następnie
podziel te paski na
pół. Takie paski zegnij
i sklej klejem. Później
przyklej do żółtego
kółka od dołu. Taśma
przyda nam się do
przyklejenia w
dowolne miejsce w
pokoju.

Puszka
2. Słoik marzeń
Potrzebne materiały:
słoik z zakrętką,
sztuczny śnieg,
lampki choinkowe,
farby, flakonik perfum
mieszczący się w
słoiku.
Sposób wykonania:
Umyj słoik, wysusz
go, a następnie wsyp
sztuczny śnieg do
słoika i włóż do niego
wybrany przedmiot.
Później napełnij słoik
lampkami. Na koniec
pomaluj słoik według
własnego gustu.
3. Lampka z puszki
Potrzebne rzeczy:

Maja Czajkowska
puszka od napoju
(najlepiej taka 500ml),
gruba igła, lampki
choinkowe (mogą być
jakiekolwiek inne).
Wykonanie: umyj
puszkę od środka, z
zewnątrz też. Wysusz
ją. Następnie zrób
dziury igłą po śladzie
np. napisie, rysunku.
Włóż do środka
lampki. I gotowe!
Maja Czajkowska,
Karolina Zagórska

Haftowanie
na ukos
Witam! W tym
miesiącu chciałabym
Was zachęcić do
oderwania się od nauki
i telefonu czy też
komputera i telewizji.
Dlatego opowiem
Wam trochę o
haftowaniu, które
niesamowicie odpręża.
Tym razem będzie to
haftowanie ukośne, a
nie krzyżykowe. Jest
to metoda bardzo
prosta.

Haft ukośny

Patchouli
Oak
PatchouliOak to świeczka o zapachu
kwiatowym. Dostaniecie ją w sklepie akcja za
13.35, ale ja kupiłam ją na przecenie za 9.95 zł.
Świeczka jest duża i ma ładną etykietkę. I choć
nie przepadam za świeczkami kwiatowymi, ta
naprawdę przypadła mi do gustu. Mogę
powiedzieć, że jest ona jedną z moich
ulubionych.
N. Dróżdź i K. Zagórska
Miłośniczka świeczek zapachowych
Karolina Zagórska

Potem przewlekamy
mulinę przez płótno od
spodu ku górze,
oczywiście aż do
samego końca, czyli
do momentu, kiedy
poczujemy opór.
Potem na ukos,
„układamy" nić od góry
na płótnie. Następnie
ją przewlekamy przez
materiał ku dołowi, aż
do samego końca i tak
cały czas... W ten
sposób „malujemy”

Instrukcja: Weź mulinę
w wybranym kolorze i
przewlecz ją przez
igłę, a następnie zrób
supełek na tej stronie
nici, która jest dłuższa.

Natalia Dróżdż

nicią wzory
narysowane na płótnie.
Gdzie znajdziemy
mulinę? W sklepie z
włóczkami oraz
mulinami, który
znajduje się w leklerku.
Haftowanie, jak i inne
robótki ręczne
wycisza, relaksuje,
uczy cierpliwości i
dokładności. Dlatego
też zachęcam.
Natalia Dróżdż
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Nowe rzeczy na w-f

WYSTAWA
Na parterze w szkolnej galerii obejrzeć można
wystawę poświęconą uroczystości wręczenia
Szkole Podstawowej nr 58 w Łodzi szabli Armii
"Łódź".
Prezentowane są w niej zdjęcia organizatorów tej
imprezy, gości oraz nas, uczniów. Fotografie
pokazują część oficjalną oraz wycieczkę pod
pomnik Armii "Łódź" w parku Helenówek, a także
wizytę na cmentarzu na Dołach.
Jeśli ktoś z was nie brał udziału w tej imprezie,
warto obejrzeć zdjęcia, by poznać część historii
naszej szkoły.
RED

Nowe przyrząd do podciągania, bramki, materace i szarfy
Za budżet, który
dostała szkoła za
przyjęcie pod swój
dach bardzo wielu
uchodźców z Ukrainy,
został zakupiony m.in.
sprzęt sportowy.
Dzięki temu możemy
już korzystać z:
- 2 stołów do tenisa,
- 4 nowych koszy do
koszykówki,
- 6 materacy,
- 20 pachołków,

- 20 tyczek
gimnastycznych,
- 2 przyrządów do
podciągania,
- 2 bramek do
unihokeja,
- 12 kijów do
unihokeja,
- 4 rakietek do tenisa
stołowego,
- 30 piłeczek do
tenisa stołowego,
- siatek do tenisa
stołowego,

DM

- 3 drabinek
koordynacyjnych,
- 4 kompletów szarf.
Według mnie jest to
dobry zakup, bardzo
się przydadzą te
nowe rzeczy.
Urozmaicą w-f. Już
się nie mogę
doczekać ćwiczeń z
nimi, pewnie jak
każdy.
Resztę pieniędzy
przeznaczono

na pomoce
dydaktyczne, w tym
telewizory dotykowe i
laptopy i remonty, a
także na wycieczki
integracyjne dla klas.
Oliwier Morawski i
Filip Jóźwiak

.

DM

Bojówki
powracają do mody

Bojówki

DM

Po 20 latach
powracają do mody
spodnie typu combat.
Najbardziej popularne
są wśród nastolatek.
Cechą
charakterystyczną
bojówek pozostają
kieszenie. Zwykle
duże kwadratowe lub
prostokątne naszyte
są na pupie i na
nogawkach, po ich
zewnętrznej stronie,
na wysokości

ud. Szyje się je z
grubego bawełnianego
materiału. Klasyczny
kolor bojówek to khaki,
ale spotkać można też
beże, czernie, a nawet
biel. Ponieważ bojówki
są luźnymi spodniami,
to pasują do
wszystkich sylwetek, i
tych szczupłych, i tych
z większym obwodem
pasa i nóg. Cargo w
kroju bojówek dają
swobodę i komfort

noszenia, są noszone
do ciężkich butów typu
workers, martensów,
ale też trampek.
Pasują do
nich ramoneski lub
płaszcze. Można
łączyć je także z
koszulą, T-shirtem,
swetrem, jak i bluzą.
Kornelia Tracz
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JESIENNY
HUMOR

Wycieczka szkolna do Gniezna

Wiesz co ma wspólnego łyżka z jesienią?
JE SIĘ NIĄ
***
Czy wiesz dlaczego jesień jest najbardziej
niebezpieczną porą roku?
Bo można dostać z liścia.
***
Pani jesień dała nam prezenty…
Smarki, katar i kaszel

Dowcipy wyszukała dla was Amelia Mokrzycka

1. Dojazd: Zbiórka –
6:45. Wyjazd – trochę
po 7:00. Jechaliśmy
przez ok. 3
godzin. Dojechaliśmy
przed katedrę ok.
10:20. 2.Katedra w
Gnieźnie: Na wielkim
placu przed katedrą
była bardzo gęstą
mgłę, przez co

było trochę
oglądaliśmy budynki i
strasznie. W katedrze
narzędzia. Kupowaliśmy
widzieliśmy prochy
dużo pamiątek:
świętego Marcina i
gwizdki, magnesy,
mnóstwo pozłacanych krzesiwa oraz
rzeczy. 3.Osada w
naszyjniki. 4.Muzeum
Biskupinie: ZwiedzaliśmyPoczątków Państwa
prehistoryczny gród z
Polskiego w
epok brązu i
Gnieźnie: Widzieliśmy
żelaza. Słuchaliśmy
berło, jabłko i koronę
gry na rogu,

Bolesława
Chrobrego. Zrobiliśmy
sobie z ławek
zjeżdżalnię. 5.Powrót: W
trakcie drogi był
konkurs wiedzy z
nagrodami. Wróciliśmydo
Łodzi o 19:30.
Krzysztof
Kołodzieczyk
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