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Dzień otwarty w Czwóreczce

Przegląd Czwóreczkowych wydarzeń Na skróty...

- Reprezentacja naszej
szkoły przeszła do rundy
finałowej w Mistrzostwach
Gdańska w grach
planszowych.
- 20 lutego odbył się
Wojewódzki Konkurs
„Historia Hymnu
Narodowego”.
- 24 lutego klasa 0c wzięła
udział w audycji
muzycznej pt. "Indiański
taniec" w Akademii
Muzycznej. 
- 27 lutego nasi uczniowie
wzięli udział

w Megaolimpiadzie
historycznej. 
- 6 marca odbył się
Konkurs piosenki
walentynkowej.
Występowały w nim
zarówno maluchy, jak i
uczniowie szóstych klas. 
- 9 marca nasza szkoła
obchodziła Dzień Kobiet.
Chłopcy organizowali
różnorodne konkursy dla
dziewczyn. Pod koniec
wybierano miss klasy. 
- Nasza młodsza
koleżanka Daria wzięła

udział w Międzynarodowej
Konferencji TEDx na
Przymorzu. Czytała na niej
swoje własne książeczki.  
  - W tym roku szkolnym
wybija 70-lecie powstania
naszej szkoły. Z tej okazji
kolejne wydanie gazetki
będzie opowiadać o historii
naszej Czwórki. 
- 13 marca na boisku w
Gimnazjum nr 2 odbył się
Turniej piłkarski z okazji
dnia otwartego szkoły.
SKP Sparta zajęła
pierwsze miejsce.

- 17 marca odbył się
Ogólnopolski Konkurs
Nauk Przyrodniczych
Świetlik. 
- 19 marca uczniowie z
naszej szkoły brali udział w
Ogólnopolskim Konkursie
Matematycznym Kangur. 

Mateusz Biedka

Atrakcji było bardzo wiele:
nauka języka angielskiego
poprzez zabawę, ćwiczenia
gimnastyczne i na
ergometrach, poznawanie
instrumentów oraz
malowanie twarzy. Rodzice
mieli okazję zapoznać się z
programem klas sportowych
i wioślarskich. Mamy
nadzieję, że kandydatom i
ich rodzicom szkoła
przypadła do gustu. Do
zobaczenia we wrześniu!

Mateusz Biedka

Podczas zwiedzania
maluchy uczestniczyły w
wielu ciekawych zajęciach
ruchowych, językowych
tanecznych, muzycznych,
matematycznych i
plastycznych. Nauczyciele
starali się pokazać
wszystkie dobrodziejstwa
naszej szkoły.

Rodzice też się świetnie bawili

21 lutego w naszej
Czwóreczce odbył się
dzień otwarty. Miał on
na celu przybliżenie
szkoły dzieciom i ich
rodzicom.

Krzysztof Murawski
Joanna Świeboda
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Ciekawe fakty 
o znanych logach

Każda firma ma swoje logo, które za nim stało się sławne
przechodziło wiele zmian. Logo jest to graficzny znak.
Stworzone po to, aby można było łatwo rozpoznać daną
firmę. Np. logo firmy Apple (branża komputerowa) teraz
wygląda jak nadgryzione jabłko. Kiedyś przedstawiało Isaaca
Newtona, sławnego fizyka, siedzącego pod jabłonią.

A może to robaczek ugryzł jabłuszko?

Czym są legendy miejskie?

Niektóre są
humorystyczne, inne
makabryczne.
Legenda wielokrotnie
kopiowana mutuje.
Funkcjonujące wersje
mogą różnić się
szczegółami, ale
przekaz jest zawsze
ten sam. Jednym z
przykładów miejskiej
legendy jest czarna
wołga, mająca porywa
ć dzieci w czasach
PRL (Polska
Rzeczpospolita
Ludowa, państwo
komunistyczne

w latach 1952-1989).
Według innych wersji
pojazd miał białe
opony lub firanki w
oknach. Pod koniec
XX wieku pojawił się
jej nowy wariant.
Według niego osoba
miała poruszać się
czarnym BMW albo
mercedesem. Kolejną
legendą związaną z
Gdańskiem jest
panienka z okienka.
Legenda o niej jest
żywa od 200 lat. Jej
pierwowzorem jest
Hedwiga, bohaterka

książki pt. "Panienka z
okienka", która była
więziona przez
mężczyznę,
chcącego się z nią
ożenić. Zakochana w
Kazimierzu,
codziennie wyglądała
przez okno,
wypatrując swojej
miłości. Legenda to
dziś nie tylko
ciekawostka, czy
element folkloru, ale
też doskonale
ukazany obraz
niepokojów i lęków
ludzi tej epoki. Widać
to szczególnie

w legendzie o czarnej
wołdze. Szerokie
wykorzystanie
motywów legend
miejskich w
twórczości artystów
pokazuje, że dawne
straszne opowiadania
z czasem stają się
kultowe
i stanowią symbol
minionej epoki.

Mateusz Biedka

Wołga

Miejska legenda to fałszywa informacja, która jest
rozpowszechniana m.in. w Internecie. Związana jest z
pojęciem folkloru, inaczej "wiedzy ludu". Większość legend
mówi o anonimowych ludziach, jednak zdarzają się mity o
znanych osobistościach m.in. o zamrożeniu ciała Walta
Disneya - twórcy pierwszych filmów animowanych. 

Logo nadgryzionego
jabłka stworzył Rob
Janoff w 1976 roku.
Jego twórca
wykorzystał fakt, że
„bajt” jest nie tylko
terminem
informatycznym, ale i
również słowem
podobnie brzmiącym
co wyraz „bite” (gryźć)
– oba czyta się tak
samo. I takim
szczęśliwym zbiegiem
okoliczności skojarzył
o mu się to z
nadgryzionym
jabłkiem. Kolejne
sławne loga to znaki
firm z branży
sportowej: Puma i
Adidas, które stworzyli
bracia: Adolf i Rudolf
Dassler. Na początku
pracowali w tej samej
firmie Adidas. Bracia
jednak nie zgadzali

się ze sobą w
sprawach tworzenia
obuwia i Rudolf odszed
ł z firmy. Założył swoją
własną firmę Puma.
Nazwa firmy Adidas
pochodzi od
zdrobnienia imienia
(Adi) i trzech
pierwszych liter
nazwiska (Das)
założyciela firmy, zaś
nazwa firmy Puma
powstała, ponieważ
ulubionym
zwierzęciem
założyciela była puma.
Jeśli chodzi zaś o
motoryzację to
najbardziej
rozpoznawalnym logo
jest czarny koń na
żółtym tle, czyli
Ferrari. Historia
powstania logo sięga
czasów I wojny
światowej, kiedy to

włoski pilot -
Francesco Baracca,
jako as przestworzy
na boku swojego
samolotu namalował
czarnego konia.
Niestety na krótko
przed zakończeniem
wojny samolot pilota
został zestrzelony, ale
jego legenda jednak
przeżyła. Enzo Ferrari
postanowił
wykorzystać obraz
konia jako logo na
swoich autach,
dodając do rumaka
żółte tło. Znak ten jest
dziś postrzegany jako
symbol luksusu,
sportowego charakteru
i ducha rywalizacji. 

Michał Turbiarz

Julia Turbiarz

Krzysztof Murawski
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Skąd wziął się
pies?

            Ścieżkami kariery 
    ''The Walt Disney Company''

Wszyscy kochamy
animacje disnejowskie
i powracamy do nich z
sentymentem. Bajki te
są pozbawione
przemocy, agresji i
ordynarności. Przez
pokolenia kształtowały
dziecięce charaktery.
Pokazują prawdziwe
problemy i uczą
wrażliwości. Walt
Disney jako jedyny w
historii zdobył 59
nominacji do Oscara i
otrzymał rekordową
liczbę 22 statuetek.
Współczesny obrót
"The Walt Disney
Company" szacowany
jest na 32 mld.
dolarów. Czym
Disney oczarował
społeczeństwa całego
świata?

Dokąd zmierza
imperium mistrza
animacji? Walter Elias
"Walt" Disney
przyszedł na świat w
1901 r.. W wolnych
chwilach uwielbiał
szkicować zwierzęta
węglem na papierze
toaletowym. Często
podkreślał, że byli to
jego jedyni przyjaciele.
W 1917 r. Walter
postanowił wstąpić do
armii i walczyć na
frontach I wojny
światowej. Po odbytej
służbie we Francji i w
Niemczech próbował
sił jako zawodowy
grafik. Tam też poznał
tajemnicę pierwszych
animacji. W wieku 22
lat przeprowadził się
do Hollywood

(dzielnica Los Angeles
- miejsce produkcji
filmów), gdzie wraz ze
swoim bratem
otworzył nowy interes
"The Walt Disney
Company". Walt
Disney jako jedyny z
nielicznych
wprowadził do
animacji dźwięk i
kolor. Miki przemawiał
głosem samego
Walta. Wkrótce Walter
stał się gwiazdą
Hollywood. Szokująca
dla Disneya, jak i dla
jego rodziny była
diagnoza raka płuc.
Pomimo szybkiej
interwencji
chirurgicznej
nowotwór zaatakował
węzły chłonne. Walter
zmarł w 1966 r.

Wytwórnia Disney'a
nadal przechodzi
zmiany. Nam,
odbiorcom pozostaje
tylko oceniać czy
zmiany te wpływają
na korzyść marki.
Czy w produkcjach
koncernu wciąż
odnajdujemy unikalny
klimat i niepowtarzalne
piękno? 

Emilia Krużynska

Walt Disney przeszedł do historii jako twórca fenomenalnego imperium.
Wykreował mnóstwo kultowych postaci, ale przede wszystkim każdy
kojarzy Disneya z Myszką Miki.

Powiedzenie to w
bardzo trafny sposób
ukazuje charakter psa.
Przez długi czas
przodkowie tego
czworonoga wyglądali
bardzo podobnie do
wilków. Dopiero około
500 lat temu człowiek
zaczął tworzyć nowe
rasy i zmieniać wygląd
psa. Odkryto, że
można dopasować
wygląd psa do
panujących warunków
naturalnych,
wykonywanej pracy
lub własnego gustu.
Odmienny wygląd 
psów uzyskiwany

był poprzez tak zwane
krzyżowanie, a więc
łączenie w pary
zwierzaków o
wybranych cechach.
Ras psów jest około
500 na całym świecie.
Najbardziej znane to:
owczarek niemiecki,
owczarek kaukaski ,
dalmatyńczyk, york,
beagle, labrador
i mops. Największy z
psów to gigant - dog
George mierzył aż 109
cm przy wadze 111
kg. Zaś najmniejsza
rasa psów na świecie
to chihuahua, gdzie
średni wzrost tych

piesków to zaledwie 23
cm, a średnia waga 4
kg. Najmniejszy pies
tej rasy mieszka w
Polsce i waży
zaledwie 300 gramów
przy 6 cm wzrostu .
Podstawowe typy
czworonogów to: psy
do towarzystwa, psy
stróżujące, psy
myśliwskie, psy
pasterskie oraz psy
pracujące. 

Julia Turbiarz

Pies już od setek lat towarzyszy człowiekowi na całym świecie. Pierwsze
udomowione wilki zostały przygarnięte przez człowieka już 16 tysięcy lat
temu w Chinach. Słynny polityk angielski Winston Churchill mawiał, że "Psy
patrzą na nas z szacunkiem, koty z pogardą, a świnie jak na równych
sobie".

Chihuahua Julia Zielonka
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Brutalne tradycje

NajPOPularniejsza
muzyka

W 2014 r. odbyła się
doroczna rzeź
delfinów. W Japonii
władze kraju bronią
jednak okrutnego
postępowania i
tłumaczą, że zabijanie
delfinów niczym nie
różni się od zabijania
innych zwierząt dla
mięsa. W Hiszpanii też
istnieje brutalna
tradycja jest nią
corrida - walka z
bykiem. Najpierw
toreador drażni się
byka płachtą.
Następnie wkracza
Pikador (jeździec na
koniu)wbija mu lance
w kark. Dalej w to
samo miejsce wbija
się bykowi krótkie
włócznie. To jeszcze
nie koniec, później
wkracza matador i
zabija zwierzę.

Często bogactwo wielu
ludzi, czyni ich mniej
wrażliwymi na
cierpienie zwierząt.
Krezusi (osoby bardzo
bogate) nie wiedząc co
zrobić z swoją
wyobraźnią i
pieniędzmi zaczynają
wydawać pieniądze na
niepotrzebne
zachcianki. Na
Dalekim Wschodzie
jednym z najbardziej
wyszukanych przeżyć
jest jedzenie mózgu
małpy. W Afganistanie
walki psów traktowane
są jako sport. Ludzie
urządzają je nie myślą
c o krzywdzie tych
zwierząt. Wydarzenia
te często można
zobaczyć w Internecie.
Nakręcane są przez
inne osoby dla
rozrywki. W judaizmie

istnieje tzw. ubój
rytualny. Jest to
zabijanie zwierząt
przez wykrwawianie.
Niektórzy wyznawcy
tej religii uważają, że
jest to jedyny sposób,
aby mięso było
koszerne czyli czyste.
Niektóre tradycje
praktykowane są od
bardzo dawna. Może
jednak warto próbować
coś zmienić. Warto
pamiętać o
zwierzętach, które
cierpią przecież tak jak
my, a w dodatku przez
nas ludzi. 

Natalia Gozłowska

Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy zadawania bólu
zwierzętom. Przecież zwierzęta też odczuwają ból tak jak my.
W wielu krajach istnieją brutalne tradycje, w których cierpią
zwierzęta.

Torreador i byk - czy jest to równa walka?

W Anglii ogromną
karierę robiła grupa
The Beatles. Z
upływem lat pojawiały
się coraz to nowsze
gwiazdy takie jak: The
Rolling Stones, The
Who i o nieco
mocniejszym
brzmieniu The
Animals. W Polsce
furorę robił Czesław
Niemen i Czerwone
Gitary. Przeboje tych
artystów "puszczały"
wszystkie rozgłośnie
radiowe. W kolejnych
latach pojawiły

się największe
gwiazdy popu: Michael
Jackson i Madonna. Z
roku na rok zmieniały
się gusta słuchaczy, a
wokaliści starali się
dopasować do
upodobań młodych
ludzi, bo to przeważnie
dla nich była tworzona
muzyka pop. Muzyka
zaczęła rozwijać kultur
ę społeczeństwa, a
fani upodabniali się do
swoich idoli. Ubierali
się tak samo,
przejmowali niektóre
zachowania, te dobre

i te złe. Gwiazdy
sięgały po narkotyki i
alkohol, w czym
bezwiednie
naśladowali ich fani.
Dlatego w uwielbieniu
swojego artysty
potrzeba trochę
zdrowego rozsądku,
Muzyki można i trzeba
słuchać, ale
niekoniecznie należy
zmieniać dla niej swoje
życie. 

Klaudia Szewczak

Obecnie najbardziej popularną muzyką jest pop, czyli utwory
składające się z łatwych i krótkich tekstów piosenek, łatwo
wpadających w ucho i nastawionych na masowego słuchacza.
Muzyka ta powstała w latach 50. XX wieku w Stanach
Zjednoczonych, gdzie królował wówczas Elvis Presley
uważany za pierwszą gwiazdę muzyki pop. 

Elvis Presley - pierwsza gwiazda muzyki pop
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