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NIESAMOWITE SPOTKANIE Z MISTRZYNIĄ OLIMPIJSKĄ
Wizyta Otylii Jędrzejczak w naszej szkole

12 marca 2015 r. naszą szkołę odwiedziła mistrzyni
olimpijska z Aten i dwukrotna mistrzyni świata – Otylia
Jędrzejczak. Przywitaliśmy ją „burzą oklasków”. Na
początku Wiktoria Gębura i Mikołaj Wróblewski z klasy VI
przedstawili życiorys i dokonania pływaczki. Następnie pani
Otylia opowiadała o drodze do międzynarodowych
sukcesów i odpowiadała na zadawane przez nas pytania.
Pytaliśmy m.in. o to, ile zdobyła medali w ciągu swojej
kariery i ile kilometrów rocznie przepływała. Na koniec była
możliwość otrzymania autografu oraz zrobienia
pamiątkowego zdjęcia z panią Otylią.
Wizyta Otylii Jędrzejczak w naszej szkole była wielkim
wydarzeniem, czuliśmy się zaszczyceni, że mogliśmy
osobiście poznać tak sławną osobę.
Obszerny wywiad z panią Otylią na kolejnej stronie.
                                                         Szymon Michałowski

Pani Otylia opowiada o swojej karierze

Pamiątkowe zdjęcie

W dniu 10 kwietnia br. w Gdańsku odbył się II Wojewódzki
Konkurs Recytatorski „Poezja – sztuka bez granic”. 
Naszą szkołę reprezentowało 2 uczniów, wyłonionych w
szkolnych eliminacjach: Szymon Borejszo z klasy V 
i Zuzanna Bielewicz z klasy VI (nasi redaktorzy).
W konkursie uczestnicy zaprezentowali różnorodny
repertuar poetycki, od wierszy bardzo popularnych, znanych
i powszechnie lubianych do nieco trudniejszych, np. Wisławy
Szymborskiej lub Jacka Kaczmarskiego. Recytacja tekstu
mogła trwać maksymalnie 3 minuty. Jury przede wszystkim
oceniało dykcję, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz
artystyczny. 
Zuzia Bielewicz, recytując wiersz Wisławy Szymborskiej
pt. „Nic dwa razy”, zdobyła III miejsce. Gratulujemy!

                                                                    Redakcja Nasza laureatka

POEZJA, SZTUKA BEZ GRANIC
SUKCES W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE RECYTATORSKIM
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Początek przygody z książką
PASOWANIE NA CZYTELNIKA

- Ile miała Pani lat,
kiedy zaczęła
trenować?
- 6 lat, kiedy
nauczyłam się pływać,
a siedem lat, jak
zaczęłam trenować.
- Co Pani czuła, gdy
zdobyła pani swój
pierwszy medal?
- Myślę, że każdy
medal jest bardzo
ciężki do zdobycia, ale
najważniejsza jest
droga, którą się do
niego pokonuje, więc
jakby samo uczucie
zwycięstwa jest
niesamowite, lecz
krótko się je pamięta.
- Za co lubi Pani ten
sport?
- Za to, że mam czas
dla siebie, mam czas
na przemyślenia.
Basen to są cztery
ściany i dno. Musisz
wykreować swoją
przyszłość, więc
pływanie lubię za to, że
ten czas mogłam
spędzić ze sobą.
- Jaki styl Pani
preferuje?
- Wszystkie. To
znaczy najbardziej
lubię pływać żabką na
plecach, lubię również
pływać delfinem
zmiennym. Chociaż w
stylu motylkowym
jestem najlepsza.
- Jakie jest Pani
marzenie?
- Dzisiaj moim
marzeniem jest to,
żeby moje projekty
ruszyły, które są
oparte przede
wszystkim na rozwoju
dla dzieci i młodzieży.
-Ile ogółem zdobyła
Pani medali?
- Ogółem ciężko
powiedzieć, ale na
pewno

150 z Mistrzostw
Polski, 28 medali
Mistrzostw Świata,
Europy i Mistrzostw
Olimpijskich, jeszcze
takie, jak byłam mała,
ale ich niestety nie
pamiętam.
- Co myśli Pani o
projekcie ,,Stop
zwolnieniom z wf-u”
?
- Uważam, że jest to
bardzo dobry program,
ze względu na to, że
lekcje wychowania
fizycznego powinny
stać się atrakcyjne, ale
również z powodu, że
jeżeli nie będziecie
ćwiczyli dzisiaj, a
zabierzecie się za
ćwiczenie w wieku 30
lat, to już może być za
późno i mogą się z
tego wyłonić różne
kontuzje .
- Czy wspiera Pani
jakieś organizacje
charytatywne?
- Znam dużo
organizacji, z którymi
współpracuję. Przede
wszystkim z fundacją
Akogo, z fundacją
szpitala hematologii,
onkologii we
Wrocławiu, na którą
oddałam medal, sama
utworzyłam swoją
fundację. Natomiast
charytatywnie daje
jakieś rzeczy na
aukcje Owsiaka albo,
gdy ktoś mnie o to
poprosi.
- Słyszałyśmy, że
brała Pani udział w
programie
,,Ugotowani”, jakie
są Pani wrażenia?
- Ja bardzo lubię
gotować. Gotowanie
jest dla mnie
odstresowaniem, więc
jak mogę to gotuję,

piekę ciasta, a w
programie robiłam to
co robię na co dzień.
- Ma Pani jakieś
hobby?
- Poza czytaniem
książek, spaniem i
spędzaniem czasu ze
znajomymi nic innego
nie mam .
- Czy po
zakończeniu kariery
nadal pływa pani dla
przyjemności?
- Przez osiem
miesięcy nie pływałam
wcale, ale po ośmiu
miesiącach
zatęskniłam i teraz dla
przyjemności pływam.
- Aktualnie jest Pani
jurorką w programie
,,Celebrity Splash”
Co Pani myśli o
poziomie
uczestników w tym
programie?
- No, poziom jest
bardzo różny, bo
każdy z nich wchodzi
w nieznane, oni rzadko
uprawiali sport. Musieli
nagle nauczyć się
skakać z wieży, która
jest trzy, pięć, siedem
czy dziesięć metrów
nad ziemią. To
wyzywanie jest
naprawdę duże i
bardzo ich podziwiam.
- Czy skakała Pani
kiedykolwiek z 10-
metrowej wieży?
- Tak, z 10- metrowej
wieży skakałam
siedem lat temu na
nogi, nigdy nie
skakałam z opadu, tak
jak robili to uczestnicy
w ostatnich odcinkach,
natomiast myślę, że
spróbuję, jeszcze nie
wiem kiedy.
- Dziękujemy bardzo
za rozmowę, było nam
niezmiernie miło.

"Basen to są cztery ściany i dno.
Pływanie lubię za to, że ten czas mogłam spędzić ze sobą."
Wywiad ze sławną pływaczką: Otylią Jędrzejczak, przeprowadziła
Zuzanna Bielewicz i Konstancja Aszyk z kl. VI

Po Świętach Wielkanocnych w naszej szkole odbyło się Pasowanie na
Czytelnika. Był to uroczysty dzień dla pierwszych klas. Z tej okazji uczniowie
klasy V przygotowali niezwykłe przedstawienie. Występowali w nim: Zofia
Szczypińska, Aleksandra Karamon, Szymon Borejszo, Natalia Klesińska,
Maja Kropiwnicka i Paulina Okuniewska. Na bibliotecznej scenie pojawiły się
uczennice przebrane w książki, był też łobuziak Tomek i księżniczka, a
uroczystość prowadziła wróżka (Zosia). Aktorzy przekazali
pierwszoklasistom, jak należy obchodzić się z książkami, jak o nie dbać i
czego nie należy z nimi robić. Wróżka pasowała pierwszaki na czytelników
naszej szkoły. Pierwszoklasiści dostali pamiątkowe dyplomy i zakładki.
Wypożyczyli też swoje pierwsze książki. Mamy nadzieję, że uczniowie klas
pierwszych będą odpowiedzialnymi czytelnikami biblioteki szkolnej.
                                                                                   Zosia Szczypińska

Przedstawienie - klasa V

Dumni czytelnicy

A.R.

M.N.
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W maju obchodziliśmy w naszej szkole Miesiąc Przeciwdziałania Agresji i
Przemocy pod hasłem: „Mówimy STOP dla wszystkiego co złe i
niebezpieczne”.
W akcję zaangażowane były wszystkie klasy wraz z wychowawcami, a
inicjatorem działań była pani psycholog i pani pedagog. Na godzinach
wychowawczych tłumaczyliśmy sobie, co to jest przemoc i jakie są jej
rodzaje. Wszyscy uczniowie złożyli też deklarację: Co mogą zrobić, aby
innym w klasie, szkole było lepiej, w ten sposób powstał Klasowy Kodeks
Zasad Przeciw Agresji i Przemocy. Podsumowaniem działań będzie apel,
podczas
którego zbudujemy mur przeciw przemocy z hasłami na tekturowych
cegiełkach. Uczniowie z koła teatralnego zaprezentują też przedstawienie
profilaktyczne na temat agresji w sieci.
W ramach przeciwdziałania przemocy odwiedziły nas
i przeprowadziły warsztaty panie z Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej
w Pruszczu Gdańskim. Zadaliśmy im kilka pytań:
- Co to jest przemoc?
- Przemoc to jest takie zjawisko, które występuje właściwie wszędzie i
dotyczy ono różnych sytuacji, związanych z tym, co czujemy, a też z tym
jak się zachowujemy, dlatego można powiedzieć, że mamy różne rodzaje
przemocy. Jest przemoc psychiczna, czyli związana z np. z obrażaniem,
wyśmiewaniem się z kogoś, wysyłaniem sms-ów obraźliwych albo
publikowaniem przykrych zdjęć, ale jest jeszcze przemoc fizyczna, która
związana jest z zachowaniem agresywnym, czyli z biciem, popychaniem,
pluciem, podstawianiem ,,haków” itp.
- Jak rozwiązywać konflikty?
- Mogą być to rozwiązania pozytywne, jak wiecie, ale niestety też często
negatywne, ponieważ konflikty wiążą się z emocjami, m.in ze złością i
często w takich sytuacjach, gdy się wściekamy albo złościmy, to pierwsze,
co nam przychodzi do głowy, od razu zareagować, natomiast fajnie by było,
gdybyśmy się zatrzymali nad tą złością, czyli taki STOP, zastanowić się czy
warto w tym momencie kogoś uderzyć albo wyzwać go, czy na przykład
powiedzieć: ,,wiesz, jest mi przykro, kiedy słyszę, jak w ten sposób się do
mnie odzywasz,, albo: ,,jest mi smutno, gdy mnie ignorujesz lub bijesz,,.
Możemy w bardzo różny sposób zareagować na dany konflikt, czyli
pozytywnie lub negatywnie. 
- Co powinniśmy robić, kiedy zaobserwujemy przemoc w szkole?
- Ja myślę, że najlepszym sposobem jest niezostawianie tego w ogóle bez
reakcji. Jeżeli np. widzi to uczeń i nie czuje się na siłach, żeby w jakiś
sposób zareagować, to pierwszą sprawą powinno być poinformowanie
osoby takiej, która jest odpowiedzialna. Jeżeli jest to sytuacja w szkole, to
powinniście poinformować o tym nauczyciela, jeżeli sytuacja rozgrywa się
poza szkołą, a czujecie taką potrzebę, żeby coś zrobić, to myślę, że też
trzeba to rozważyć, trzeba to robić z dużym spokojem, tylko i wyłącznie z
tego względu, żeby nie stać się osobą poszkodowaną, żeby nie zostać
wciągniętą jakby w tę sprawę.
- Czy po takich warsztatach dzieci są spokojniejsze?
-To nie chodzi o to, aby dzieci po takich warsztatach były spokojniejsze, ale
chodzi o to, żebyście byli wyposażeni w pewną wiedzę i bogatsi o takie
rzeczy, które z wami ćwiczymy, np. w konkretnych sytuacjach wiedzieli, co
można zrobić. Są pewną propozycją, każdy może zdecydować, czy będzie
czerpać tę wiedzę i to co robił na tych warsztatach, czy też nie.
- Na czym polega przemoc seksualna?
- Przemoc seksualna to nie tylko taka przemoc, że widzimy nasze ciało gołe
czy rozebrane, ale także, kiedy np. ktoś dotknie nas w różne miejsca, to też
może być przemoc seksualna. Przemoc zaczyna się wtedy, kiedy druga
osoba nie zgadza się na to, żeby była dotykana, czy nawet przebywała zbyt
blisko niej.
- Dziękujemy paniom bardzo za te fachowe informacje.
                                                C.Baca, Sz. Borejszo, Z. Bielewicz

DZIEŃ EKSPERYMENTÓW, CZYLI
NAUKA PRZEZ ZABAWĘ

Nasze ekspertki - panie z PPP w Pruszczu Gdańskim

W maju w naszej szkole odbył się Dzień Eksperymentów. Chętni uczniowie
z klas 4-6 przygotowali ciekawe pokazy z dziedziny chemii, fizyki i biologii.
Uczniowie podeszli do zadań z wielką pasją i dzięki temu większość
doświadczeń udało się wykonać. Młodsi koledzy i koleżanki z
zaciekawieniem oglądali doświadczenia. Można było zobaczyć kolorowe
wulkany, każdy z nich był inny. Dużo pokazów przeprowadzano z
wykorzystaniem wody. Stanowiska były ustawione na sali gimnastycznej w
półkolu, a oglądający uczniowie podchodzili kolejno do wybranych punktów.
Wszystkim bardzo podobała się ta inicjatywa, która ukazuje nam
doświadczalnie zjawiska z otaczającego nas
świata.                                                                          Natalia Klesińska

„Mówimy STOP dla wszystkiego co złe i niebezpieczne”

AKCJA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W
NASZEJ SZKOLE

Imponujące wulkany

K.A.

L.W.
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WIELKI DZIEŃ
SZÓSTOKLASISTÓW  ZA NAMI!

ZWYCIĘZCY GMINNEGO
TURNIEJU EUROMAJ 2015

W maju, w szkole w Pręgowie odbył się Gminny Konkurs Wiedzy o Unii
Europejskiej. Przed rozpoczęciem turnieju uczniowie ze szkoły w Pręgowie
zaprezentowali krótkie przedstawienie pt. „Parlament dziecięcy”. Następnie
rozpoczęły się zmagania drużyn z poszczególnych szkół. Naszą szkołę
reprezentowali następujący uczniowie: Szymon Jegorenko, Mateusz
Nurczyński i Klaudia Gołubowska. Konkurs był podzielony na trzy rundy:
pierwsza polegała na odpowiadaniu na zadane pytania w wyznaczonej
kolejności, druga, na odgadnięciu hymnu lub flagi jednego z państw Unii
Europejskiej,trzecia na zmierzeniu się z serią trudniejszych niż w pierwszej
rundzie pytań. Każda drużyna miała przyczepione do swojego stanowiska
trzy balony symbolizujące szanse. Za każdym razem, gdy grupa udzieliła
błędnej odpowiedzi, traciła jedną szansę. W wyniku zmagań do finału
przeszła szkoła w Kolbudach oraz nasza szkoła. Ostateczne zwycięstwo
przypadło naszej szkole. Jesteśmy dumni z tego sukcesu i dziękujemy z
sporą dawkę emocji podczas turnieju.                                Ola Formela

Nasi zwycięzcy

Pewnie już
zauważyliście, że w
naszej gazetce pojawił
się komiks. Naszą
rysowniczką jest
Natalia Smardzewska
z klasy V. Chcieliśmy
uatrakcyjnić naszą
gazetkę, jeżeli macie
jakieś pomysły
komiksowe, to
zachęcamy do
współpracy w
kolejnych numerach.

KOMIKSOWO

Komiks

Pewnie już
zauważyliście, że w
naszej gazetce pojawił
się komiks. Naszą
rysowniczką jest
Natalia Smardzewska
z klasy V. Chcieliśmy
uatrakcyjnić naszą
gazetkę, jeżeli macie
jakieś pomysły
komiksowe, to
zachęcamy do
współpracy w
kolejnych numerach.
  
Zosia Szczypińska

Dnia 1.04.2015 o godz.9.00 wszyscy szóstoklasiści w Polsce uczestniczyli
w ogólnopolskim sprawdzianie. W tym roku zmieniła się forma tego
sprawdzianu, uczniowie musieli napisać dodatkowo test z języka
angielskiego. Przez to sprawdzian trwał 125 minut, pierwsza część
obejmowała język polski i matematykę, później, po krótkiej przerwie,
rozpoczęła się część z języka angielskiego. W naszej szkole uczniowie
klasy VI nie byli tak bardzo zestresowani, gdyż uczestniczyli w pięciu
próbnych sprawdzianach, dlatego w tym dniu do testu podeszli z
zaskakującym optymizmem. Część matematyczna okazała się dosyć
prosta. Zadania zamknięte z języka polskiego też nie sprawiły problemów,
otwarte wydawały się też łatwe, ale być może wkradły się jakieś błędy
ortograficzne. W czasie przerwy uczniowie mogli wypić ciepłą herbatkę, a
niektórzy, żeby się odstresować, bawili się zabawkami w świetlicy szkolnej.
Zadania z języka angielskiego były bardzo łatwe. Po zakończeniu zmagań
wszyscy wyszli w radosnych nastrojach, teraz już na luzie mogli myśleć o
nadchodzących Świętach Wielkanocnych. Wyniki dopiero pod koniec maja.
Trzymamy kciuki!                                                                          Zuzanna
Bielewicz

POZNAJEMY
KULTURĘ I

KUCHNIĘ INDII

Przed testem

Niedawno klasa VI
pojechała do restauracji
indyjskiej Ganesh w
Kowalach. Była to
wycieczka
zorganizowana w
ramach realizacji
tematów dotyczących
żywienia na lekcjach
techniki. Kiedy
przybyliśmy na
miejsce, powitał nas
tam właściciel, pan
Tapinder, który jest
Hindusem. Ciekawie
opowiadał o swojej
ojczyźnie, czyli
Indiach. Zadawał nam
też trochę pytań
dotyczących Polski,
naszej kultury i tradycji.
Mieliśmy również
okazję sami
przygotować placek
indyjski, a na koniec
zostaliśmy
poczęstowani
pysznym indyjskim
jedzeniem. Z chęcią
tam jeszcze wrócimy.
      Konstancja AszykPrzygoda kulinarna - Ganesh

W marcu chętni uczniowie klas V-VI uczestniczyli
w II edycji Ogólnopolskiego Dyktanda SŁOWIK.
Nasi uczniowie wykazali się znajomością
ortografii i interpunkcji naprawdę na wysokim
poziomie. 
Patryk Srebny z kl. V został ogólnopolskim
laureatem, napisał dyktando na 100%. Bardzo
wysoki wynik uzyskali też: Sz. Jegorenko, 
Z. Szczypińska, Sz. Michałowski. 

MISTRZOWIE ORTOGRAFII
WYNIKI DYKTANDA SŁOWIK

L.W.
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