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Zbliżamy się powoli do końca
roku...Tymczasem w majowym numerze...

Świętujemy Dzień Hanzy!

W dniach 8 -14 maja
odbyła się wymiana
uczniowska 
z rumuńską szkołą
Colegiul National
„Nichita Stanescu” 
w Ploiesti.

Erasmus CCC+ - wymiana
uczniowska, czyli relacja 
z wyprawy do Rumunii

Wczesnym rankiem w
niedzielę 8 maja 2016 roku
na gdańskim lotnisku
spotkało się 12 uczniów
naszego gimnazjum i ich 4
opiekunów, aby wyruszyć
do Rumunii.

Impresje z Rumunii

Za nami Święto Konstytucji
3 Maja. Trzecie klasy 
przyjęły już bierzmowanie.
Klasy drugie wróciły
właśnie z wycieczki do
Rumunii. Jednak ci, którzy
się nie załapali,  mają
jeszcze okazję wybrać się
do Londynu w czerwcu. W
minionych tygodniach
odbyło się też Nocowisko,
które zostało bardzo
pozytywnie przyjęte, a jego
uczestnicy są zadowoleni,
oraz Wieczór Naukowy, w
trakcie którego

drugoklasiści
zaprezentowali swoje
projekty.
Zbliża się też jeden z
najważniejszych dni dla
naszej szkoły - Dzień
Hanzy. 19 maja 2007 r.
miała miejsce ważna dla
naszej szkoły uroczystość
- nadanie imienia. Odtąd
Dzień Hanzy jest również
naszym świętem. Jest to
okazja do zaprezentowania
naszych osiągnięć. Do
wspólnego świętowania  

na festynie zapraszamy
rodziców i mieszkańców
naszego osiedla.  Co nasza
szkoła czerpie
 z tradycji Hanzy?
Akceptujemy i szanujemy
wielokulturowość
współczesnego świata
 i współpracujemy ze
szkołami z różnych miast
i krajów.
Redaktor Naczelny
Mateusz Mazurowski III B

Cały pierwszy dzień
spędziliśmy na podróży oraz
z rodzinami u których
mieliśmy mieszkać przez
następny tydzień, ale już w
poniedziałek spotkaliśmy się
z innymi uczestnikami
projektu, również z Turcji.
Uczestniczyliśmy tego dnia
w kilku lekcjach i
poznaliśmy szkolne
zwyczaje Rumunów, ale
przede wszystkim
wzięliśmy udział w
oficjalnym rozpoczęciu
wymiany.
Dalszy ciąg relacji - str. 2.

Czym właściwie jest
Hanza? Liga Hanzeatycka
to związek miast
handlowych Europy
Północnej z czasów
średniowiecza i początku
ery nowożytnej, który
skupiał ok. 160 miast. Nowa
Hanza została założona 
w 1980 r. w holenderskim
Zwolle. Celem związku
miast jest rozwój turystyki
i handlu w miastach
członkowskich 
oraz wymiana kulturowa.

Mapa Hanzy fragm.
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Erasmus CCC + Relacja z wymiany uczniowskiej 
w Rumunii c.d.

Nasze wrażenia

Na dobry początek
naszego pobytu
w Rumunii wzięliśmy
udział w  zajęciach
sportowych oraz
uczestniczyliśmy 
w warsztatach
z bumerangami, które
nawiązywały do
tematu przewodniego

całego
międzynarodowego
projektu - latania.
Kolejnego dnia
pojechaliśmy na
całodniową
wycieczkę, by
zwiedzić Brashov -
miasto w środkowej
Rumunii, nad którym
góruje stary

zamek znany z
legendy o
mieszkającym w nim
wampirze Draculi,
który oczywiście
zwiedziliśmy. Na
początku jednak
zostaliśmy
oprowadzeni po
lokalnej fabryce
helikopterów.

Zobaczyliśmy również
słynny Czarny Kościół
i przespacerowaliśmy
się uliczkami pięknego
miasteczka.

W środę zaś zajęcia
odbywały się  w 
Pałacu Młodzieży, do
którego miejscowe
dzieci często
uczęszczają na zajęcia
dodatkowe. My
wzięliśmy tam udział w
warsztatach, podczas
których każdy
zbudował mały, ale
latający model
samolotu. Później, już
w szkole, podzieliliśmy
się na grupy i część 
z nas brała udział 
w przygotowaniach 

do nadchodzącej
debaty, a część 
w warsztatach
językowych.
Wieczorem zaś odbyła
się kameralna zabawa.
Nauczyliśmy się kilku
prostych tradycyjnych
rumuńskich tańców,
śpiewaliśmy karaoke 
i skosztowaliśmy tortu 
z okazji naszego
spotkania.

Następnego dnia
spotkaliśmy się rano
przed szkołą, aby
wyruszyć do stolicy
Rumunii - Bukaresztu.
Na początku
odwiedziliśmy lotnisko,
na którym zjedliśmy
lunch oraz
zobaczyliśmy pracę
kontrolerów lotu w
wieży kontrolnej
poprzez wizytę w jej
symulatorze i
obserwację treningu
kontrolerów. Później
odbyliśmy spacer po
Bukareszcie,
wstąpiliśmy do pięknej
filharmonii i zabytkowej
kaplicy.

Ostatniego dnia zajęć
związanych z
projektem odbyły się
ostateczne
przygotowania do
debaty oraz próba
debaty pod hasłem
„Latanie jest
przyszłością”, podczas
której  ściśle
współpracowaliśmy z
uczniami z Turcji
i Rumunii. 

 Uczestniczyliśmy
również w zajęciach
muzycznych oraz
oficjalnym zakończeniu
wymiany. Po południu
zaś odbyła się gra
miejska, w której brali
udział uczniowie z
trzech krajów. 
Sobota została
przeznaczona dla 
naszych rumuńskich
gospodarzy, każdy
spędził ten dzień
inaczej.Po południu

udaliśmy się na
lotnisko. Z pewnością
całe przedsięwzięcie
wiele dało każdemu z
nas. Poznaliśmy obcą
kulturę, różnice i
podobieństwa do
naszej. Zawarliśmy
nowe znajomości 
i wypróbowaliśmy
nasze umiejętności
językowe w praktyce.
Marta Wróblewska

Z wizytą w zamku Drakuli

Pizza party

Zwiedzamy kurort górski Brashow

W klubie modelarski, - sklejamy samoloty RS
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Zielona Szkoła w Kątach Rybackich

Maraton Czytelniczy za
nami! Oto zwycięzcy

W dniach 25-29 maja
uczniowie klas II B, II
C i II D uczestniczyli 
w zajęciach „Zielonej
Szkoły” w Kątach
Rybackich.
Celem wycieczki była
interdyscyplinarna
edukacja terenowa
połączona
z wypoczynkiem.

Uczestnicy mieli
okazję poszerzyć
wiedzę z zakresu
przedmiotów
przyrodniczych, m.in.
poznać świat
nietoperzy oraz
owadów, a także
gatunki ptaków
żyjących nad
morzem,

w tym zwiedzili
rezerwat kormoranów.
Bieg na orientację był
okazją do zdobycia
praktycznych
umiejętności
posługiwania się mapą
topograficzną,
stworzył  też
możliwość do
interesującej

rywalizacji między
drużynami.

Zajęcia z ratownictwa
medycznego
prowadzone były 
w trzech blokach
tematycznych:
uczniowie mieli okazję
przećwiczyć
resuscytację, poznać
zasady radzenia sobie
w lesie, a także
przećwiczyć akcję
ratowniczą w wodzie
(choć ze względu na
to, że pogoda nas nie
rozpieszczała, była to
„sucha” akcja na
piasku). 

W międzyczasie były
spacery oraz wspólne
gry i zabawy na plaży, 
a także dyskoteka 
i projekcja filmu oraz
gry towarzyskie. Pięć
dni Zielonej Szkoły
bardzo szybko
upłynęły w miłej
atmosferze.

Ćwiczenia z ratownictwa morskiego

Rpm w lesie

Był czas na relaks na plaży

Emocje nad mapami...

Emocje przy obserwacji owadów

V Wielki Maraton
Czytelniczy "W lustrze
książki" już za nami. 
W trakcie ośmiu
etapów konkursu
rywalizowali ze sobą
uczniowie z klas I-III. 
Mieli okazję przeczytać
sześć interesujących
powieści oraz esej 
Z. Herberta i reportaż
R. Kapuścińskiego.
Największe
zainteresowaniem
cieszyła się powieść

J. Greena pt. "Gwiazd
naszych wina" oraz
"Dawca" L. Lovry. Oto
zwycięzcy szkolnego
etapu konkursu: 
1. miejsce - Zofia
Sobolewska kl.III B-
140 p.
2. miejsce - Alicja
Czerwińska kl. III B -
118 p.
3. miejsce - Piotr
Cichacki kl. III B - 114
Gratulujemy!
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Wieczór Naukowy - projekty uczniowskie

Graffiti - sztuka czy
barbarzyństwo?

Podczas Wieczoru
Naukowego
przedstawiłyśmy nasz
projekt edukacyjny,
zaprezentowany w
formie filmu, który
same nagrałyśmy.
Pokazałyśmy w nim
wiele sposobów na
naukę słówek z języka
angielskiego. Naszej
publiczności bardzo się
on spodobał, nawet
osoby dorosłe były pod
wrażeniem. Po
obejrzeniu filmu nasi
widzowie wykonali

kilka ćwiczeń z
angielskiego, które
przygotowałyśmy.
Dużo osób chwaliło
naszą pracę. 

Weronika Klawikowska
Roksana Sułkowska
klasa IIe

Poniżej na zdjęciu
uczniowie klasy
artystycznej prezentują
quiz filmowy
przygotowany na
warsztatach filmowych.

W czasie wieczoru
naukowego
przedstawiłyśmy
projekt edukacyjny pt.
"Graffiti- sztuka czy
barbarzyństwo?". 
W trakcie jego
wykonywania
nauczyłyśmy się
pracować w grupie 
i dowiedziałyśmy się
dużo nowych informacji
o graffiti i jego
twórcach. Poznałyśmy
opinię uczniów 

o graffiti, dzięki
przeprowadzonej przez
nas ankiecie.
Mogłyśmy wystąpić
publicznie
i poćwiczyć
przemawianie. Żeby
zainteresować
publiczność,
przebrałyśmy się za
"dresów" i
dystyngowanych
artystów. Cały wieczór
wspominamy bardzo
miło. Magda i Julia II EPrezentacja projektu

 22 kwietnia 2016r.
odbył się po raz drugi
w  naszej szkoły
Wieczór Naukowy, w
którym gościliśmy
wszystkich
zainteresowanych
pokazami naukowymi.
Uczniowie naszego
gimnazjum
przygotowali

wiele atrakcji, między
innymi doświadczenia
fizyczne, które
wykonywali na
warsztatach.  
Zachęcali
szóstoklasistów do
wybrania klasy
politechnicznej.
Pokazane zjawiska z
wielu dziedzin

fizyki wprowadziły
Gości  do „Królestwa
siłomierzy i
elektroskopów”.
Następnie młodzi
naukowcy sami mogli
spróbować dokonać
pomiarów. Dla
pasjonatów
eksperymentów

klasa matematyczno-
fizyczna w naszym
gimnazjum to
odpowiednia droga
edukacji! 
Piotr Cichacki III B

Quiz filmowy

Doświadczenia z fizyki
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  V MIĘDZYSZKOLNY PRZEGLĄD
MAŁYCH FORM TEATRALNO-ARTYSTYCZNYCH

 Nasze sukcesy 
Zbudowaliśmy silnik!

Dnia 11 maja 2016 r. 
odbył się w naszej
szkole jubileuszowy 
V Międzyszkolny
Przegląd Małych
Form Teatralno-
Artystycznych. 
Gościliśmy uczniów
z sąsiednich placówek
oświatowych:  Szkoły
Podstawowej nr 79 

oraz Szkoły
Podstawowej nr 76.
Oprócz nich wystąpili
także nasi
gimnazjaliści.
W części pierwszej
wystąpili  gospodarze.
Klasa IIIC 
zaprezentowała 
autorskie,  brawurowe,
zrealizowane

ze scenicznym
rozmachem
przedstawienie pt.
„Akcja 
pod Arsenałem.
Odbicie Rudego”.
„Szkolny Klub
Odysei”  (IID/IIB) 
sfinalizował
całoroczny projekt  -
„Romeo i Julia

dla najmłodszych.
Wybór scen”, w
subtelny sposób
akcentując
przełomowe etapy
akcji dramatu.

W drugiej części
obejrzeliśmy
prezentacje gości.
Szkoła Podstawowa nr
76 pokazała niezwykle
pouczające
profilaktyczne
przedstawienie pt. „Żyj
zdrowo 
i kolorowo”. Szkoła
Podstawowa  nr 79
zaprezentowała bardzo
optymistyczny 
i żywiołowy występ
muzyczny - klasowe
wykonanie piosenek :
„Cztery słonie”, „Zuzia,

lalka nieduża”.
Widzowie mogli
podziwiać także
solistkę, Aleksandrę
Wróblewską, 
w niezwykle dojrzałym
repertuarze - piosence
„Nic o nas bez nas”.
Przegląd zakończył się
tradycyjnym
wręczeniem
wykonawcom
statuetek „Złotej
Wiktorii” 
oraz Certyfikatów
„Strzału 
w Dwudziestkę”.

Uczniowie naszego
gimnazjum, których
mogliśmy oglądać
podczas przeglądu:
IIIC : MATEUSZ
KULIS, SEBASTIAN
ONASZ, JĘDRZEJ
SZEFKA, JESSICA
DWORAKOWSKA,
ŁUKASZ GŁYŻEWSKI,
WIKTORIA
KOSTUCH,
ALEKSANDER
KREFFT,  MARTA
NAWROCKA, ANNA
NYCZ,  WERONIKA
ROSÓŁ, 
BARTŁOMIEJ
SZARUGA, ZOFIA
ŚWITAL, MATEUSZ
ZINKIEWICZ.

IID: NATALIA
SKONIECZNA,
JĘDRZEJ
MACIEJEWSKI.
IIB: MAKSYMILIAN
DZIEMIAŃCZUK,
JAKUB FLIK, MIŁOSZ
ILECKI, WIKTOR
ŻURAWSKI.

Organizatorka
przeglądu
Joanna Trzepanowska

RS

Konstruktorzy silnika

Dnia 18.03.2016r. odbył się konkurs „Matematyka w fizyce” w III Liceum Ogólnokształcącym
w Sopocie. Składał się on z dwóch części – doświadczalnej i teoretycznej. 
Wspólnie z Piotrem Cichackim musieliśmy zbudować silnik cieplny. Wymagało to wiele pracy
i materiałów. Udało nam się przygotować silnik Stirlinga, który niestety nie zadziałał. 
Mimo to pojechaliśmy na konkurs. Okazało się, że nasza praca  została doceniona i zajęliśmy
pierwsze miejsce. Do tego Piotr wygrał część teoretyczną. 

21.04.2014r. odbyło się rozdanie nagród, ufundowanych przez miasto Sopot. Otrzymaliśmy bardzo
interesujące podarunki. Później można było wysłuchać wykładu profesora Grzegorza Karwasza na
temat prądu i elektrostatyki. Dzięki temu dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji na te tematy.

Uważam, że warto było wziąć udział w tym konkursie, bo zarówno konstruując silnik, jak i uczestnicząc
w  wykładzie, wzbogaciliśmy swoją wiedzę. 

Agata Wilde III B

W trakcie występów

RS
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Nasze sukcesy artystyczne

Refleksje na temat ulubionej książki

Książka "The Masked
Empire", w całości
osadzona w
rozbudowanym
świecie Thedas,
będącym miejscem
całej akcji fabularnej
gier z serii "Dragon
Age", opowiada
jednocześnie o
zmaganiach o władzę
nad cesarstwem,
historii miłosnej
łączącej postacie
pozornie pozbawionej
uczuć władczyni

oraz jednej z jej
służących, oraz
łatwości, z jaką
popełnić można błąd,
który będzie
kosztował życie
tysięcy istnień.
Głównymi bohaterami
opowieści są ci
najbardziej uwikłani w
spiski i skandale
orlezjańskiego dworu
- cesarzowa Celene,
jej nieodłączny
czempion Michel i,
znajdujący

się po drugiej stronie
barykady zbudowanej
z różnic zdań i
wpływów, kuzyn
cesarzowej Gaspard.
Istotny wkład wnoszą
także postaci Briali -
elfiej służki, której
podwójny tryb życia
przestaje stanowić
tajemnicę dla elit,
oraz Felassan'a - o
nieznanych nikomu
przeszłości i
pochodzeniu,
nieustannie

ingerującego w
interesy pozornie
obojętnych mu osób. 
Pierwszy z
przykładów moich
refleksji wynika z
opisywanego uczucia
łączącego Celene i
Brialę - czułe
wyznania przeplatane
wzajemnymi
podejrzeniami w
ostateczności
przekształcają się w
przyznanie się do
starych

win i aktualnych
niepewności. Skoro
kochankom zdarza
się okłamywać w
innych istotnych
kwestiach, to czy
dbanie o dobro elfów
obecnych w państwie
powinno być ich
kolejnym powodem
do sporów?
Odpowiedź na to
pytanie brzmi nie.
Jako dowód
przytoczyć można
krwawe stłumienie

powstałej w
obcowisku rebelii,
mającej na celu
wywalczenie
chociażby cienia
dawnego szacunku.
Cesarzowa, zamiast
uprzeć się przy
stosowaniu perswazji,
zdecydowała się na
odpowiedź przemocą
i ogniem. Wynika z
tego to, że nigdy nie
powinno się
bezgranicznie ufać
osobom, dla których

zakładanie masek i
przekonywanie
tłumów stanowią
sposób na życie.

Kolejnym wątkiem wprowadzającym w ruch umysły czytelników jest proces
odzyskiwania zagubionej godności przez Gasparda, najzacieklejszego z
rywali cesarzowej. Początkowo widzi się go jako postać stworzoną do
obdarzania negatywnymi emocjami - jednakże z biegiem fabuły postacie
stopniowo, z odpowiednią szlachcie finezją zaczynają zamieniać się swoimi
rolami - aż do momentu, w którym Gaspard wyróżnia się wśród pozostałych
bohaterów niezachwianym honorem, który niejednokrotnie powstrzymuje go
przed szybkim zakończeniem sporu o władzę. Wykazywanie się
szacunkiem wobec swoich przeciwników popłaca także w dzisiejszych
czasach. 
Ostatnią z interesujących przemian charakteru przytoczę poniżej - tym
razem będzie ona dotyczyć ukrywającego prawdę o swoim pochodzeniu
Michel'a. Czempion, posiadając elfią matkę, do prestiżowej akademii dostał
się wyłącznie dzięki swojej ciężkiej pracy i poświęceniu. 

. Postać ta, choć skupiona na ukrywaniu swych
korzeni i momentami lojalna w sposób, przez
który dałoby się posądzać ją o lekkomyślność,
symbolizuje też prawdziwe oddanie, wytrwałość i
czystość moralną. Każdy z nas mógłby brać
przykład z kogoś, kto ponad własną wygodę
przekłada dobro najbliższych i rycerski kodeks.
Podsumowując - "The Masked Empire" zapewnia
wiele realistycznych, jak i zupełnie
nieprawdziwych wzorców sytuacji, wydarzeń i
ludzi. Omówione przeze mnie zostały wyłącznie
te najważniejsze, które zostają w pamięci na
długo po zakończeniu powieści. :)

Dnia 16 kwietnia
uczestniczyłem 
w konkursie
muzycznym "Mam
talent". Zagrałem na
pianinie piosenkę pt.
"The unforgiven"
Metaliki oraz
kompozycję pt. "La
Noyée Accordion" -
Yanna Tiersena  na
akordeonie. Udało mi
się zdobyć pierwsze
miejsce, choć łatwo nie
było, konkurencja

postawiła wysoko
poprzeczkę. Gala
rozdania nagród miała
miejsce 12 maja w
ZKPiG nr 8 w
Gdańsku. Uroczystość
bardzo mi się
podobała.
Jakub Strzelczyk II C

Uroczysta chwila RS


