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Ziemniak i Spółka REDAKCJA
SFPR4

W ostatnią środę września
(28.09) na boisku
szkolnym odbył się festyn,
którego głównym tematem
był ziemniak. To pospolite
warzywo, które każdy z
nas zna, pokazało się nam
od zupełnie innej strony.
Na festynie odbywały się
konkursy, za które można
było otrzymać naklejki.
Udział w nich mógł

wziąć każdy, niezależnie
od wieku, zarówno uczeń
zerówki jak i dziadek.
Konkurencje były
zróżnicowane, np. wyścigi
w workach, obieranie
ziemniaków do kosza, bieg
z ziemniakiem na łyżce itd.
Moim zdaniem najlepszym
ze wszystkich był konkurs
na najdłuższą obierkę.
Tego dnia można było

skosztować przepysznego
grillowanego ziemniaka z
surówką oraz miskę
gorącej zupy
ziemniaczanej. Amatorzy
wypieków nie mogli
przejść obok smacznych
ciast i ciastek
przygotowanych przez
uczniów i rodziców z
naszej szkoły. 
Pieniądze, które uzyskano

ze sprzedaży
przeznaczone zostały
na sprzęt sportowy dla
uczniów. Był to wspaniały
dzień, w którym można
było spędzić czas z
rodziną, kolegami oraz
koleżankami.
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Niech żyje Król! Niech żyje!

W ostatni wtorek września (27.09) klasy 6b i 4a wybrały się do Teatru
Miniatura na spektakl pt.: „Siedmiu krasnoludków’’. Utwór został
wyreżyserowany przez M. Derlatkę, a scenariusz stworzyła 
A. Kochanowska na motywach baśni braci Grimm ,,Królewna Śnieżka’’.
Reżyser spektaklu dzięki wprowadzonym zmianom w fabule zaciekawił i
zafascynował dzieci, a samej baśni nadał nowe życie. Autor skupił się na
współczesnych problemach świata. Ważne miejsce zajęła degradacja
środowiska i nadmierny konsumpcjonizm.
Podobnie jak w klasycznej wersji bajki, głównymi bohaterami sztuki jest
siedmiu krasnali o imionach: Wiesiek, Czesiek, Jasiek, Stasiek, Grzesiek,
Misiek i Roman. Tytułowe postacie pojawiają się na scenie, jako aktorzy,
czasami, jako niewielkie kukiełki (wtedy, gdy akcja utworu toczy się na
dalekim planie) oraz jako lalki tamareski (animowane postacie, którym
twarzy użyczają aktorzy). W przedstawieniu nie zabrakło typowych
czarnych charakterów. Wśród nich wyróżniali się Paolo oraz lustereczko.
Krasnalem, który wywoływał największą falę uśmiechu wśród dzieci okazał
się Misiek. Był on trochę głupkowaty i miał najdziwniejszy strój. Zresztą
każdy z nich miał oryginalny kostium.
Oprawą muzyczną spektaklu zajęła się Sówka Sowińska (z udziałem
Kiebzaka – Górskiego i Brożka). Ta elektroniczna muzyka świetnie
wkomponowała się w atmosferę utworu i dodała sztuce współczesności.
Wszystkie elementy były świetnie dopracowane - scenografia, muzyka,
scenariusz.
Po spektaklu, pani Jadwiga, jedna z aktorek teatralnych, oprowadziła nas po
teatrze. Odwiedziliśmy salę akustyczno-muzyczną, byliśmy 
na scenie i w miejscu, w którym aktorzy odpoczywają.

Julia Zielonka

Na deskach Teatru Miniatura
"Siedmiu Krasnoludków"

Już niedługo patron naszej szkoły, król Kazimierz Jagiellończyk, kończy 589 lat. Młodszy syn
Władysława Jagiełły i Zofii Holszańskiej urodził się w Krakowie, dokładnie 30 listopada 1427 roku. W
1440 roku został wielkim księciem litewskim. Od roku 1447 – król polski. Kazimierz Jagiellończyk był
jednym z najlepiej rządzących władców w dziejach Polski. Brał udział w wojnie 13-letniej (1454-1466) z
Krzyżakami, która zakończyła się, za sprawą mediacji papieża, pokojem w Toruniu. Na mocy tego
traktatu włączono do Polski Pomorze Gdańskie i pozostałe części tzw. Prus Królewskich, a Zakon
Krzyżacki pozostał we wschodniej części Prus lennikiem Polski. To za jego panowania nastąpił rozwój
naukowy i kulturalny państwa polskiego. Swoją kronikę pisał Jan Długosz, królewskie dzieci kształcił
Filip Kallimach (włoski humanista i doradca króla), a słynny Wit Stwosz stworzył swój piękny ołtarz w
kościele Mariackim w Krakowie. Kazimierz Jagiellończyk został patronem naszej szkoły, ponieważ
miał duży wpływ na losy miasta nad Motławą. Za jego panowania Gdańsk otrzymał wiele przywilejów,
które pozwoliły mu na uzyskanie silnej pozycji nad Morzem Bałtyckim. 

Krzysztof Jazgarski

Magazyn Teatru Miniatura

Kazimierz IV Jagiellończyk

Katarzyna Janowska

D. publiczna
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www.dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki | Numer 25 12/2016 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Szkolne Fakty po raz Czwarty

ABC wioślarstwa

Film na długie, jesienne wieczory.

Mój przyjaciel Hachiko

Wioślarstwo to sport wodny, który jest dyscypliną olimpijską od
1900 roku. Pierwsze zawody rozegrano w 1715 roku na
Tamizie (rzece w Anglii). 
Początkowo udział w regatach brali przewoźnicy wywodzący
się z niższych stanów.

Współcześnie są różne rodzaje konkurencji wioślarskich, które różnią się
ilością wiosłujących i rodzajem używanych wioseł. Jeśli wioślarz używa
dwóch wioseł, to mamy do czynienia z wiosłowaniem na „krótkie wiosła”.
Natomiast, w przypadku sportowca, który używa jednego wiosła, to mówimy
o wioślarstwie na „długie wiosła”. Istotna jest również waga. Zawodnicy i
zawodniczki w każdej konkurencji mogą startować w kategorii open lub
lekkiej. W konkurencjach wagi lekkiej mężczyźni mogą maksymalnie ważyć
72,5 kg, a kobiety 59 kg.
W Europie wioślarstwo jest popularne na terenie Niemiec, Wielkiej Brytanii,
Litwy, Białorusi, Rosji, Holandii Włochy, krajów alpejskich i skandynawskich.
Poza Europą jest popularne w: Kanadzie, Japonii, Australii, Nowej Zelandii i
Stanach Zjednoczonych. My także w szkole trenujemy wioślarstwo.
Podczas ostatniej olimpiady w Rio de Janeiro polscy wioślarze zdobyli dwa
medale – złoty i brązowy.

Julia Zielonka

Dramat "Mój przyjaciel Hachiko" miał swoją
premierę w 2009 roku. Obraz został
zainspirowany prawdziwą historią, która miała
miejsce w Tokio na przełomie lat dwudziestych i
trzydziestych ubiegłego wieku. Zdarzenie
dotyczyło pewnego psa rasy akita, imieniem
Hachiko.

Film przedstawia historię nauczyciela
uniwersytetu, który przygarnął bezdomnego
szczeniaczka. Ich przyjaźń przerodziła się bardzo
szybko w wyjątkową więź. Codziennie, kiedy
nauczyciel jechał koleją na uniwersytet, Hachiko
odprowadzał go i czekał, aż jego właściciel
przyjedzie i będzie mógł z nim wrócić do domu.
Niestety pewnego dnia, podczas lekcji na
uniwersytecie, opiekun pieska umiera. 

Wierny czworonóg
czekał na dworcu
kolejowym przez 9 lat,
z nadzieją, że jego
ukochany pan wróci.
Film w pouczający
sposób pokazuje, jak
zwierzęta nas kochają,
i jak my powinniśmy je
kochać. Polecam ten
film tym ludziom,
którzy, tak jak ja,
kochają zwierzęta i
mają w nich
najwierniejszych
przyjaciół. 

Zuzanna Zawistowska

Brązowy wyścig Polek na IO w czwórce podwójnej

Hachiko - 1935 r.

Carlos Barria

Domena publiczna
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Wracając do źródeł - 
"Harry Potter i kamień filozoficzny"

Premiera gry The
Sims 4 odbyła się
latem, 2014 roku.
Rozpoczynając grę
najpierw tworzymy
swojego Sima (to
nazwa ludzi w The
Sims).  Następnie
wybiera się tryb
tworzenia rodziny.
Kiedy wszystko
będzie gotowe, można
zacząć budować swój
dom, lub wybrać już
gotowy z galerii. Tak
samo jest z Simami.
Niewątpliwym

plusem gry jest to, że
posiada wiele
możliwości. Fabułę
gry tworzymy sami.
To od nas zależy,
jakie życie będzie
prowadził stworzony
przez nas Sim.
Jedynym
ograniczeniem przy
tworzeniu nowych
postaci i domów jest
tylko nasza
wyobraźnia. Twórcy
gry dość często
tworzą nowe dodatki
lub akcesoria,

co sprawia, że
rozgrywka staje się 
bardzo ciekawa i
wciągająca.  Minusem
gry jest przede
wszystkim jej cena,
około 150 zł i to, że
wszystkie dodatki i
akcesoria są
dodatkowo płatne.
Mimo to moja opinia
na temat tej gry jest
pozytywna.  Przede
wszystkim, dzięki niej
uczę się
kreatywności. Jest to
gra nie tylko dla dzieci,

ale i dla dorosłych.
Kiedy nudzę się,
siadam do komputera
i zaczynam tworzyć
mój własny, wirtualny
świat. The Sims 4
polecam wszystkim.

Zuzanna Zawistowska

Zagrajmy w The SIMS 4

Materiały promocyjne

Któż z nas nie lubi czytać, szczególnie dobrych i ciekawych książek. Taką pozycją jest niewątpliwie
„Harry Potter i kamień filozoficzny”. Jest to pierwsza cześć, kultowego już cyklu, znanego na całym
świecie, o Harrym Potterze.
W każdej kolejnej części czytelnicy śledzą niezwykle ciekawe i zajmujące przygody, jakich
doświadcza, Harry, główny bohater serii oraz jego przyjaciele – Ron i Hermiona.
Ale to w „Harry Potter i kamień filozoficzny” po raz pierwszy spotykamy się z postacią małego
czarodzieja. On sam na początku jeszcze nie wie, że nim jest i, że będzie uczęszczał do Szkoły Magii i
Czarodziejstwa w Hogwarcie. Początkowo akcja powieści rozgrywa się w Londynie, w domu wujostwa.
Potem jednak przenosi się do  Hogwartu. A było to tak. Pewnego dnia do domu wujostwa przychodzi
list zaadresowany do Harrego. Jednak wuj nie pozwala go przeczytać chłopcu. Zresztą, ani tego listu,
ani następnych chociaż przychodzi ich bardzo dużo, a właściwie co dzień coraz więcej i więcej.
Ogromna, a wręcz gigantyczna ilość listów wpada przez komin, okna, drzwi i specjalne wejście dla
psów. W końcu wuj ucieka z całą rodziną na wyspę, gdzie ma nadzieję, nie będą docierały żadne
przesyłki. Nagle w środku nocy na wyspie pojawia się bardzo dziwnie wyglądająca postać. Jest bardzo
wysoka, potężna i ma długą brodę . Wchodzi do latarni, a właściwie wyłamuje drzwi i szuka Harrego.
Chłopiec jest bardzo zdziwiony. W końcu udaje mu się przeczytać list, z którego dowiaduje się, że
został właśnie przyjęty do Szkoły Magii i Czarodziejstwa. Razem z Hagridem, tą dziwną wielką istotą,
opuszcza wyspę i udaje się do ….. No właśnie…. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie są dalsze
przygody Harrego oraz jego przyjaciół to koniecznie przeczytaj pierwszą, z serii książek o małym
czarodzieju. Powieść „Harry Potter i kamień filozoficzny” polecam bardzo serdeczne wszystkim, bo
jest to niewątpliwie książka, która jest warta waszej uwagi. Jeśli zainteresowały cię przygody tego
niezwykłego chłopca to polecam zapoznanie się z  następnymi częściami serii, w których Harry
doświadcza coraz to nowych przeżyć i przygód. Warto dodać, że autorką przygód młodego
czarodzieja, jest angielska pisarka, Joanne Kathleen Rowling, a jej tytuły są jednymi z najlepiej
sprzedających się książek na całym świecie.

Michał Turbiarz

Fragment okładki, wyd. USA

D. Radcliffe, filmowy Harry

http://polygamia.pl
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