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W dniu 11 listopada my, Polacy,  obchodzimy
Narodowe Święto Niepodległości. Wolność 
odzyskaliśmy w 1918 roku w wyniku podpisania
rozejmu w Compiegne, który przypieczętował porażkę
Niemiec i kazał uwolnić część terenów, na których
mieściłoby się Państwo Polskie. święto to zostało
ustanowione 23 kwietnia 1937 roku. Później zniesiono
je i ponownie przywrócono  w 1989 roku,  czyniąc je
dniem wolnym od pracy.  /MJ

Kokarda

Andrzejkowa wróżba
30 listopada przypada Święto Andrzejkowe, więc
przesyłam Wam moją propozycję wróżby, którą
najczęściej stosuję podczas tego święta. Wróżba
- poznaj imię twojego ukochanego. Potrzebne
będą: nożyczki, długopis i 2 kolorowe kartki
papieru A4.
1.Wytnij na kolorowych kartkach papieru 2 takie
same  serduszka.
2.Na jednym serduszku wypisujesz imiona
chłopców, a na drugim imiona dziewcząt. Imiona
wypisujemy w rozsypance. To serce 
wykorzystujemy przy zgaszonym świetle i
zapalonych świeczkach. Chłopiec  wróży  imię
przyszłej dziewczyny, a dziewczęta  wróżą sobie 
imię chłopaka. Wróżąca osoba szpileczką 
ostrożnie wkłuwa ją w kartkę z tej strony, z której
nie widać napisanych  imion. Potem odczytuje
imię, jakie trafiła szpilką. Gotowe! /NK
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Słowiańska tradycja

Wywiad

Wróżby andrzejkowe są obchodzone od 1557 r. Pierwsze wzmianki na
temat obrzędów pochodzą ze sztuki Marcina Bielskiego pt." Komedyja
Justyna i Konstancyjej ". Obrzędy andrzejkowe dotyczyły i dotyczą kobiet
niezamężnych . Są znane w wielu regionach Polski, a nawet w Europie .
Prawdopodobnie wróżby andrzejkowe pochodzą z Grecji , a dokładnie z
wysp greckich Sporady . Obchody wigilii św. Andrzeja są kultywowane w
Niemczech, Szwajcarii, Słowacji w Czechach, Rosji, Ukrainie i Białorusi,
Rumuni na Węgrzech i Litwie oraz na wyspach greckich . Wróżby zależały
od pomysłowości panien . Młode kobiety modliły się do św. Andrzeja w
wigilię jego święta i wszelkimi sposobami chciały dowiedzieć się, jak będzie
wyglądał ich ukochany, gdzie będzie pracować czy będzie zamożny i kiedy
go poznają .A teraz bawimy się tymi wróżbami. /MB, WP

Zapewne słyszeliście już o tym, że od następnego roku ma
wejść reforma o likwidacji gimnazjów i stworzenia
ośmioklasowej szkoły podstawowej. Postanowiłem spytać
dyrektora naszej szkoły, Panią Katarzynę Kolasa, co sądzi o
tej sprawie. 

Redaktor: Czy uważa pani że reforma o likwidacji gimnazjów
 jest dobra?

Katarzyna Kolasa: Reforma to zamierzenie znacznie szersze
niż likwidacja gimnazjów choć pani minister edukacji mówi o
wygaszaniu gimnazjów. Myślę, że aby dobrze przeprowadzić
jakąkolwiek zmianę muszą być Ci którzy tą zmianę propagują i
muszą być Ci którzy się ociągają i w tedy taka zmiana ma
szansę powodzenia. 

[Dalsza część wywiadu na następnej stronie]

Agnieszka Leśniewska



www.pomorska.pl Gazeta Pomorska | Numer 3 11/2016 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Szkolny express

Likwidacja gimnazjów - czy na pewno
dobra?

Na ten moment znając tylko projekty aktów prawnych jestem w grupie osób
które się ociągają. Czy ta reforma mi się podoba będziemy mogli mówić
dopiero za parę lat bo w tedy dopiero się okaże czy te działania zakończyły
się sukcesem. Kiedy wprowadzano gimnazja 16 lat temu również miałam
spore obawy. Na początku było bardzo trudno, pojawiały się problemy
wychowawcze których nie było wcześniej w ośmioklasowej szkole
podstawowej, więc nam nauczycielom nie było łatwo. Przez te 16 lat
zrobiliśmy bardzo dużo dla własnego rozwoju, zrobili rodzice, a także sami
gimnazjaliści. Kształciliśmy się, dowiadywaliśmy się, próbowaliśmy różne
metody i właściwie od kilku lat możemy powiedzieć, że te metody zostały
wypracowane. Osiągamy dobre wyniki i w tym momencie dowiadujemy się,
że coś na co pracowaliśmy 16 lat za 2 i pół roku zniknie z systemu Polskiej
edukacji, więc trudno mi powiedzieć czy jestem zadowolona czy nie. 
R: Czy myśli Pani, że podniesie to poziom edukacji w polskim szkolnictwie? 
KK: Jeżeli mówimy o samym wygaszaniu gimnazjów, odpowiem że nie
wiem. Skrócenie nauki na pewno nie podniesie poziomu, bo jak krócej się
uczymy to mniej się nauczymy.  Jednak ministerstwo planuje zmiany
również w szkolnictwie ponad gimnazjalnym i myślę, że założenie Pani
minister jest takie, że to czego uczniowie uczyli się uczyli w trzeciej klasie
gimnazjum, w tej chili będą uczyć się w ogólniaku wydłużonym o rok. 
R: Bardzo dziękuję za udzielenie wywiadu. 
Jak widzicie temat likwidacji gimnazjów jest bardzo skomplikowany, dlatego
należy po prostu poczekać na rozwój wydarzeń.  /MJ
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Latali z wiatrem

4 października 2016 r. na głównym boisku CSiR rozpoczęło się Święto
Latawca. Jak co roku impreza cieszyła się bardzo dużym
zainteresowaniem. W zawodach wzięli udział uczniowie klas
gimnazjalnych jak i podstawowych. Pogoda była świetna, świeciło
słońce, wiał mocny wiatr i nie padał deszcz. Panowała miła atmosfera
dobrej zabawy. Konkurs rozgrywany był w dwóch kategoriach
latawców: płaskich i skrzynkowych, łącznie 53 modele.  Niektóre
latawce poszybowały nawet na wysokość 500m! Oceniana była
pomysłowość, wykonanie latawca, a przede wszystkim piękny i wysoki
lot. Komisja sędziowska miała bardzo trudne zadanie, aby wyłonić
najciekawsze latawce. /MT

Zawody latawcowe

Kat.: Latawce płaskie – SP:
1. Sandra Fenske  SP nr 1
2. K. Chylewska, I. Zalewski,

       P. Pszeniczna SP nr1
   3. Daria Mania SP nr 1
Kat.: Latawce płaskie – gimnazja:
1. Martyna Wojtania  G nr 3
2. Agnieszka Wnuk  G nr 3
3. Agnieszka Jendrzyńska G nr 1

Kat.: Latawce skrzynkowe:
1. Julia Warmke G nr 1
2. M. Sabiniarz, M. Tobolski G nr 1

   3. Marta Kropidłowska SP nr 1
Joanna Zalewska
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Tenis stołowy z innej perspektywy

PTenis stołowy większość osób kojarzy bardziej z zabawą niż ze sportem. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z trudu
trenowania i uprawiania tego sportu. Ale co tak
naprawdę wyróżnia potoczny "ping-pong" wśród innych sportów? Pierwszą cechą jest to, że w tym sporcie nie trzeba
mieć określonych predyspozycji. W tenisa mogą grać osoby starsze lub młodsze, kobiety bądź mężczyźni, osoby
chude bądź bardziej otyłe, wysokie bądź niskie. Niektórym może wydawać się, że
sport ten jest jednym z łatwiejszych. Uważam jednak, że to bzdura, ponieważ wyobraźcie sobie ile zawodnik, który gra
na wyższym poziomie, podczas akcji ma czasu na: pomysł
gdzie i jaką rotację zagrać, odpowiednie ułożenie rakiety ( w jakim miejscu i pod jakim kątem), ustawienie się na nogach
i co najważniejsze- na zagranie. Odpowiedź na
to pytanie brzmi: dziesiąte sekundy. Mimo że o tym, jak świetny jest ten sport, pisać by można godzinami, ja chciałbym
wspomnieć o młodych talentach naszej
szkoły, którzy mimo, że ledwo głowa wystaje im nad stół, dają z siebie  100% ,by osiągnąć w przyszłości jak najwięcej.
Dzieci te mają sukcesy na szczeblu wojewódzkim, a także
poziom wyżej, na zawodach ogólnopolskich. Klara, która chodzi do 4 klasy szkoły podstawowej, na swoim koncie ma
już: kilka tytułów mistrzostw województwa w grze
indywidualnej i deblowej oraz piąte miejsce w grze indywidualnej na Mistrzostwach Polski. (Poza tym oczywiście kilka
sukcesów na turniejach towarzyskich). W naszej szkole świetnie spisują się najmłodsi chłopcy, Mateusz i Michał, którzy
mimo tego, że chodzą do II i III klasy szkoły podstawowej, już zdobyli 4 i 6 miejsce w województwie
w swojej kategorii wiekowej. Natomiast Antek, który chodzi do V klasy szkoły podstawowej wywalczył już kilka medali
mistrzostw województwa!!! Mam nadzieję, że po
przeczytaniu tego artykułu zmieniliście trochę opinię o tenisie stołowym :). Również zachęcam do grania w niego. Może
niekoniecznie dla medali oraz nagród, ale dla satysfakcji
i przyjemności, której tak wiele w nim się znajduje. :))) /SL

Wywiad z Antkiem z klasy V Szkoły Podstawowej: 
Dziennikarz: Cześć, czy mogę zadać ci kilka pytań, dotyczących tenisa
stołowego?
Antek: Tak, z przyjemnością. :)
D: A więc, jak długo grasz w tenisa?
A: Gram od szóstego roku życia, czyli pięć lat.
D: Jakie są twoje największe sukcesy w tenisie stołowym?
A: Trzecie miejsce w turnieju wojewódzkim. 
D: Jak często trenujesz?
A: Trenuję dwa razy w tygodniu po dwie i pół godziny, a w weekendy mam
najczęściej zawody.
D: Czym zajmujesz się w wolnym czasie oprócz tenisa?
A: Uprawiam również lekkoatletykę.
D: Kto najbardziej wspiera cię w dojściu do sukcesu?
A: Mój trener oraz rodzice.
D: Jakie jest twoje marzenie dotyczące tenisa stołowego?
A: Chciałbym znaleźć się w kadrze Polski.
D: Życzę więc spełnienia marzenia, bardzo dziękuję za wywiad. :)
A: Ja również dziękuję.

Tenis stołowy Stanisław Lemański
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English Corner

Hello, friends! Welcome to our first English Corner, the section in our newspaper, written only in English. Today, I’m
going to show you the results of survey about food, made by four of our friends. 

They asked 30 students from our school about their daily meals. Here are the questions along with answers.

1.  What do you usually eat for breakfast?
We were surprised that 2 people don't eat breakfast at all. 16 people of 30 eat sandwiches and 12 people usually eat
cereal.
2.  What do you often drink?
About 40% of asked people drink juice, about 26% water and 30% often drink soda. Most of them drink healthy drinks.
3.  What food you don't like to eat?
Surprising fact was, that 10 people don't know what they don't like to eat. Another 10 people told us that they don't like
any soups. 3 people are the vegetarian, 5 people don't eat mushrooms. Another surprising fact was that, that some
people don't like vegetables.
4.  In your opinion, why people should eat healthy food?
16% of people even don't know why we should eat healthy food. 46% of people say that is necessary to be healthy. 20%
of people say that is very important, because of that we will have energy. 6% of our respondents say: because of that
we can be fit. Surprising is that 10% of our surveyed don't want to be healthy, they just want to impress people with
their flat stomaches.
5.  What's your favourite drink?
Most of our respondents (about 43%) drink water. 13% people like drinking soda. 20% drink milk and 23% prefer juice.
6.  How many fruit do you eat every day?
3 of 30 people don't eat fruit at all. 15 people eat just 1 fruit per day. 12 people eat 2 or more fruit daily. These results
are the most surprising, because we even can't imagine ourselves how some people hardly ever eat fruits.
7.  How often do you eat fast-food?
Most of people eat fast food sometimes (about 76%). 16% of 30 people often eat food like that. 6% of people don't eat
fast food.
8.  Do you prefer fruit or sweets?
19 of 30 respondents prefer fruit than sweets, but rest likes sweets what is unfortunately not healthy.
9.  How many meals do you have every day?
Another unexpected fact: 3 of 30 people have just 2 meals in one day. 22 people have 3 meals every day and just 5
people have more than 4 meals in one day. So only 5 of our interviewers eat the most healthy.
10.  Do you prefer fruit or vegetables?
90% of all respondents prefer fruit than vegetables.
11.  Do you think you don't eat healthy?
29 of asked students said no and only one student said yes.
12.  Do you prefer drinking or eating?
23 students said, that they would rather eat than drink, and only 9 said, they prefer eating. We were a bit surprised,
when we found out, that so many people like drinking instead of eating.

Survey made by: Stanisław Lemański, Agata Bartczak, Hania Zalewska, Igor Siekierka
Thanks for reading this such a long text and we hope you enjoyed it! :D /IS
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	English Corner
	Hello, friends! Welcome to our first English Corner, the section in our newspaper, written only in English. Today, I’m going to show you the results of survey about food, made by four of our friends.
	They asked 30 students from our school about their daily meals. Here are the questions along with answers.
	1.  What do you usually eat for breakfast? We were surprised that 2 people don't eat breakfast at all. 16 people of 30 eat sandwiches and 12 people usually eat cereal. 2.  What do you often drink? About 40% of asked people drink juice, about 26% water and 30% often drink soda. Most of them drink healthy drinks. 3.  What food you don't like to eat? Surprising fact was, that 10 people don't know what they don't like to eat. Another 10 people told us that they don't like any soups. 3 people are the vegetarian, 5 people don't eat mushrooms. Another surprising fact was that, that some people don't like vegetables. 4.  In your opinion, why people should eat healthy food? 16% of people even don't know why we should eat healthy food. 46% of people say that is necessary to be healthy. 20% of people say that is very important, because of that we will have energy. 6% of our respondents say: because of that we can be fit. Surprising is that 10% of our surveyed don't want to be healthy, they just want to impress people with their flat stomaches. 5.  What's your favourite drink? Most of our respondents (about 43%) drink water. 13% people like drinking soda. 20% drink milk and 23% prefer juice. 6.  How many fruit do you eat every day? 3 of 30 people don't eat fruit at all. 15 people eat just 1 fruit per day. 12 people eat 2 or more fruit daily. These results are the most surprising, because we even can't imagine ourselves how some people hardly ever eat fruits. 7.  How often do you eat fast-food? Most of people eat fast food sometimes (about 76%). 16% of 30 people often eat food like that. 6% of people don't eat fast food. 8.  Do you prefer fruit or sweets? 19 of 30 respondents prefer fruit than sweets, but rest likes sweets what is unfortunately not healthy. 9.  How many meals do you have every day? Another unexpected fact: 3 of 30 people have just 2 meals in one day. 22 people have 3 meals every day and just 5 people have more than 4 meals in one day. So only 5 of our interviewers eat the most healthy. 10.  Do you prefer fruit or vegetables? 90% of all respondents prefer fruit than vegetables. 11.  Do you think you don't eat healthy? 29 of asked students said no and only one student said yes. 12.  Do you prefer drinking or eating? 23 students said, that they would rather eat than drink, and only 9 said, they prefer eating. We were a bit surprised, when we found out, that so many people like drinking instead of eating.
	Survey made by: Stanisław Lemański, Agata Bartczak, Hania Zalewska, Igor Siekierka Thanks for reading this such a long text and we hope you enjoyed it! :D /IS


