
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Pierwsza Społeczna Szkoła
Podstawowa w Gdyni
Strażacka 15
81-616, Gdynia

Numer 6 02/17

   Co tym razem w numerze?

                  Marcowe święto - Dzień Kobiet

Stopka
Redakcyjna

.

.

Skład redakcji:
Inga Rejment
Natalia Jankowska
Ania Nedoszytko

Opiekun gazetki:
p. Beata Kolterman

skrzynka pocztowa:
szkolneplotki@pssp.edu.pl

wywiad z Panią Wicedyrektorką
marcowe horoskopy
nietypowe święta marcowe
"Coś na ząb" czyli słodkości na Dzień Kobiet
"Śmiechy , chichy,  chachy"
kącik konomaniaka
"Wiosno przybywaj!"
nowa rubryka "Zwiedzamy świat z Anią"
fotorelacja z Dnia Kobiet u najmłodzych i najstarszych
uczniów naszej szkoły
niecodzienny gość w zerówce
kilka słów o naszych Odyseuszach
opowiadanie Ingi

Dla naszej Pani

My proszę Pani, mamy zmartwienie,    
bo dziś nie kwitną złote złocienie,
bo dziś nie kwitną białe narcyzy,
powystrajane w pachnące kryzy.
Nawet wesoły bratek nie kwitnie
ciemnoniebiesko i aksamitnie...
A to doprawdy ogromna szkoda,
że na Dzień Kobiet pusto w ogrodach.
Więc przynosimy Pani kochanej
wszystkie te kwiatki narysowane.
A z tych rysunków będzie bukiecik
od całej klasy, od wszystkich dzieci.

                        Hanna Ożogowska

.

,



www.dziennikbaltycki.plDziennik Bałtycki | Numer 6 03/2017 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSzkolne Plotki

Wywiad z Panią Justyną Nerowską ☺

..

..

                              "Lego Przygoda"
                             Kącik kinomaniaka

SP: Powszechnie uważa się, że
lepszymi informatykami są męż-
czyźni. Jakie jest pani zdanie na
ten temat i jak zachęcałaby pani
moje koleżanki do pójścia w tym
kierunku?
JN: Nie jest prawdą, że mężczyźni
są lepszymi informatykami. Po
prostu jest ich więcej, ponieważ
przez wiele lat to właśnie chłopców
zachęcano do kształcenia się na
kierunkach technicznych. A tym
czasem dziewczyny są równie
mądre,pomysłowe i wytrwałe. Info-
rmatykę, nowoczesne technologie,
programowanie polecam wszyst-
kim dziewczynom (chłopakom
oczywiście też), bo to niezwykle
interesujące dziedziny wiedzy.
Dodatkowym atutem jest to, że
wówczas z pewnością nie zabra-
knie dla nich pracy w przyszłości.

SP :Jak to się stało, że zaczęła
pani uczyć w naszej szkole?
JN: Dawno, dawno temu... :) przed
około dwudziestu laty, pracowałam
w przedszkolu. Ówczesny dyrektor
naszej szkoły był tatą jednego z
moich uczniów. Widocznie podo-
bało mu się to, w jaki sposób
pracuję z dziećmi, bo zapropono-
wał mi posadę, a ja się zgodziłam. 
SP:Czego najchętniej uczyła się
Pani w szkole?       
J.N:Na pierwszym miejscu zawsze
była matematyka.    
S.P:Kim chciałaby Pani być, gdyby
nie była pani nauczycielką?
JN: Może mogłabym być odkry-
wcą, podróżniczką. Trudno powie
dzieć, lubię pracę nauczyciela i już.

 
Emmet to przeciętna figurka lego. Jego życie zmienia się
całkowicie, gdy zostaje uznany za wybrańca, który musi
uratować świat.

Bohater poznaje przyjaciół, za którymi jest w
stanie skoczyć w ogień. Muszą połączyć siły, aby
wspólnie pokonać złowrogiego tytana, który
zamierza przejąć władzę nad światem.
Czy uda im się ocalić planetę? Czy siła przyjaźni
pomoże im na napotkanych trudnościach?
Przekonajcie się sami!

I.

I.
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FAKTY PO FAKTACH, CZYLI WYDARZYŁO SIĘ....

Dzień Kobiet w naszej szkole-
fotorelacja

Jak co roku, atrakcje dla Pań  i Dziewczyn przygotowała męsko -
chłopięca część społeczności naszej szkoły. Były  życzenia, słodkości,
konkursy, tańce, prezenty i wiosenne kwiaty – róże, tulipany, które
chłopcy wręczali Bohaterkom marcowego święta.
Każda klasa świętowała inaczej. Jedni wychodzili na  spacery, place
zabaw, kręgle, inni świętowali w szkole. Ale w każdej klasie chłopcy
bardzo się starali, aby ten dzień był szczególny -wesoły, kolorowy i miły.  I
chyba im się to udało.
Na dowód tego przedstawiamy Wam fotorelację, jak bawili się najmłodsi  i
najstarsi uczniowie naszej szkoły czyli sześciolatki i szóstoklasiści.

Koronacja królowych dnia

Koronacja królowych dniaSłodka uczta Smakowita uczta

Konkurs tańca na gazecieZabawa taneczna

.
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          Tak klasa 6b i ich wychowawca bawili się w Dzień Kobiet ☺
                                                                          Fotograf: Inga Rejment

.
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NIECODZIENNY GOŚĆ W ZERÓWCE

ODYSEJA UMYSŁU

W niedzielę 12 marca grupa niezwykłej młodzieży
reprezentowała naszą szkołę w konkursie Odyseja
Umysłu. Drużyna w składzie Zosia, Iga, Melania i Asia
z klasy VIb oraz Szymon i Adam z klasy Vb, pod
czujnym okiem pani Alicji, przez kilka miesięcy
przygotowywała się do rozwiązania problemu
długoterminowego ” Bohater bardzo super, CDN…”.
Drużyna miała 8 minut na zaprezentowanie swojego
rozwiązania. Sędziowie zachwyceni byli grą aktorską
oraz umiejętnością współpracy w drużynie. Po
przedstawieniu na Odyseuszy czekało jeszcze jedno
zadanie, rozwiązanie problemu spontanicznego.  
Tu nasza drużyna musiała wykazać się kreatywnością
i pomysłowością. Odyseusze cały dzień spędzili w
miłej i przyjaznej atmosferze.  Wszyscy  uczestnicy
 otrzymali  medale i dyplomy. Do zobaczenia za rok
Odysejo.

Ekipa Odyseuszy

09-03-2017  r.   zerówkę   odwiedził
niecodzienny  gość, którym był pan
strażak –  tata  Basi.  Wizyta  taty -
strażaka  w klasie przedszkolaków
wzbudziła  ogromne  zainteresowa-
nie  dzieci.  Spotkanie   odbyło  się 
w ramach realizacji lekcji „Pozna-
jemy zawody naszych rodziców”.  
W trakcie spotkania tata-strażak
zaznajomił dzieci z ciekawostka-
mi związanymi z  pracą zawodową,
zachowaniem bezpieczeństwa w
czasie: pożaru, burzy i wypadku.
Był też pokaz szybkiego rozwijania
węża strażackiego. Dzieci do-
wiedziały się kiedy należy wezwać
straż pożarną oraz, że strażacy nie
tylko gaszą pożar ale pomagają też
przy wypadkach samochodowych.

.

.
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KILKA SŁÓW 
O MARZANNIE

WIOSNO PRZYBYWAJ ! 
MY CHCEMY WIOSNY !!!

W nocy z 20 na 21 marca słońce
wchodzi w znak Barana. Zaczyna
się astronomiczna wiosna, pora
roku od zarania dziejów oczekiwa-
na z niecierpliwością i witana z
radością. Dzieci zaczną wypatry-
wać pierwszego bociana – zwias-
tuna wiosny i pójdą topić
Marzannę. Dawniej wierzono, że
czwarta niedziela postu poprze-
dzającego Wielkanoc jest dniem
walki zimy z wiosną. Dzień ten
określano mianem śmiertelnej
niedzieli. Tego dnia dokonywało się
zwycięstwo życia nad śmiercią,
dzień uzyskiwał przewagę nad
nocą a jasność nad ciemnością.
Śmiertelna niedziela otwierała
ciekawy okres obrzędowy, zwany
Śródpościem. 

Najważniejszym wydarzeniem Śródpościa było topienie Marzanny.
Marzanna jest zwana również  Marzaniokiem (na Śląsku) i Śmiercichą,
 (w Wielkopolsce i na Podhalu). Wszystkie nazwy, w mniej lub bardziej
dosłowny sposób, odwoływały się do zmory śmierci, ponieważ Marzanna
była uważana właśnie za uosobienie śmierci,zimy i chorób.

Powszechne było przekonanie ,że
jej unicestwienie spowoduje szyb-
kie  nadejście  wiosny. Topiono  ją
pod koniec zimy lub tuż po pierw-
szych symptomach wiosny.
Marzannę wynoszono ze wsi całą
gromadą, po lub w trakcie zabawy.
Niesiono ją po nad  głowami  albo
wieziono na taczce. Kukłę  wyobra-
żającą postać  ludzką palono lub
wrzucano w nurt  rzeki, stawu lub
jeziora. Do Marzanny podchodzo-
no z szacunkiem.

 Jej resztki rozrzucano po polach, bo wierzono, że dzięki temu ziemia
będzie obficiej owocować. Marzanna najczęściej wyobrażała postać
kobiety, ale np. na Śląsku chłopcy topili również kukłę mężczyzny, czyli
wspomnianego już Marzanioka. Śmiercichę robiono zazwyczaj z wiechcia
słomy, który okręcano białym płótnem, ozdabiano wstążkami.

Po  utopieniu  Marzanny  przycho-
dziła kolej na wywoływanie wiosny.
Zwyczaj ten zachował się głównie u
Słowian jako "zaklinanie" wiosny.
Wielkorusini zaklinanie wiosny za-
czynali  już 1 marca. Tego dnia
dzieci  śpiewając prosiły wiosnę o 

przybycie  i  dary  dla   Ziemi.
Rytuał  ten powtarzano  przez cały
marzec. Czekano  na znak świad-
czący o tym,  że  prośby ludu zos-
tały wysłuchane.Tym znakiem był
pierwszy  wiosenny  grzmot. Wie-
rzono, że otwierał on ziemię.Nade-
jście  wiosny zwiastowało też po-
jawienie się ptaków, zwykle sko-
wronka, jaskółki, bociana.

Zwiastuny wiosny

Marzanna

Zwiastuny wiosny

Zwiastuny wiosny

.

.

.

.
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ZWIEDZAMY ŚWIAT

Ania Nedoszytko

PODRÓŻE Z ANIĄ

Czyli kilka słów o dziecku, które rusza w Świat

    
Kochani koledzy i koleżanki,
dostałam możliwość prowadzenia
dla Was rubryki podróżniczej, co
bardzo mnie cieszy bo będę mogła
podzielić się z Wami moimi
przygodami, które przeważnie są
naprawdę fajne.

Czasem jednak podróżowanie
bywa kłopotliwe (np. bardzo nie
lubię obowiązkowych szczepionek
na różne choroby egzotyczne) i o
tym też chętnie Wam napiszę.

      Podróżuję  od  kiedy pamiętam.
Wybieramy  wraz z rodzicami  róż-
ne odległe zakątki świata. 
Często mogę obserwować jak ina-
czej niż my żyją dzieci. Udało mi
się m.in. posiedzieć w ławce
szkolnej małego plemiona w dżungli
Azjatyckiej, podróżować na słoniu,
poznać buddyjskich mnichów i
szamankę z kanadyjskiego
rezerwatu Indian.  
Te wszystkie miejsca uczą mnie, 

że nasz Świat jest naprawdę różno-
rodny i warto go wciąż poznawać.
  W najbliższych wydaniach naszej
szkolnej gazetki napiszę Wam o
życiu współczesnych Indian,
Krainie Czekolady, opowiem Wam
jak przytulić tygrysa i jak trafiłam na
koniec Świata.  On naprawdę
istnieje!

.

                  
 

Witajcie!

Mam na imię Ania i mam 6 lat
. 

Od kiedy sięgam pamięcią wraz
 

z rodzicami i młodszym bratem

 podróżuję po świecie. 

Wybieramy się w miejsca pełne

ciekawostek i tajemnic, poznając je

uczę się nowych rzeczy o zwierzętach,

środowiskach i kulturach.

.

.
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GRY – ZABAWY -
KONKURSY
Pobawmy się razem
 
W mojej rubryce podróżniczej będziecie mogli znaleźć
dodatkowo gry, zabawy, konkursy i przepisy kulinarne
na ciekawe dania, które możecie sami wykonać w
domu z rodzicami.  
W tym numerze zapraszam Was do Podróżniczej
Loterii. Do wylosowania jest zestaw puzzli CzuCzu.

Dla chętnych udziału w loterii pozostawiam pudełko (znajdziecie na
tablicy „Szkolnych Plotek”) ,do którego możecie wrzucić swoje imię,

nazwisko i klasę. 

MAPA ŚWIATA–ZAZNACZ  MIEJSCA, KTÓRE ODWIEDZIŁEŚ LUB KTÓRE 
CHCIAŁBYŚ ODWIEDZIĆ.ODNAJDŹ ELEMENTY.

. . . . . .

.

.

. . . . . .



www.dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki | Numer 6 03/2017 | Strona 9 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Szkolne Plotki

Na lekcji polskiego pani pyta
Jasia:
-Jasiu, powiedz nam, kiedy
używamy wielkich liter?
Na to Jaś:
-Kiedy mamy słaby wzrok!

17 marca- Dzień Świętego
Patryka
18 marca- Europejski Dzień
Mózgu
19 marca- Dzień Wędkarza
20 marca- Dzień Bez Mięsa
20 marca- Początek
Astronomicznej Wiosny
21 marca- Dzień
Wagarowicza

1 marca- Środa Popielcowa
3 marca- Międzynarodowy
Dzień Pisarzy.
5 marca- Dzień Dentysty
6 marca- Dzień Czystego
Stołu
8 marca- Dzień Kobiet
10 marca- Dzień mężczyzn
12 marca- Europejski Dzień
Drzemki

..

22 marca – Światowy Dzień
Wody
25 marca – Dzień Czytania
Tolkiena
26 marca- Zmiana czasu z
zimowego na letni
27 marca- Międzynarodowy
Dzień Serca
29 marca – Dzień Metalowca
31 marca – Dzień Budyniu

..

-Czy zauważyłaś, że od
czasu, gdy zaczęliśmy
 Jasiowi płacić pensa za
każdy dobry stopień,
przynosi ze szkoły same
piątki?- pyta mąż żonę.
-Coś mi się zdaje, że on się
dzieli z nauczycielem-
odpowiada żona.

 SZKOŁA JEST JAK FILM
 I TELEWIZJA! 

- Geografia - Discovery    
 Channel
- WF - Szkoła przetrwania 
- Historia - Sensacje XX-
wieku
- Muzyka - Jaka to melodia?
- Poprawka - Stawka
większa niż życie
- Nowy w klasie -
Kosmita E.T.

Dlaczego blondynka grabiąc liście
złamała nogę? Bo spadła z
drzewa!

Wsiada pani do taksówki      
-Do domu
-A gdzie pani mieszka?
-Jak bym wiedziała,
poszłabym piechotą.

Katechetka pyta uczniów:
-Kochane dzieci, czy wiecie,
kto wszystko widzi i wszystko
wie?
-Moja sąsiadka!- krzyczy
zadowolony Jaś.

 Wakacje z rodzicami -
Familiada 
Woźny - Strażnik Teksasu 
Powrót taty z wywiadówki -
Wejście smoka
 Szkoła - Świat według
Kiepskich

.

I.
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Składniki na 4 małe porcje

Biszkopty w kawie:
1/2 szklanki mocnej
kawy (z przedłużonego 1
espresso lub z 2
łyżeczek kawy
rozpuszczalnej)
1 łyżka likieru
kawowego, likieru
amaretto lub cukru
4 - 6 podłużnych
biszkoptów - jak do
tiramisu
1/2 łyżeczki żelatyny

Przygotowanie

Biszkopty w kawie: Kawę
wymieszać z likierem lub cukrem.
Biszkopty przełamać, maczać w
kawie i układać w kieliszkach.
Pozostawić kilka łyżek kawy,
podgrzać i rozpuścić w niej 1/2
łyżeczki żelatyny. Polać biszkopty.

Krem: Żelatynę zalać 1 łyżką
ciepłej wody, odstawić na 5 minut.
W rondelku na minimalnym ogniu
roztopić połamaną na kosteczki
czekoladę cały czas mieszając.
Odstawić z ognia, dodawać po
łyżce jogurt cały czas mieszając
energicznie łyżką aż powstanie
gładka masa. Dodać
skórkę pomarańczową, likier lub
rum i wymieszać.

,

Do namoczonej żelatyny dodać 3 -
4 łyżki gorącej wody i mieszać aż
całkowicie się rozpuści, w razie
potrzeby można podgrzać.
Rozpuszczoną żelatynę ostudzić.
Do lekko ciepłej żelatyny dodać
łyżkę masy jogurtowej i energicznie
wymieszać, dodawać kolejne łyżki
kremu mieszając po każdej
dodanej.

Krem wyłożyć na biszkopty,
wstawić do lodówki do stężenia na
około 2 godziny lub dłużej jeśli
mamy czas. Przed podaniem
udekorować kawałkiem gruszki w
syropie.

.

                Krem
1 biała czekolada
1 łyżeczka żelatyny w
proszku
200 g jogurtu
naturalnego (lub
greckiego)
szczypta skórki z
pomarańczy
2 łyżki likieru
pomarańczowego lub 1
łyżka rumu

Dekoracja: konfitura
gruszkowa lub inna ulubiona
np. frużelina

Coś na ząb
czyli marcowe przepisy na słodkości dla wszystkich Pań

,

,
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                Koziorożec
Jesteś wyjątkowo ambitną
osobą, ale czy naprawdę coś się
stanie, jeśli zamiast 5 wpadnie
4?Pamiętaj! Twoi przyjaciele nie
muszą być dobrzy we
wszystkim!

                Wodnik
Nie o wszystkim musisz mówić
przyjaciołom, trzeba pewne
rzeczy zachować dla siebie. W
szkole czekają Cię
niespodzianki. Może spełni się
Twoje wielkie marzenie?

                    Ryby
Nie się tym, co mówią o tobie
inni. Jesteś fajną i mądrą osobą.
Od czasu do czasu pomóż
rodzicom. Może wzrośnie
kieszonkowe?

                   Baran
Nie załatwisz wszystkiego
urokiem osobistym. Szczególnie
nie poprawisz ocen, a naprawdę
trzeba to zrobić! Przestań
wierzyć w przesądy!

                      Byk
Upór nie zawsze jest dobry,
szczególnie jeśli chodzi o spory
z nauczycielami. Zadbaj o swoje
rzeczy, skoro w bałaganie nie
możesz niczego znaleźć.

                  Bliźnięta
Idealny czas na nowe wyzwania.
Może komuś pomożesz w
nauce? W domu mogą pojawić
się pewne nieporozumienia.
Powiedz prawdę!

                    Rak
Zapowiada się ciekawy wyjazd
rodzinny za granicę. Zwiedzaj,
rozglądaj się dookoła zamiast
patrzeć ciągle w telefon. Nie bój
się mówić w obcym języku!

                       Lew
Przestań rządzić wszystkimi w
klasie. Nie można ciągle
krytykować przyjaciół! Uważaj,
komu pożyczasz pieniądze!

                     Panna
Przestań bujać w obłokach,
zwróć uwagę na to, co się dzieje
w szkole. Koniecznie popracuj
nad kondycją, bo wiosna tuż-tuż.

                   Waga
Uwielbiasz się bawić, ale nie
zapominaj o obowiązkach.
Trzeba to trochę zmienić.
Pamiętaj! Lajki pod zdjęciami to
trochę za mało!    

                Skorpion
Uważaj, z kim piszesz w sieci.
Lepiej zwierzaj się przyjacielowi
w realu niż komuś obcemu. Nie
zawsze jest to osoba, za którą
się podaje.

                   Strzelec
Jeśli coś komuś obiecujesz,
dotrzymuj słowa. Albo przestań
obiecywać. Zacznij w końcu
odrabiać lekcje! 

I.
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                   Dlaczego warto być wesołym?                                             

                                                              Autorka: Inga Rejment

Dlaczego trzeba być wesołym? No właśnie. Po co być wesołym, skoro
można być smutnym, wściekłym bądź znudzonym?

Ludzie weseli nazywani są optymistami, zaś ich kompletne
przeciwieństwo to pesymiści. Są to osoby, które w swojej głowie nie
mają nawet płomyczka radości, zawsze chodzą smutni i źle nastawieni
do świata. Istnieją jeszcze realiści, ludzie, którzy do wszystkiego są
nastawieni realnie i choć może wydawać się to niemożliwe, to próbują
"przewidzieć" przyszłość.

Słyszy się o pewnym powiedzeniu, mianowicie "śmiech to zdrowie".
Dlaczego? Nasz mózg wytwarza hormony, czyli substancje
pobudzające. Gdy się śmiejemy, w naszym mózgu pojawiają się
endorfiny- hormony szczęścia.

Smutni ludzie, którzy zamiast śmiać się, płaczą , naprawdę wiele tracą.
Pomyślcie, czy wolicie śmiać się, czy płakać? Bez "banana" na twarzy,
nigdy nie będziecie w pełni ubrani. Uśmiech dodaje urody, a inni też
mają do ciebie lepsze nastawienie.

Istnieje pewne bardzo mądre powiedzenie: "Gdy Ci smutno, gdy Ci źle,
rozejrzyj się wokół. Uśmiechnij się!".

              Uwaga! Zbieżność osób i nazwisk jest przypadkowa!
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