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       Dzień Amerykański
          w naszej szkole

Lubimy zdjęcia...
 W roli kowboja

W styczniu
uczniowie
klasy VI C
pod kierunkiem
pani Moniki Kłos
przygotowali 
dla nas Dzień
Amerykański.

    English Corner
     American Day

Organizatorzy

Taniec kowbojski

Zdjęcia
Na górnym holu
można było
podziwiać Aleję
Gwiazd, a także
zapoznać się ze
słownikiem
amerykańsko-
brytyjskim w formie
obrazkowej. 
Na przerwach
powodzeniem
cieszył się pop
corn. W czasie
przedstawienia 
w sali
gimnastycznej
uczniowie pokazali
nam prezentację na
temat Stanów
Zjednoczonych. 
Wszystkim
spodobał się taniec
kowbojski uczennic
z klasy VI C.

Dla Maluchów
organizatorzy
przygotowali
konkurs "Moja
ulubiona postać
Disneya". 
Uczniowie chętnie
robili sobie zdjęcia,
w "kostiumie"
kowboja niektórym
było do twarzy.

Ania Plenikowska 
Natalia
Waszkiewicz VI C

In January there
was an American
Day in our school
prepered 
by class VI C 
and Mrs. Monika
Kłos. 
In upper hall 
you could visit
Avenue of Stars and
read American and
British English
glossary. 
The  pupils
prepered

presentation 
about America 
and showed us
cowboy dance. 
For children they
prepered 
a competition 
"My favourite
character from
Disney films".
American Day 
was great!   

RS
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     WYWIAD Z PANEM DYREKTOREM
                ADAMEM WŁADKIEM

-Żeby wam się
dobrze uczyło 
w naszej szkole
i żeby było wam
tu dobrze.
-Dziękujemy 
za wywiad.

Wywiad
przeprowadziły
Amelia, dwie
Julie z kl. VII D
i Weronika-VIIB

-Jaki był Pana
ulubiony
przedmiot
w szkole?
-No oczywiście,
wychowanie
fizyczne.

-Kim chciał
Pan zostać,
gdy był Pan
dzieckiem?
-Jak każdy
chłopak
chciałem
zostać
strażakiem

         Nasze sportowe osiągnięcia - Złoty Floret 
                      w rękach Adama Podralskiego  

Uczeń naszej
szkoły, Adam
Podralski zdobył
Złoty Floret im.
Witolda Woydy.
Przez 11 lat
tylko trzem
Polakom udało
się osiągnąć 
to wyróżnienie.
To nie jedyny
sukces tego
zawodnika.

Zdobył on
I miejsce
w Pucharze
Europy
i dwukrotnie
I miejsce
w Pucharze
Świata.
J. Kobierzyńska
kl. VIID

Zwycięzca z Trenerem

Ale zostałem
nauczycielem
wf, a w końcu
dyrektorem
szkoły.
-Do jakich szkół
Pan
uczęszczał?
-Kończyłem
szkołę

podstawową 
tak jak wy, 
ale w innym
mieście. Potem 
technikum
samochodowe.
Tam zrobiłem
swoje prawo
jazdy. 

-Jak najchętniej
spędza Pan
wolny czas?
-Spaceruję po
lesie,
odpoczywam.
Staram się być 
aktywnym.

-Jaki jest Pana
ulubiony
gatunek
filmowy?
-No powiedzmy,
że dramat.
-Jakiej muzyki
Pan słucha?

-Słucham
najczęściej
muzyki, która
leci w radiu.

-Z jakich portali
społeczność. 
Pan korzysta?
- Na potrzeby
szkoły
założyłem
facebooka, to
było 3-4 lata

temu, z tego     
portalu
korzystam.
-Jakie jest Pana
największe
marzenie?

Pan Dyrektor przy pracy

-Następnie była Akademia Wychowania Fizycznego, 
a w końcu Uniwersytet Gdański.  A teraz już na razie
skończyłem edukację.
-Czy uprawia Pan jakiś sport?

-Trenowałem kiedyś wioślarstwo, trochę biegałem
 i zamierzam wrócić do biegania.
-Jakie ma Pan hobby?
-Głównie sport, bieganie, no i praca, czyli szkoła.

J.K.
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Jak świętowaliśmy walentynki, 
                    czyli  "Randka w ciemno"

14 lutego
w naszej
szkole...

Oglądaliśmy
walentynkowy
show „Randka
w ciemno”.
Troje
trzecioklasistów
skorzystało
z okazji, aby
dobrać sobie
drugą połówkę
(według
własnych
preferencji)

*  OBOP -
Ośrodek Badań
Opinii
Publicznej
** GUS -
Główny Urząd
Statystyczny

Randka w ciemno

Do wyboru 
mieli średnio
po 5,3
kandydata.
Pytania były
przeróżne,
a dotyczyły
między innymi:
kebabów,
memów,
muzyki czy
sportu.

Rozbawił
widownię
nieoczywistymi
pytaniami.
I chociaż
decyzja 
na końcu gry 
za każdym
razem
zaskakiwała
zarówno
widzów,
kandydatów, jak
i wybierających
(bo przecież,
mimo pięciu
pytań, nigdy nie
wiadomo, na
kogo się trafi),
największe
zdziwienie 
przeżyła Laura,
kiedy

po pytaniach
okazało się, że
wybrała
kandydata
przebranego 
za czerwonego
ptaka z Angry
Birds. 
Na koniec trzy
zwycięskie pary
otrzymały
nagrody
ufundowane
przez Samorząd
Uczniowski.

Julia Kuszner

Julia, pierwsza
wybierająca,
zostanie przez
nas
zapamiętana
dzięki
fundamentalnemu
pytaniu, którego
nie powstydziłby
się OBOP* 
czy GUS**: 
„Czy wolisz
blondynki,
brunetki czy
rude?”. Dwóch
chłopaków
odpowiedziało,
że
najważniejszy
jest charakter,
jeden, że to bez
różnicy, 
a ostatni,

że brunetki (był
to Adam z IIgA,
zwycięzca
konkursu). 
Z kolei Rafał
podczas swojej
„Randki w
ciemno”, mimo
że musiał
zmierzyć się 
z dużą liczbą
kandydatek 
(w tym jedną
fanatyczką
pączków),
wypadł
śpiewająco.
 

Walentynki

RS
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    Niezwykła        
     wystawa

"Szczerzy 2017"

 Wywiad z Panem
     Konsulem   

-W jakich
rejonach
Ukrainy
najbardziej
potrzebna jest
pomoc?
- Najbardziej
pomocy
potrzebuje
Wschód.

Wywiad z Panem Konsulem.

Wystawa

- Na czym
polega Pana
praca?

-Troszczę się 
o prawa Ukrainy
w innych
państwach.

- Jak Pan
ocenia sytuację
na Ukrainie?
- Nie umiem
tego określić,
ale wiem, że 
Ukraina już jest
przygotowana

na wojnę 
z Rosją.
-Jak możemy
pomóc
dzieciom
 na Ukrainie?

-Moim

zdaniem
możecie
pomóc, dobrze
się zachowując.

  Wizyta  konsula Ukrainy w naszej    
  szkole z okazji otwarcia wystawy 
             "Szczerzy 2017"

Wystawa

Wystawa W

Na płocie
naszej szkoły
możemy
obejrzeć 
piękne zdjęcia, 
na których
gwiazdy kina,
teatru i telewizji
prezentują stoje

ludowe Ukrainy.
Wystawa ta
powstała
w wyniku
charytatywnego
projektu 
"Szczerzy".    

-Czy dużo ludzi
wyjeżdża 
z Ukrainy?
-Tak, bardzo
dużo.
-Dokąd
najczęściej
wyjeżdżają
ludzie
z Ukrainy?
-Wydaje mi się,
że do Polski.

-Dziękuję 
za wywiad.

Wywiad
przeprowadziła
Karolina M. 
kl. IV C

N. i A.

RS

N.i A.
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 GRALIŚMY Z WIELKĄ ORKIESTRĄ  
        ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

    A w sztabie      
    podliczanie...

Wolontariusze...

Po akcji...

Przeliczanie

W sztabie WOŚP

SpotkaniaW sztabie

Graliśmy...

Przeliczanie

Wolontariusze 
z naszej szkoły
pod opieką
pedagogów 
po raz kolejny
zagrali z Wielką
Orkiestrą

Świątecznej
Pomocy. 
W bardzo
mroźny dzień
kwestowali 
na ulicach
Gdańska,
spotykając się

z życzliwością
i hojnością
mieszkańców.
Warto było
trochę
zmarznąć, 
bo efekty

przeliczane 
w sztabie
WOŚP

zadziwiły nas!

RS
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Tymczasem w Sydney...

W Sydney
temperatura
obecnie waha
się między 19 a
26 stopniami
Celcjusza.
Niektórym az
nas kojarzy

się z latem i
przywołuje na
myśl wakacje. 

  Zima 

Najniższa 
temperatura
w Polsce
została
zanotowana
9 II 1929 r.
w  Olecku (-
42,2stopnia
Celcjusza)

Zima

Zima

Nowy York

A w Sydney...

                  
           Zima wciąż trwa! Czy wiesz, że...

Zima na północy

              Zimowe Igrzyska Olimpijskie

W różnych
zakątkach
świata możemy
podziwiać
piękne widoki.
Jeszcze raz im
się przyjrzyjmy.
Kochacie zimę,
czy tęsknicie
za wiosną? 

Nasi skoczkowie

W Sydney
temperatura
waha się
pomiędzy 19 
a 26 stopniami
Celsjusza...
  NataliaT. IV D

W  lutym odbyły
się  XXIII
Zimowe
Igrzyska
Olimpijskie w
Pjongczangu.
Złoto dla Polski
zdobył Kamil
Stoch w
indywidualnym
konkursie na
dużej skoczni,

brąz 
w drużynowym
konkursie
wywalczyli:
Kamil Stoch,
Dawid Kubacki,
Stefan Hula
i Maciej Kot.
Gratulujemy
naszym
sportowcom!
   Natalia T. IVD

Z

NT

NT

NT

NTNT

II

NT



www.dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki | Numer 4 03/2018 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Ekspres 70

Niektórzy pewnie wolą pograć?
   Nasz ranking gier

Na co pójść
           do kina?

       Co warto przeczytać w zimowe wieczory?
                           Nasze recenzje

Budzicie się w ciemnościach. W obcym miejscu. Nie
wiecie, gdzie jesteście. Nie wiecie, dlaczego tutaj.
Obok was są inne osoby w Waszym wieku, również
nierozumiejące tego, co się dzieje. Tak właśnie
zaczyna się Wasza historia w Domu, a przeżywacie ją
z Meto, głównym bohaterem książki „Meto. Dom”,
autorstwa Yvesa Greveta. Natknąłem się na nią
podczas zwykłego buszowania w bibliotece, starając
się znaleźć coś ciekawego - i na szczęście trafiłem
w dziesiątkę.
Książka opowiada o przygodach
dwunastoletniegoletniego chłopca, tytułowego Meto.
Pojawił się w Domu jako malec. Ale... co to jest Dom?
Otóż na wyspie, oddzielonej od świata morzem 
i setkami kilometrów, mieszka 64 chłopców,
poddanych najsurowszym zasadom i rygorystycznym
rozkazom Cezarów. Każde z nieświadomych niczego
dzieci boi się, by zbytnio nie urosnąć, bo gdy łóżko pod
nimi pęknie, znikają z Domu na zawsze, a słuch po
nich ginie, jak mówi główny bohater: "Dopóki jesteś
mały, pozostajesz w ciepłym gnieździe, potem czeka
cię wielki skok w pustkę".

Meto wraz ze swoimi przyjaciółmi, którzy nie zawsze
się nimi okazują, nie może odstąpić od ustalonego
harmonogramu dnia - inaczej czeka go zamknięcie 
w pomieszczeniu zwanym przez uczniów Lodówą. Ale
czy życie musi tak wyglądać? Czy nie ma sposobu na
ucieczkę, ucieczkę od Cezarów, chóru, brutalnych gier
sportowych i okrutnych kar? Czy nie da się otworzyć
milionów nieotwartych pokoi 
w wielkim budynku? Czy nie można znać swojego
pochodzenia, daty urodzin, nazwiska taty czy nawet
swojego prawdziwego imienia? Na te pytania odpowie
ci Meto, chłopiec, który chce być... kimś więcej.
Jest to jedna z najlepszych książek, jakie
przeczytałem. Gwarantuję Wam, że po przeczytaniu
pierwszej części trylogii zechcecie od razu sięgnąć 
po kolejny tom. Zdacie sobie sprawę, że tak może
wyglądać Wasza przyszłość. Ta książka to tajemnica,
a ja mogę Wam obiecać, że rozwiązanie jej wcale 
nie jest proste. Chcecie spróbować? W takim razie
przeczytajcie „Meto. Dom” oraz kolejne części.
Bądźcie gotowi...                       Denver Freda

W co musisz
pograć

w 2018 r.?
1. Need for
speed playback.
2. Fifa18.
3. Farming
simulator 2017.
4. Need for
speed rivals lub
Need for speed
rivals complete
edition.
5. Littlebig planet
3.  
6.Lego star
wars 
7.Rocket
league. 

Dlaczego Fifa
18 jest najlepszą
grą roku 2017 ?
Jest uwielbiana
przez wielu
graczy. Gra się
w piłkę nożną ze
znajomym lub z
graczami 
z całego świata.
Jest to bardzo
ciekawe. 
          Możej

Plakat

Film mówi o
tym, aby
pomagać innym
i nie wyśmiewać
się z nich. Uczy
tolerancji 
i akceptacji
siebie i innych.
Uświadamia,
że nie należy
oceniać  ludzi po
wyglądzie,
ponieważ ktoś
może nie być
ładny, ale serce

może mieć
cudowne.
Należy siebie
akceptować
takim, jakim się
jest. Bohater
filmu, Auggie
miał
zdeformowaną
twarz, jednak
akceptował
siebie i znalazł
przyjaciół. 
Helena B. IVC

II
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                                    "Cztery"
             Trzeci odcinek powieści Julii Kuszner

Nidalei skrzywiła się. Tak jak wszyscy bała się Or; nic
dziwnego,że nie chciała zapuszczać się do internatu
SAiO, a zwłaszcza do pokoju uczennicy, o której
krążyły straszne opowieści. A Magnolia? Magnolii
chyba było wszystko jedno; chciała tego, co jej
przyjaciółka.
– Pospieszcie się – zawołała Kora z daleka. W jakiś
sposób cztery dziewczyny były przygotowane. Nie
zdziwiły się zbytnio, kiedy Kora tłumaczyła im list
znaleziony w księdze. Wszystkie się zgodziły, a teraz
zrobiły to, co należało: Kora poszła po zioła, a
pozostałe do internatu SAiO. Pokój Ori-Ann wyglądał
jak wzorcowe mieszkanie ucznia Szkoły Ataku i
Obrony. Na ścianie połyskiwały noże wygrane w
turniejach, jeden przy drugim. Poza tym proste łóżko,
biurko z szufladami. Gdyby nie te noże, nie
wiedzielibyście, że ktoś tam w ogóle mieszkał. Ori-Ann
wyjęła z szuflady trochę jedzenia i litrową plastikową
butelkę. Jedzenie spakowała do plecaka, a butelkę
dała Nidalei, żeby ją napełniła. Nidalei odparła, że nie
ma nic przeciwko, ale jeśli coś stanie się Magnolii... –
nie dokończyła, sugerując, że zrobi coś strasznego.
Ori-Ann wzruszyła ramionami. W przeciągu kilku
następnych chwil nie zdarzyło się nic ciekawego,
dlatego mogę spokojnie powiedzieć o ubiorze
bohaterek. Choć wielu ludzi mówi: „Nie oceniaj książki
po okładce” albo „Nie sądź po pozorach”, wygląd mówi
o nas dużo. Nidalei przeważnie ubierała się w zwiewne
sukienki. Dziś ,z powodu koncertu miała na sobie białą
koszulę z długimi rękawami i czarną spódnicę
sięgającą za kolana. Na głowie elegancki kapelusz z
dużym rondem.  Wszystko po to, aby uniknąć
poparzenia słonecznego. Kora lubiła wzór kraty i
krawaty – wszystko, co kojarzyło się ze szkołą. Ori-
Ann nie przywiązywała wagi do wyglądu; dla wygody
nosiła krótkie włosy. Kiedyś, zapytana o to, czy
zamierza je zapuścić, żeby wyglądać dziewczęco,
odpowiedziała: „Za kilka lat zgolę się na łyso i
wytatuuję sobie żółwia na głowie”. Potraktujcie to jako
ciekawostkę. Za to Magnolia ubierała się tak
niepozornie, jakby chciała być niewidzialna. Można by
było się rozpisywać, jakiego odcienia szarości były jej
spodnie, ale  wrócę do naszych bohaterek. 

Ori-Ann w rozmowie posługiwała się raczej gestami 
i półsłówkami niż okrągłymi zdaniami; wskazywała
ręką na szafkę, a Magnolia wiedziała, że ma ją
otworzyć, a nawet, co z niej wyjąć. Była to miła
odmiana, bo Nidalei zawsze używała długich zdań, jak
na przykład teraz, kiedy wróciła z łazienki.
–Butelka, o którą mnie poprosiłaś, jest  napełniona w
trzech czwartych. Przepraszam, że zajęło to tyle 
naszego cennego czasu, który powinnyśmy
spożytkować na przygotowania, jednak w Szkole
Ataku i Obrony zabrakło wody i musiałam udać się do
Szkoły Muzycznej. Oczywiście nie oskarżam SAiO o
brak kompetencji w zakresie zapewniania uczniom
niezbędnych rzeczy, ale... Uwierzcie, że gdybym miała
spisywać dokładnie wszystko, co powiedziała Nidalei,
zasnęłabym, a nawet jeśli nie, to wy byście zasnęli.
Tymczasem czarodziejki ognia i wody nie przerywały
pakowania.
– Podaj długi nóż...tak, ten z prawej...i ten z fioletową
rękojeścią...
 –Ależ Ori, to magenta –zniesmaczona Nidalei złapała
się za głowę. – Na imię mi Ori-Ann. –Przestańcie się
kłócić – rudowłosa Kora weszła do pokoju. – Widzę, że
jesteście już gotowe. Czas zacząć podróż.
Kora nie miała racji. Nie były gotowe. Jeszcze godzinę
zajęło im przebranie się i niepostrzeżone wyjście ze
szkoły. Jednak dopiero gdy znalazły się w Lesie,
poczuły, że nie wiedzą nic. Zatrzymały się i przez
pewien czas stały w milczeniu.
– I co – powiedziała Ori-Ann. – Będziemy
przeczesywać cały Las, aż znajdziemy te cztery
płyty? 
– Cztery części kamiennej płyty, tak dla ścisłości –
Kora wyciągnęła z plecaka księgę i przewertowała
strony. „Żeby odnaleźć zieloną ćwiartkę kamiennej
płyty, powinnyście dostać się na Wzgórze Ognistych
Róż.” 
–Jak myślicie,  o co chodzi?–Magnolia wpatrywała się
jak urzeczona w kaligraficzne pismo. 
– Ten list może mieć metaforyczne znaczenie –
Nidalei spojrzała na Ori-Ann i dodała: – To oznacza, że
nie należy brać jego treści dosłownie. 


