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Pierwszy numer szkolnej gazetki "Wokół Szkoły"!!!!

W majowym
numerze:

Witamy naszych czytelników, którzy mają okazję trzymać w
dłoniach pierwszy numer  "Wokół Szkoły". Po kilku miesiącach
zapoznawania się z podstawami warsztatu dziennikarskiego,
udało się nam stworzyć gazetkę, która mamy nadzieję znajdzie
swoje stałe grono odbiorców.  Chcielibyśmy, aby każdy uczeń
naszej szkoły, mógł mieć wpływ na zawartość kolejnych
numerów. Czekamy na Wasze propozycje, sugestie, ciekawe
pomysły. Zapraszamy także wszystkich, którzy chcieliby do nas
dołączyć. Na to nigdy nie jest za późno :) 
W skład naszej redakcji wchodzi: Julia Bała, Viktoria Marek,
Antonina Niedzielska, Blanka Skalska, Milena Kowalska, Zosia
Januszewska, Wiktor Karsznia i Patryk Ugodziński. Opiekunem
koła jest p.Marta Marczuk. 
Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor Alicji Bajduszewskiej, za to że
zechciała poświęcić  trochę swojego czasu i udzieliła nam
wywiadu. Zachęcamy do przeczytania!!
M.M.

W pierwszym
wydaniu "Wokół
szkoły" znajdziecie
wspomniany już
wywiad z Panią
Dyrektor. Dowiemy
się także, co
słychać u pierwszej
w szkole klasy
sportowej. W
numerze także
recenzja filmu
"Cudowny

chłopak".  Poznacie
przepis na
amerykańskie
placuszki według
pomysłu Wiktora i
ciastka Mileny :)
Zdamy też krótką
relację z
kibicowania
podczas Biegu
Europejskiego.
M.M.

zdjęcie z Internetu
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Wywołani do
tablicy...
Pani Dyrektor 

źródło

W marcu miałyśmy okazję zadać Pani dyrektor parę pytań dotyczących jej pracy. Miałyśmy  zamiar, żeby
tę rozmowę poprowadzić w sposób ciekawy. Trema była też, bo przecież nie na co dzień przeprowadza
się wywiad z dyrektorem.

WS- Kim chciała Pani zostać, kiedy była Pani dzieckiem?

AB-  To było tak dawno, że chyba nie pamiętam, ale lubiłam się bawić w różne zabawy. Marzyłam, żeby
zostać aktorką. Był taki serial ,,Czterej pancerni i pies". Tam mi się bardzo podobała aktorka, która grała
Marusię. Był moment, że nawet chciałam pójść do wojska i być taka  jak ona. 

WS- Jak Pani spędza wolny czas?

AB-Wolny czas spędzam z moim małym wnukiem Tomkiem. Oprócz tego bardzo lubię podróżować i
czytać. Staram się czytać dużo, bo to mnie relaksuje.

WS- Co jest najtrudniejsze w pracy dyrektora?

AB- Wszystko jest trudne w pracy dyrektora. Teraz najtrudniejsze jest to, gdy biegam między dwiema
szkołami i trudno mnie zastać tutaj. Musicie się, ze mną umawiać na wywiad czy na cokolwiek innego.
Jest teraz bardzo dużo różnych spraw, które trzeba załatwiać dla dobra dzieci, dla Was.  Czasami rodzice
przychodzą z  trudnymi sprawami i trzeba im pomóc najlepiej jak to potrafimy. 

WS- A co jest przyjemne?

AB-Przyjemne są takie kontakty jak teraz z Wami. Bardzo przyjemne jest wtedy, kiedy widzę jak dzieci
rosną.  Bardzo miłe wspomnienie mam z występu, który zorganizowała 3 lata temu klasa 3 z okazji
rozpoczęcia roku szkolnego, gdy zaczynałam swoją pracę tutaj. Byli wtedy równie wystraszeni jak ja.  A
teraz patrzę, jakie są to wspaniałe dzieci, jak urośli.... Niezapomniane są spotkania z Wami i Waszymi
rodzicami np. podczas  spływów kajakowych. Są takie chwilę, w których bardzo się cieszę, że jestem
nauczycielem i dyrektorem.

-Dziękujemy 

Autorki
Julia Bała
Viktoria Marek

Internet
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"W zdrowym ciele zdrowy duch"- klasa sportowa.

We
wrześniu
pojawiła się
w szkole
pierwsza
klasa
sportowa o
profilu-piłka
nożna.cą

 Od września
działa pierwsza
w szkole klasa
sportowa o
profilu- piłka
nożna.
Wychowawcą
klasy jest Pan
Marek
Leszczyński.
Czytajcie o tym
jak trenują,
czego się uczą,
czego nie
lubią... Jedno
jest pewne-
zajęcia z WF
kochają
najbardziej na
świecie. :)

Klasa sportowa

            Czujemy się wyróżnieni i szczęśliwi, że możemy być uczniami klasy
sportowej. Mamy nadzieję, że nasz wychowawca myśli podobnie. Choć
czasem za bardzo rozpiera nas energia, to zawsze staramy się zachowywać
grzecznie, co bywa trudne. Niektórzy mówią, że taki nasz urok. Kto wie ? :) 
            Czasem myślimy, że może wśród nas są przyszli mistrzowie świata?
To nas zachęca do pracy i dawania z siebie wszystkiego, całych sił.
Trenujemy dosyć ciężko i dużo- także po lekcjach. Nasze treningi są bardzo
wyczerpujące, ale także wspaniałe. Trenujemy piłkę nożną, co wiąże ze
sobą ćwiczenia wytrzymałości, siły, kondycji. Choć i tak najbardziej lubimy po
prostu kopać piłkę i strzelać bramki. Piłka nożna to gra zespołowa,a my
jesteśmy zgraną klasą, więc tym bardziej  cieszymy się, że możemy robić
coś razem. Wśród nas są osoby, które uczą się grać w piłkę nożną, ale
wyróżniają się podczas "zwykłych "przedmiotów np. język angielski, język
polski, matematyka.
        Mamy w swojej klasie 3 dziewczyny. Jesteśmy dla nich mili i naprawdę
je lubimy. Trudno czasem ocenić, czy cieszą się z tego powodu, ale my
uważamy, że powinny. Na treningach nie ma taryfy ulgowej dla dziewczyn, a 
mimo to one sobie świetnie radzą. My też mamy dodatkową motywację, żeby
nie być od nich gorsi i słabsi.
Autorzy- Wiktor Karsznia, Patryk Ugodziński

Marek Leszczyński
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KULINARIA Amerykańskie naleśniki to dla mnie sposób na nudę w
kuchni. Bardzo lubię je robić, bo zajmuje to mało
czasu, a efekt jest zaskakujący . Przepis znalazłem na
którejś  stronie internetowej. Polecam skorzystać z
niego każdemu, gdy przychodzi ochota na "coś
słodkiego". Można też nieźle zaskoczyć rodziców. 

Składniki na pancake's:
1 i 3/4 szklanki mąki,1 i 1/2 szklanki mleka, 2 łyżeczki
proszku do pieczenia (może być też soda
oczyszczona), 2 łyżki cukru,1/2 łyżeczki soli,1 jajko,
50g rozpuszczonego masła, olej do smażenia
Przygotuj:
2 miski, trzepaczkę lub mikser
Sposób przygotowania:
Mieszamy wszystkie suche składniki (mąkę, proszek,
sól, cukier). Następnie mocno roztrzepujemy jajko.  Do
mleka dodajemy wcześniej rozpuszczone, ale już
wystudzone, masło. Ponownie mieszamy.
Roztrzepane jajko dodajemy do mleka i masła.
Mieszamy. Następnie dodajemy mokre składniki do
suchych i mieszamy. Ciasto na pancake's jest już
gotowe.
Sposób smażenia: 
Smażymy na rozgrzanym oleju z obu stron na złoty
kolor. Gdy będą się pokazywać bąbelki powietrza, to
należy przekręcić je na drugą stronę.
Dodatki:
Świeże owoce, syrop klonowy, nutella podgrzana w
kuchence mikrofalowej,polewa czekoladowa,mała
kostka masła na sam czubek.
Autor-Wiktor Karsznia

Pancakes

                          Maślane ciasteczka
Składniki:
kostka masła 250g,
szklanka cukru pudru,
2 jajka,
1 opakowanie cukru z prawdziwą wanilią,
3,5 szklanki mąki,
1,5 łyżeczki proszku do pieczenia,szczypta soli,
Masło pokrojone w kostkę utrzeć z cukrem pudrem i
cukrem z wanilią. Dodać mąkę z proszkiem do
pieczenia i solą oraz jajka. Zagnieść kulkę. Zawinąć w
folię i włożyć do lodówki na godzinę. Jeśli mamy czas,
to nawet na całą noc. Kulę podzielić na dwie części i
cienko rozwałkować podsypując mąką. Wyciąć
dowolne kształty, ułożyć na blaszce wyłożonej
papierem do pieczenia. Pozostałym białkiem
posmarować ciasteczka i obsypać cukrem. Piec 11
min. w 180C.
Autor-Milena Kowalska

Internet

Wiktor Karsznia

żródło
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Co w trawie piszczy?
Nasze recenzje, opinie, testy.

"Cudowny chłopak"- niezwykły film,
który chwyta za serce.

musical.ly-
aplikacja do
dzielenia się
muzycznymi
nagraniami

musical.ly

 "Cudowny chłopak" opowiada historię 10letniego Auggiego, który w
wyniku pewnych zaburzeń genetycznych ma zdeformowaną twarz. Po
latach nauki w domu, rodzice decydują się wysłać syna do normalnej
szkoły, gdzie będzie mógł przebywać z innymi uczniami. Na początku
chłopcu trudno się odnaleźć w nowym środowisku, jednak z czasem
poznaje przyjaciół. Fantastycznym zabiegiem reżysera było opowiedzenie
tej historii nie tylko z perspektywy głównego bohatera, ale także innych
osób, które znajdują się w jego otoczeniu. Na szczególną uwagę zasługuje
świetny wątek siostry chłopca Vii. Jej rozterki i cierpienie spowodowane
brakiem zaangażowania rodziców w jej życie są ważnym punktem całej
historii  i doskonale komponują się z narracją opowieści. Jest to bardzo
ciekawa osoba, pełna skrajności – od troski o brata, po złość z powodu
bycia tłem w rodzinie. Twórcy pokazują ból dziewczyny, który próbuje
utrzymać go na wodzy i ukryć pod maską pełnego zrozumienia wobec
zaistniałej sytuacji. Aktorka  grająca Vię  nadaje swojej postaci dodatkowej
głębi, a przechodząc w sceny demonstrujące cierpienie bohaterki,
naprawdę działa na emocje widza. Najlepszym przykładem będzie scena
monologu w przedstawieniu teatralnym, która potrafi wywołać ogromne
wzruszenie. Także tu nie tylko historia Auggiego gra pierwsze skrzypce.
My zwróciłyśmy uwagę na postać jego siostry
autorki- Zosia Januszewska i Tosia Niedzielska  
źródłahttps://naekranie.pl/recenzje/cudowny-chlopak-recenzja-filmu-
262169:
http://headdivided.pl/cudowny-chlopak-recenzja-
opinia/https://gamerweb.pl/cudowny-chlopak-recenzja-filmu/

 Aplikacja musical.ly - Jak to
działa? Najpierw wchodzisz w
aplikacje musical.ly, a potem
wybierasz rodzaj nagrania: pick
music (muzyka, do której
nagrywamy wideo), shoot first
(najpierw nagrywamy film, potem
podkładamy muzykę) lub from
library (wybieramy film lub zdjęcie
z biblioteki naszego telefonu). Jeżeli
zdecydujemy się na realizację
krótkiego klipu muzycznego, to nie
musimy się martwić o to, czy
znajdziemy ulubioną piosenkę.
Katalog jest tak obszerny, że
możemy wybierać i wybierać.
Dostępne są filtry, spowolnione lub
przyśpieszone tempo, a także film
poklatkowy. Nagrania możemy
publikować, zachować dla siebie
lub całkowicie pozbyć się ich z
pamięci aplikacji. Bardzo lubię tę
aplikację.      
autor-Blanka Skalska
źródło-
http://www.eska.pl/news/129773  
     

musical.ly
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AP

Pączek

          Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli naszej
szkole wziąć udział w konkursie organizowanym przez
Gdyńskie Centrum Sportu, a które dotyczyło
kibicowania biegaczom podczas Biegu Europejskiego. 
              Naszym zadaniem było stworzyć
niezapomnianą strefę, która poprzez swoją aurę,
nasze zaangażowanie, doping będzie zachęcała
biegaczy do jeszcze większego wysiłku, podnosiła na
duchu, ale też po prostu przynosiła radość i uśmiech.
Krzyczeliśmy głośno, grała muzyka i świetnie się
bawiliśmy. Przy okazji rozdawaliśmy ulotki dotycząca
powstających w szkole klas dwujęzycznych z
językiem francuskim. Nowe doświadczenie pozwoliło
sprawdzić się w zupełnie nieznanej nam roli. Endorfin
nie zabrakło.
            Liczymy na to, że biegacze odwdzięczą się
nam głosami, bo jest o co walczyć. Jak czytamy na
stronie Gdyńskiego Centrum Sportu
"Zwycięska szkoła, oprócz zaszczytnego tytułu,
otrzyma pamiątkowy puchar oraz nagrodę w
wysokości 2000 zł na zakup sprzętu sportowego". Dla
pozostałych szkół też są nagrody, ale jak mierzyć, to
wysoko :)
M.M.

Anna Pączek

Anna
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