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Spektakl „Tajemniczy ogród”

Dnia 8 V 2018 roku poszliśmy całą szkołą do kina Kryterium, na spektakl „Tajemniczy ogród”. Mieliśmy lekcje tylko do 10:45, do szkoły wróciliśmy około godziny

14:00. W kinie nie było bajki, było przedstawienie o dziewczynce, którą nie interesowali się rodzice. Ten tytuł pochodzi od ogrodu, który wujek głównej bohaterki

zaniedbał, wyrzucając do niego klucz. Ogród jest zamknięty już 10 lat. Jednak Mary, główna bohaterka była bardzo ciekawa co się tam znajduje i w końcu

odnalazła klucz. Z Dickiem przebywała w ogrodzie i sadziła kwiaty. Któregoś dnia, usłyszała płacz dziecka. Była bardzo ciekawa kto to. Okazało się, że to był

syn jej wujka. Mary siedziała i rozmawiała z chłopcem, który podobno był chory. Syn wujka poprosił, żeby Mary zabrała go do ogrodu. Następnego dnia okazało

się, że chłopiec jednak może chodzić i historia zakończyła się szczęśliwie. 

                                                                                                                                     
                                                                                                                                            Martyna Kowalska 4b

Bieg po zdrowie

25 maja odbędzie się bieg po zdrowie.
Wezmą w nim udział uczniowie klas IV-VII.
Dziewczęta biegną 800 metrów czyli
cztery okrążenia naszego szkolnego
stadionu. Chłopcy 1000 metrów, a to jest
aż pięć okrążeń. W tym biegu, za zdobycie
jednego z trzech pierwszych miejsc można
zdobyć medal! Każda klasa biegnie osobno
z podziałem na płeć. Są duże szanse na
wygraną. Jest to dobry pomysł na
sprawdzenie swoich możliwości. Zapisy
zbierają dziewczyny z IVa.
        Nikola Czupajło, Alicja Specyał  5a
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Wywiad z Panem Arkadiuszem Demidowiczem

Naszą szkołę odwiedził Arkadiusz Demidowicz były
absolwent naszej Szkoły Podstawowej nr 13 a tak ze
vicemistrz świata w kulturystyce 2017r. Pan Arek
rozmawiał z uczniami o tym jak wygląda proces
przygotowania do zawodów kulturystycznych np. dieta
oraz trening. Uczniowie naszej szkoły wysłuchali z
zainteresowaniem naszego Mistrza oraz zadali kilka
pytań:

1. Jak często Pan trenuje?
Odp. Trenuję 5 w tygodniu od 2 do 3 godzin dziennie.
Mój trening jest bardzo ciężki. Składa się z dwóch
godzin treningu siłowego oraz jednej godziny treningu
aerobowego

2. Czy stosuje Pan specjalną dietę?
Tak. Muszę restrykcyjnie trzymać się diety. Teraz
akurat jestem na etapie budowania masy, więc mogę
sobie pozwolić nawet od czasu do czasu na kawałek
ulubionego sernika.

3. Czy myślał Pan ze kiedyś zajdzie tak daleko?
W życiu przez myśl mi nie przeszło by zostać vice
mistrzem świata.

4. Komu poleciłbyś uprawianie kulturystyki?
Kulturystykę może uprawiać każdy fitness –
dziewczyny, chłopcy kulturystykę. Są osoby co wolą
siatkówkę, Ja byłem całe życie chudy i mi to
przeszkadzało. Dlatego kulturystykę może uprawiać
każdy kto chce ale nie z przymusu.

5. Co się składa na sukces sportowy w kulturystyce?
Wszystko! Dieta, trening, motywacja samozaparcie
miłość do sportu i osoba ( Pani Agnieszka) która mnie
wspiera w każdym działaniu.

6. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad zmianą
dyscypliny sportowej?
Teraz obecnie nie – oby towarzyszyło mi do końca
życia „ Jak mam umrzeć to tylko na siłowni”.

Pytania do Mistrza zadali: Zuzia, Asia, Hania, Franek,
Nikola z klas 5A
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Na lody!

W dniu 24. 04 . 2018 roku mieliśmy z klasą wyjście na lody z okazji urodzin Weroniki, naszej koleżanki.
Poszliśmy do „Świata lodów”. Kiedy szliśmy było bardzo dużo śmiechu, gadania i uspokajania. Na początki
mieliśmy iść na lody domowe, ale okazało się, że było zamknięte. Gdy doszliśmy do kresu, każdy rzucił się do
kolejki. A gdy zamawialiśmy lody, jakiś Pan jadł kiełbasę. Potem stwierdziliśmy, że jest za gorąco i weszliśmy.
Wtedy dziewczyny zmazały napis napisany kredą. Wracając cała klasa chciała iść na sportową dolinę, ale nasza
Pani mówiła, że absolutnie nie. Cała klasa wróciła do szkoły.    

                                                                                                                                                                 IVB

Wycieczka do Wrocławia

Pod koniec maja, klasy VI i VII wybierają się do Wrocławia. Będą zwiedzały ZOO, Oceanarium i zabytki.
Wycieczka będzie trwała trzy dni, a wyjazd zaczyna się o północy. Klasy będą spać i jeść w 3-gwiazdkowych
hotelach. Dojazd do Wrocławia będzie trwać do 10 do 1 godzin autokarem. Jeden minus jest taki, że kiedy
przyjadą, mają godzinę na przygotowanie się na wycieczkę. Uczestnicy  wracają 30 maja i mają już wolne.
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Czerwony Kapturek

Kółko teatralne „Prestiż” przygotowuje nowe
przedstawienie. Odbędzie się ono podczas
zakończenia roku szkolnego, 22 czerwca. Będzie to
alternatywna historia czerwonego kapturka, w języku
angielskim. Spektakl przygotowują klasy 5a, 6a oraz
6b pod okiem Pań Ewy Lipińskiej i Uli Popławskiej.
Choć scenariusz został zapożyczony, to w uczniowie
6b dokonali znacznych modyfikacji. Przygotowania już
trwają, wszystko będzie dopięte na ostatni guzik.
Mamy nadzieję, że to przedstawienie umili Wam
ostatni dzień szkoły.
                                          

                                           Wiktor Grabowski 6b

Życzenia uczniów wobec szkoły

Moim zdaniem w szkole powinny być szafki, bo wielu
uczniów może mieć krzywe plecy, przez zbyt ciężkie
plecaki. Szafki pozwalałyby uczniom mieć zdrowe
plecy. Gdyby były szafki, dużo lepiej byłoby ze
zdrowiem uczniów oraz ochroną ich własności.
Uczniowie byliby mniej zmęczeni co podniosłoby ich
aktywność na lekcji. 
Myślę, że wszyscy uczniowie naszej szkoły zgodziliby
się z moim zdaniem, bo chyba każdego bolą plecy.
  

               

  Mateusz Przybyszewski 6a



www.gp24.pl Głos Dziennik Pomorza | Numer 1 05/2018 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Prestiż

                          Ankieta
Kilka miesięcy temu wprowadzono zakaz używania
telefonów na przerwach. 98% górnego holu chciało,
żeby zlikwidować ten zakaz. 2% było za tym, żeby
tego nie likwidować. Naszym zdaniem ten zakaz
powinien być zniesiony, ponieważ gdy nie było zakazu
to było mniej bójek.
      

                            Krystian Czupajło, Antek Kozieł 6a

Sklepik

Hanna Tomczak, Mateusz Śledziński oraz Nikola
Czupajło chcą, aby sklepik powrócił!. Było tanio,
przyjmowano wszystkie pieniądze. Był o wiele większy
wybór produktów, zwłaszcza napojów. Chcą również,
aby lody powróciły! Dlatego, że były artykuły szkolne,
długopisy, zeszyty, ołówki. Starsi uczniowie na
przerwach próbują wymykać się do sklepów
osiedlowych. To są mocne argumenty! Sklepik był
najlepszy…
  
                                  Julia Gawrysiak, Kinga Pet,6a

   Koszykówka                                                               

Chciałbym polecić ten sport, ponieważ jest fajny. Zwłaszcza atmosfera na

treningach. Nowi znajomi. Koledzy i bardzo dobry trener. Treningi trwają

półtorej godziny. Jest też trening motoryczny trwający jedną godzinę oraz

godzinny basen. Ja mam sam ćwiczę już pięć lat. W moim roczniku, 2005, w

tym roku zdobyliśmy mistrzostwo województwa. W rocznika 2004 i 2002

również udało się wygrać zmagania w Województwie Zachodniopomorskiem.

Treningi są codziennie. Jeździmy na międzynarodowe turnieje, również poza

granice Polski.

                                                         Antek Siewruk 6b
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Dyżurni w Szkole

Od kilku miesięcy w szkole panują dyżurni. Powstali z
inicjatywy Samorządu Uczniowskiego. Codziennie
patrolują szkolne korytarze przy klasach 1-3 i pilnują
porządku. Dyżurni noszą żółte opaski na ramionach,
dzięki czemu można ich łatwo rozpoznać. Podczas
ładnej pogody mają wolne. Strażnikami porządku są
głównie uczniowie klasy 5a oraz kilka osób z 6b.
Nauczyciele bardzo pomagają w dyżurach na
korytarzach. Opaski zawsze rozdaje Franciszek
Grosiak a przechowuje je Elżbieta Januszewska.
Chętni na stanowisko Dyżurnego w przyszłym roku
mogą zapisywać się u Pani Elżbiety. Według
Dyżurnych to jest miła praca, ale dzieci zachowują się
czasem jak małe diabełki.
 

                              Igor Karbowiak, Mateusz Gałaj, 5a

Wybory na przewodniczącego Szkoły!

W wyborach startują następujący kandydaci:

- Szymon Kobus, 
- Nikola Czupajło,
- Franciszek Grosiak,
- Kuba Czeszejko
- Alicja Specyał,
- Hanna Tomczak,
- Mateusz Śledziński.

Przeczytajcie ich propozycje, zapoznajcie się z
plakatami i zadecydujcie, kto według Was, powinien
zostać przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego. 
Wybory odbędą się 25 V 2018 r.
Liczymy na Wasze głosy!

                   Adrian Kołodziejczyk, Kuba Czeszejko 5a
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Lewa! Prawa!

Dnia 12 V 2018 r. odbył się rajd pieszy. Przeszliśmy aż
osiem kilometrów. Na postojach pan mówił różne
ciekawostki. Pani Kamila Horbaczonek na początku
dała niektórym kartki i musieliśmy te ciekawostki
zapisywać. Panie powiedziały, że jak napiszemy
najważniejsze ciekawostki, to pójdziemy na pizzę. Po
drodze widzieliśmy różne zwierzęta np. węża i
zdechłego dzika. Jak dotarliśmy na miejsce, to było
fajnie bo czekała na nas zupa i konkursy. Po zupie
mieliśmy trochę odpoczynku a potem zaczęły się
atrakcje. Konkursy polegały na tym, że trzeba było
nieść np. piłeczkę na łyżeczce, skakać w workach,
kręcić hula-hop czy chodzić na szczudłach. Niektórzy
wygrali bardzo dużo nagród, a ja tylko jedną czyli
smycz na klucze. Było ekstra ale musieliśmy już
jechać.

                                                  Amelia Wieczorek 4b

Pokaz mody ekologicznej

Moda ekologiczna zaczęła zmieniać swój wizerunek,
gdy w ramach "Fair Fashion" młodzi projektanci
zaprezentowali na wybiegu całe ekologiczne kolekcje.
Nowy styl ekologiczny zerwał z dawnym wizerunkiem,
prezentując się niezwykle stylowo, elegancko .
Na międzynarodowych targach mody w Berlinie czy
Paryżu wyznaczono specjalne strefy, nazwane "Green
Area" czy "So Ethic", zarezerwowane dla marek w
branży mody, które są ekologiczne i produkowane
zgodnie z zasadami sprawiedliwego handlu.
W naszej szkole 17 kwietnia odbył się pokaz mody
ekologicznej. Wzięło w nim udział sporo osób. Nagrodą
był kilogram cukierków, dyplom i dwie szóstki z
plastyki. Pierwsze miejsce zajęła Aniela Kowalska z
klasy 4b, była ona przebrana za księżniczkę, Jury
składało się z następujących osób: Pani Ela
Januszewska, Pani Anna Wilmańska oraz Szymon
Kobus.

                      Asia Dubyk  , Zuzia Jagodzińska 5a
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Fortnite

Fortnite to gra, o bardzo dużej popularności Nawet w
naszej szkole. W tę grę gra obecnie ponad 40 milionów
graczy na świecie. Każdy mówi o tej grze, ponieważ
wszystkich to tak interesuje i jest darmowa. Ta gra ma
dwa tryby – battle royale i ratowanie świata. Ratowanie
świata to tryb tej produkcji z jakiś czas będzie on
darmowy. Chodzi w nim o to, aby dobywać schematy i
bronie oraz pułapki. Można w to grać ze znajomymi jak
i samemu. Główną walutą w grze są V-dolce. Teraz
battle royale ale myślę że nie trzeba tego trybu
tłumaczyć, więc dziękuję za przeczytanie.

Marcin Pacyna 6b

Małpa
Część nazywam się Ben, pracuję w programie
rządowym, który nazywa się M.A.Ł.P.A. Nie wiem, co
może znaczyć ten kryptonim, ale brzmi nieźle. Teraz
wam powiem coś o sobie, żyję w latach 2058, ziemia
nie ma granic, po ty jak Europa wygrała III wojnę
światową . Turcja i Korea się poddały, ludzie są
„szczęśliwi”, ale to tylko złudzenie. W tym świecie już
brakuje uczciwych ludzi, wszystko jest takie
nowoczesne ja np. w sobie czip, który pozwoli mi
umrzeć śmiercią naturalną. Rząd mnie potrzebuje, ale
ja nie potrzebuje rządu. Wczoraj poszedłem do
pracy. Z zawodu jestem lekarzem, ale i tak jest już jest
jeden lek na wszystko. Jak badałem wczoraj
takiego pana, to przyszedł do mnie szef i kazał podejść
do  laboratorium.
- Jesteś dyplomowanym biologiem, więc masz
stworzyć wirusa, który zakazi świat – powiedział szef.
- Eeee… ale po co zarażać świat? – spytałem.
- Dobre pytanie, teraz mamy jeden tani lek na
wszystkie choroby , a nam się to nie podoba, ponieważ
zarabiamyza mało, to tyle – powiedział szef. Nic nie
mówiąc, wziąłem się do roboty. CDN……
Kuba Romowski 7a

Baśń

Dawno, dawno temu żył sobie rycerz Kuba który
pojechał swoim rumakiem, żeby uratować księżniczki
Emilkę i
Anielkę przed smokiem. 1 Rycerz nie zauważył smoka
chciał wejść do wieży i uratować księżniczki. Lecz
smok
go zauważył i zionął ogniem. Kuba zauważył ogień z
paszczy smoka, przestraszył się więc się wycofał i
wyciągnął miecz, wsiadł na rumaka i zaatakował
smoka, wbił mu miecz w serce. Rycerz Kuba zabił
smoka i
pobiegł na wieże żeby wypuścić Anielkę i Emilkę.
Księżniczki dał mu buziaka w policzki i z rumakiem
pojechali do zamku……
Ciąg dalszy nastąpi….

Emilka Gwarońska, Aniela Kowalska 4b


