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Na

   Morska Szkoła im. Aleksandra Doby        
  doczekała się swojej gazety: "Na fali" !    
                                 
    Gazeta powstała, aby wspierać naszych uczniów w
ich poczynaniach dziennikarskich, rozwijać u nich
zdolność pisania oraz uwrażliwiać na dobro i pomoc
innym. Publikowane artykuły to praca uczniów z klas 
III -VIII. Gazeta będzie miesięcznikiem wydawanym w
pierwszych dniach każdego miesiąca. 
Koszt 2 zł, z czego połowę dochodów przeznaczymy
na pomoc Podopiecznym w Domu Dziecka im. Janusza
Korczaka w Gdańsku, a drugą połowę przekażemy na
koszty związane z wydawaniem gazety.

.

           Morska szkoła oceanem 
               możliwości !

Zależy nam, aby każda chwila
spędzona w naszej placówce była
ciekawa, bogata w nowe
doświadczenia i umiejętności
potrzebne w podbijaniu świata.

                     Pozdrawiamy serdecznie.                           
 Cieszymy się, że możemy dla Was pisać :)                         
                                                                                                  
                   Wasi Redaktorzy

fali

.
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Cykl moich
artykułów będzie
nosił nazwę „ Morza i
Oceany",
w każdym numerze
będę opisywał
ciekawostki o
świecie wodnym .
Dzisiejszy artykuł
dotyczyć będzie :
Wielkiej Rafy
Koralowej .
My ludzie żyjemy na
lądzie , rzadko kiedy
interesujemy się tym,
co kryją głębiny.
Jak wszystkim nam
wiadomo, Ziemia w
większości jest
pokryta wodą .
Przyjrzyjmy się
kropli w morzu tego,
co już wiemy.
Przedstawię Wam
krótko 

kilka ciekawostek na
temat Wielkiej Rafy
Koralowej :
1#  Rozciąga się
ona  na powierzchni
ok 2500 km  i jest
największą żyjącą
strukturą na całym
świecie .
2# Widać ją  aż z
kosmosu  jako
jaśniejszą smugę na
tle oceanu .
3# Zagrożeniem dla
Wielkiej Rafy
Koralowej są
rozgwiazdy , które ją
pożerają ,
pozostawiając
jedynie szkielet .
Kolejnym
zagrożeniem , wcale
nie mniejszym ,są
ludzie , którzy
wylewają ścieki

do wody , zamulając
ją . Nie pomagają
również rzesze
turystów .
4# Nie wszyscy
wiemy , że tej pięknej
rafie grozi utonięcie .
W historii notujemy,
iż podobny
przypadek miał
miejsce ok. 125 tys
lat temu, kiedy
poziom wody i
temperatury były
wyższe. Naukowcy
alarmują , iż kiedy
ludzie się nie opanują
i nie spowolnimy
emisji dwutlenku
węgla, Wielka Rafa
Koralowa może
przejść do historii . 
I tak mocno już
zniszczona  Rafa 
mogłaby nie znieść

dodatkowego
nacisku
spowodowanego
przez gwałtowne
podniesienie się
poziomu wód .
5# Uczeni  w Sydney
wymyślili lepszy niż
ten” tradycyjny”
( zatapianie statków i
liczenie na to, że rafa
odbuduje się sama)
sposób na
odnawianie
zniszczonych części
rafy koralowej ,
wykorzystując
drukarki 
3 D do odtwarzania
naturalnie
wyglądających korali
.
6# Staramy się ją
chronić na różne
sposoby . Naukowcy

zaprojektowali
specjalnego robota ,
który ma zabijać
rozgwiazdy .
Robot ten ma
rozpoznawać
rozgwiazdę
i wstrzykiwać jej
specjalną truciznę .
Robot nie jest
jeszcze gotowy do
akcji , lecz jest w
fazie testów . Kiedy
wszystkie testy
zostaną zakończone
sukcesem, robot
będzie w pełni
automatycznym
„ochroniarzem rafy".

                       ....cdn

                              Kącik morski - ciekawostki na fali. 

                                           "Morza i oceany" 
                                   Redaktor: Kajetan Olejnik 4c
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                         "Bezpieczeństwo ponad wszystko"
                            Redaktor: Wiktor Sokołowski 3b

Komputer to
narzędzie które też
trzeba chronić by
żaden wirus nie
ukradł naszych
danych.
Do tego jest tak
zwany antywirus, aby
dobrze się
zabezpieczyć trzeba
wybrać dobry
antywirus a ich jest
dużo. Ale też
pamiętajmy o tym, że
sama sieć może
mieć tak zwany
firewall,

czyli zaporę
ogniową. Ale teraz
zastanówmy się nad
antywirusem, mamy
do dyspozycji 
3 opcje: antywirus
darmowy, wersję
próbną i licencję na
określony czas.
Program można mieć
z płyty, którą można
kupić z gazetą
komputerową – jest to
„Niezbędnik” , w
którym najczęściej
dostępny jest ESET
Internet

Security.  Jeżeli
macie kilka
antywirusów będzie
jeszcze gorzej, bo jak
jeden będzie chciał
działać to drugi
antywirus będzie
blokował działanie
pierwszego. ESET to
płatny antywirus ale
dobry, ja posiadam
licencję na 2 miesiące
za darmo z
niezbędnika, ale Wy
możecie kupić na 3
lata - to jest
maksymalny

czas licencji,
większości
antywirusów.
Polecam także: Avast
,McAfee, Bytefence i
AVG, lecz nie
ukrywam,
że AVG to
uproszczona wersja
Avast. Niektóre
antywirusy posiadają
wersję premium, w
którą też warto się
zaopatrzyć. A jeśli
masz pliki, które
podejrzewasz, że są
zainfekowane

złośliwym
oprogramowaniem to
zajrzyj na stronę,
gdzie możesz
sprawdzić swoje pliki.

Zasady Inwazja

Przydatne strony: 

https://www.virustotal.
com/#/home/upload

Co ma wspólnego
Windows z
człowiekiem?

Też łapie wirusy :)

Karina

Po założeniu konta na
Roblox podając imię,
nick ( bez polskich liter)
oraz datę urodzenia,
logujemy się na
serwerze i gramy :) 
Przedstawiam moją
ulubioną grę "Kick off" i
kilka tricków.
Gdy jesteś przy piłce i
masz czerwony pasek
na dole oznacza to, że
możesz strzelić 
TRICKSHOOTEM (nie
uderzaj prosto w

bramkarza, spróbuj z
24 metra pod kątem 30
stopni). Niebieski
pasek pozwala na
sprint. 

ZAPRASZAM DO
GRANIA

                                     "JAK BYĆ PRO W ROBLOX"
                                   Redaktor: Mateusz Kucharczyk

Sieć wirusów

Gajewska

https://www.virustotal.com/#/home/upload
https://www.virustotal.com/#/home/upload
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 Sara Pennypacker "Pax"
                                  Redaktor: Mateusz Czapiewski 6b

 Autorem tej
wzruszającej
książki jest Sara
Pennypacker.
Przepiękne
ilustracje do niej
wykonał Jon
Klassen.
  Jednak zanim
przejdziemy dalej
chciałbym
powiedzieć, że
musicie coś
zapamiętać. Po
pierwsze - Peter
wraz liskiem są
nierozłączni. Po
drugie - Peter wraz
z tatą
wyprowadzają się,
ponieważ jego
opiekun musi
jechać do pracy-
wojska.
  Książka opowiada

o chłopcu, który
wyprowadza się do
dziadka. Jednak
Peter nie
przeprowadza się
sam z ojcem,
ponieważ chłopiec
dawno temu
przygarnął do
siebie malutkiego
liska, którego
nazwał Pax co
oznacza - pokój.
Peter tak sobie
wymarzył  tę
przeprowadzkę:
On, ojciec i lis.
Przeprowadzą się i
dalej będzie tak jak
kiedyś.
  Ojciec informuje
Petera przez cały
czas, że dziadek
jest już stary i
gdyby pojechali

do niego z Paxem,
to mały lisek będzie
pałętał się pod nogi
starca, który
mógłby się o niego
potknąć. Więc
zmiana lokum
rodziny i
zamieszkanie z
dziadkiem wraz z
liskiem nie
wchodziło w
grę.Tata chłopca
zdecydował, że
wypuszczą Paxa
gdzieś w lesie, na
uboczu. I tu
zaczyna się akcja!
  Peter jeszcze nie
wszedł do domku
dziadka, a już
rozmyśla jak to by z
niego wieczorem
uciec-żeby znaleźć
lisa, oczywiście.

  Chłopiec podczas
drogi napotyka
wiele
niebezpieczeństw i
nowych przyjaciół.
  Jednak czy to
wystarczy by
pokonać setki
kilometrów
samemu i z
ograniczonymi
zapasami?
Przekonajcie się
sami! Przeczytajcie
książkę i
stwierdźcie czy
wam się podoba,
czy nie.
  Mi osobiście
podobała się
bardzo i uważam ją
za bardzo
wzruszającą i
pouczającą. Jest
ciekawa i ma mało

stron, więc można
ją szybko
przeczytać, ma też
piękne ilustracje co
pozwala wczuć się
w klimat!
 

Jednym słowem-
POLECAM!
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Jednorożce, Potwór z Loch Ness i Wielka Stopa - istnieją?
                       Redaktor: Martyna Radomska 3a.

Legendy
Jednorożców.

* Jednorożca o nogach
słonia i ogonie dzika
widziano w Indiach.
 
* Chiny, tam widziano
jednorożce z głową lwa
i zielonymi łuskami.

Karina

Jednorożce to
stworzenia
fantastyczne,
występujące w
mitach i legendach.
Posiadają jeden róg
po środku czoła.
Najwcześniej
opisane zostały
przez Ktezjasza ( V -
VI w p.n.e).
Natomiast Pliniusz
Starszy dodał mu
jeszcze łeb jelenia,
stopy słonia i ogon
lwa. Wyobrażacie
sobie takiego

jednorożca? W
średniowieczu
przedstawiany był
zazwyczaj jako biały
koń z nogami jelenia
i lwim ogonem.
Jednorożce
uważano, za
najsilniejsze
zwierzęta, które
miały odwagę
zaatakować słonia. 
Zwierzęta te od
czasów
średniowiecza
bardzo się zmieniły,
ponieważ

dziś przedstawiane
są jako kolorowa,
słodka istota.

Pierwszym, który
zainteresował świat
Potworem z Loch
Ness był George
Spicer z Londynu,
który w 1933 roku
poinformował o tym,
że w trakcie podróży
w Szkocji wraz z
żoną spotkali
stworzenie, które jest
bardzo bliskie

smokom albo
prehistorycznym
zwierzętom, jakie
widzieli w swoim
życiu, Potwór miał
nieść zwierzę w
pysku i kierował się
do jeziora.

Uparci naukowcy
twierdzą od lat, że
Wielka Stopa to
wymysł ludzi z bujną
wyobraźnią,
natomiast

zoolog John Crane w
1933 roku napisał w
swym artykule, że nie
wierzy w istnienie
Wielkiej Stopy na
naszej planecie: "nie
ma czegoś takiego
jak Big Foot".

Co zatem zrobić z
dzisiątkami a być
może setkami
doniesień na temat
ogromnego
małpoluda..?

.

.

.

                                          Co to jest wszechświat?
                                       Redaktor: Alicja Terlecka 6c

Od dawna powstanie
wszechświata było
zagadką dla
naukowców. Jest wiele
teorii opisujących ten
moment, lecz
najprawdopodobniejsza
jest teoria wielkiego
wybuchu. Według niej
wszechświat w chwili
narodzin był niewielkim
punktem, w którym
była skupiona cała
materia. Punkt ten
zaczął bardzo

szybko się rozszerzać,
a materia która także
rozszerzała się z
biegiem czasu
utworzyła galaktyki,
gwiazdy i planety w
tym naszą planetę
Ziemię.

Czy jest możliwe, że kosmici istnieją?
Redaktor: Alicja Terlecka 6c

Wszechświat jest ogromny, a ziemia zajmuje
mały skrawek jednej z galaktyk. Z badań NASA
wynika, że wszechświat nie jest taki pusty.
Okazało się, że zupełnie blisko nas znajduje się
 podobny układ planet. Istnienie kosmitów nie
wydaje się już tak niemożliwe i jest brane całkiem
na poważnie. Betty Hil wraz z mężem twierdzili,
że w 1961 r. miała ona zostać porwana przez
kosmitów.
Nie jesteśmy pewni czy kosmici istnieją, ale 
każdy ma na ten temat inną odpowiedź.

Gajewska

.

.

.



www.dziennikbaltycki.plDziennik Bałtycki | Numer 1 02/2019 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLNa fali

                                             Dlaczego chemia?
                          Redaktor: Paweł Ciesielski 6a

    Chemia to nie tylko przedmiot szkolny czy łączenie dwóch róznych związków  ze sobą. Dla mnie to sposób spędzania
w olnego czasu. Jeżeli odpowiedno się wykorzysta potencjał  atomów to są w stanie stworzyć nowe jutro - nowy Świat.
Dla większości ludzi to tylko dawa atomy , które się ze sobą bawią.Aby zrozumieć co się dzieje między nimi trzeba
zanużyć się w Świat  chemii , bo tylko wtedy wszystko nabierze sensu.
  Wcześniej napisałem coś takiego jak "atom'. Najpierw trzeba się zastanowić co to takiego , żeby móc o tym
rozmawiać. Atom to część materii , której nie da się podzielić ani przekroić. Każdy pierwiastek ma określoną wagę
swojego atomu. Jednakże czlowiek niedawno nauczył się manipulawać tak małymi składowymi Wszechświata. Jednym
z przykładów przemiany atomu jest promieniowanie (radioaktywność). Promieniowanie to naturalny lub wywołany
przez człowieka proces rozpadu atomu . Ja to tłumacze tak: promieniwanie jest wtedy , kiedy neutrony pokłócą się  z
jądrem atomowym . Wtedy uciekają od niego z wielką prędkością tworząc promieniowanie (alfa , beta , gamma).
Promieniowanie alfa  jest najsłabsze , może je zatrzymać kartka papieru. Promieniowanie beta zatrzyma szyba lub
skóra. Radioaktywność typu gamma  może zatrzymać gruba warstwa betonu lub ołów . Ludzie wykorzystują to ostatnie
promieniowanie np. w zdjęciach rendgenowskich.
  Nauczyliśmy się wykorzystywać chemię  w różnych dziedzinach (nie zawsze w dobry sposób) , ale jeżeli bedzie się
chciało dobrze to zawsze znajdzie się ktoś , kto naprawi błędy popełnione przez innych i da nadzieje na na lepszy
Świat. Nie pamiętem od kiedy i w jakich okolicznościach polubiłem chemię , ale doszedłem do wniosku ,
że to nie ma znaczenia dlaczego podoba mi się ta dziedzina nauki , ma znaczenie tylko to ,że chcę wykorzystać
ją dobrze i "naprawić Świat".

. .
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                                  Opowiadanie "21.05.1936"
                                 Redaktor: Adam Lenda 5b

           Dzień był wyjątkowo upalny. Zwinęliśmy obozowisko na skraju Amazonii i
wyruszyliśmy. Szliśmy na północ w kierunku świątyni Azteków. W wyprawie brali udział:
sierżant Robert, sierżant Daniel i ja, czyli dowódca ekspedycji Indiana Jones. Wokół nas
rozciągała się piękna dżungla - na drzewach było widać orangutany i leniwce, natomiast po
niebie majestatycznie przelatywały ptaki o pięknych kolorach opierzenia. Niedaleko od nas
mrówkojad kopał 
w ziemi… jednym słowem, dżungla tętniła życiem. My, chcąc nie chcąc, cięliśmy ostrymi
maczetami liście paproci. Raz po raz, potykaliśmy się o wystające korzenie, kamienie drzew i
kopce termitów. Po trzech godzinach wyczerpującego marszu weszliśmy w obszar dżungli
niewyobrażalnie duszny i wilgotny. Na próżno odganialiśmy od siebie krwiożercze komary. 
W końcu, widząc zmęczenie towarzyszy zarządziłem postój.
Zresztą i tak nie zaszlibyśmy daleko, ponieważ zachodziło już powoli słońce.
Po rozbiciu niedużego obozowiska rozpaliliśmy ogień i podgrzaliśmy resztkę zapasów
konserw. Leżąc już w namiotach, słyszeliśmy bębnienie deszczu o dach namiotu, a ukojeni
tym zasnęliśmy, gdy nagle…
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                                 "Trudne przejście do czwartej klasy"
                                  Redaktor: Wojciech Łukasiewicz 4 b

     W maju , w trzeciej klasie, pomyślałem sobie jak to będzie przejść do czwartej klasy.
Przyszedłem do domu i przez telefon spytałem mamy jak to będzie. Mama powiedziała mi bardzo
dużo rzeczy 
na ten temat. Na przykład, że nie  będziemy już mieli tej samej pani od wielu przedmiotów. 
Z tego powodu nie byłem zbytnio zadowolony ale pomyślałem sobie, że będzie ciekawie.
  Zaraz był koniec roku. Pakowałem się na wakacje do Hiszpanii i już o tym nie myślałem. Po
udanych wakacjach z mamą i siostrą zaczęliśmy się przygotowywać do nowego roku
szkolnego.Okazało się, że przejście do czwartej klasy na początku nie było łatwe. Co godzinę
zmieniały się przedmioty, 
Panie i klasy. We wrześniu nie mogłem wszystkiego zapamiętać, myliły mi się zeszyty , nie
wiedziałem co jest zadane do domu i z którego przedmiotu. Postanowiłem wszystko dokładnie
notować, mama sprawdzała Librusa i wszystko zaczęło się układać. Rodzice i starsza siostra
pomagali mi przygotowywać się do sprawdzianów, które są praktycznie w każdym tygodniu.
Na pierwsze półrocze mam dobre oceny, polubiłem język polski, przyrodę i historię.
Cieszę się, że w piątej klasie dojdą kolejne przedmioty. Teraz już wiem, że sobie poradzę :)

GenITY news
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                   Recenzja filmu “Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda” 
                                                        Redaktor: James 6b

 
   Jest to druga część filmu na podstawie historii napisanej przez J.K Rowling, znanej między innymi
dzięki kultowej serii książek o przeżyciach Harrego Pottera w szkole magii.
Film jest kontynuacją poczynań Newta, angielskiego czarodzieja, który ma wyjątkowe zamiłowanie
do magicznych zwierząt oraz posiada wielką wiedzę na ich temat. 
Ta część skupia się na (jak sama nazwa filmu mówi) głównym antagoniście serii czyli
Grindelwaldzie oraz walce z nim. Sam Grindelwald przedostaje się do Paryża, gdzie szuka swoich
zwolenników. Głosi, że czarodzieje powinni być wyżej nad osobami “nie magicznaymi”,
nazywanymi również mugolami, którzy powinni pracować dla ludzi magicznych. 
Nasz główny dobry bohater dostał za zadanie powstrzymanie Grindelwalda przed przejęciem
władzy nad światem czarodziejów i mugoli. Osobą zlecającą mu zadanie jest nauczyciel 
(w opowieściach o Harrym Potterze był on już dyrektorem szkoły), który darzył Newta, wielkim
zaufaniem. W trakcie filmu pojawia się wiele tajemniczych wątków, które łączą się następnie 
w całość. Myślę, że film nawiązuje do wielu historycznych zdarzeń z realnej historii świata. Przed
obejrzeniem tego filmu polecam zapoznać się z pierwszą częścią, gdzie poznacie głównych
bohaterów i szybciej zrozumiecie poruszane wątki. Polecam “Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie
Grindelwalda” wszystkim osobom, które lubią filmy fantasy, 
szczególnie tym, którzy uwielbiają zagadkowe wątki lub są fanami Harrego Pottera.
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                              " Podróże małe i duże"
                          Redaktor: Zuzia Masiulaniec 3 b

Cześć, nazywam się Zuzia, pewnie każdy z Was był kiedyś na wycieczce
szkolnej. Ja dziś chcę przedstawić Wam moje trzy wycieczki. 

Toruń - to miasto znane z pierników. Znajduje się tam posąg Mikołaja
Kopernika. Odwiedzając toruńskie planetarium można dowiedzieć się jak
wyglądało życie tego znanego astronoma. Może kiedyś ktoś z Was widział
portret Mikołaja Kopernika? Pewnie zauważyliście, że ma on krzywy nos, to
dlatego, że kiedyś złamał go na skutek upadku z dachu.     

Teatr w Gdyni - jest to bardzo skromny teatr umieszczony w
tunelu pod ulicą. Mają tam mało scenografii. Kiedy byłam tam
na przedstawieniu pod tytułem " Książę Pippo i czerwony
konik", jedynymi rekwizytami były półki, stół i serwis do
herbaty. Robi a tak tylko po to, by dzieci ćwiczyły wyobraźnię.
Pomimo to bardzo podobało mi się ich przedstawienie. 

Gdańsk - to miasto zamieszkania pewnie
większości z nas i na pewno chodzicie tam
często na spacery. Ja na wycieczce w Gdańsku
dowiedziałam się jaka jest legenda o gdańskim
Neptunie. A więc podzielę się nią z Wami:
Neptun bardzo nie lubił jak bogaci gdańszczanie
wrzucali złote monety do fontanny, ponieważ
zaśmiecało to jego basen. Pewnego razu tak się
zdenerwował, że uderzył swoim trójzębem w
monety, że rozbiły się na małe złote kawałki.
Jednocześnie zamienił wodę w wódkę, którą
Gdańszczanie bardzo polubili i nazwali "Gold
Wasser". Jest ona znana do dziś.

Myślę, że powinniście odwiedzić te miejsca, bo
naprawdę warto je zobaczyć. 
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Serdecznie zapraszamy na środowe
zajęcia DECOUPAGE. W nowym
semestrze są jeszcze wolne miejsca.

Klasa IV C odwiedziła
Komendę Policji w
Gdańsku.
Oprowadzał nas po
niej i opowiadał o
swojej pracy p. Rafał,
tata jednego z
naszych uczniów.
Serdecznie
dziękujemy!

                           " Z ŻYCIA SZKOŁY" 
                 Kalendarium ważnych wydarzeń 

.

11.01 klasa 3d była w
ramach cyklicznych
spotkań Polskiej
Akademii Dzieci z
wizytą na Politechnice
Gdańskiej. Nasz
kolega z klasy Damian,
przedstawił
arcyciekawy wykład o
kosmosie nagrodzony
wielkimi brawami.
Jesteśmy bardzo
dumni z naszego
kolegi.

08.01.2019 W ramach
edukacji morskiej
dzisiejszego dnia
uczniowie naszej
szkoły uczestniczyli w
I turze warsztatów pt.
"Interdyscyplinarne
zabawy nawigacyjne
na mapie morskiej".
Uczestnicy poznawali
tajniki wiedzy z

zakresu nawigacji oraz
obliczali zadania przy
użyciu mapy morskiej.
Warsztaty te
przygotują uczniów do
konkursu "Mistrz
nawigacji".

Finał charytatywnego kiermaszu ciast
w Morskiej Szkole Podstawowej. Z
dumą ogłaszamy, że w corocznym
dobroczynnym kiermaszu ciast
uzbieraliśmy dzięki Państwa
zaangażowaniu i dobremu sercu
1617zl i 70 gr. Jesteśmy bardzo
wdzięczni i szczęśliwi, że mamy
zaszczyt współpracować z tak
wspaniałymi Dziećmi i Rodzicami.
Dochód ze zbiórki wspomoże Dom
Dziecka im J.Korczaka.

Dziękujemy

kiermasz

.

.

.

. .

.

.

ciast

.

.

.

. .

.
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                            Jak (prze)żyć ze szczeniakiem?
                            Redaktor: Olivia Mielniczyn 5c

Od dwóch dni zastanawiałam się o czym napisać swój pierwszy artykuł i
nagle zdałam sobie sprawę, że najlepiej będzie jak napiszę o kimś, kto jest
przy mnie każdego dnia od 8 miesięcy i stanowczo nie pozwala o sobie
zapomnieć nawet na chwilę! TACO – mój ośmiomiesięczny buldożek
francuski.
Odkąd tylko pamiętam zawsze prosiłam z siostrą rodziców o pieska. Po
Tacosa pojechaliśmy razem do wybranej przez rodziców hodowli,
zajmującej się hodowlą buldogów francuskich oraz mopsów od wielu lat. Dla
wszystkich, którzy decydują się na zakup szczenięcia z hodowli bardzo
ważne jest, aby dokładnie sprawdzić działalność hodowców. Eminencja
(wywodzi się z miotu E), a my dostawaliśmy jego zdjęcia i informacje
bieżące o rozwoju pieska. Był taki słodki!
Pierwsze dni w nowy domu były dla niego stresujące – wychodził z kojca na
krótką odległość, piszczał w nocy. Jest to związane ze zmianą miejsca, a
przede wszystkim z rozdzieleniem od mamusi i rodzeństwa. Wszyscy
bardzo chcieliśmy mu pomóc i tuliliśmy go tak często, jak tylko było to
możliwe. 
Po pewnym czasie, kiedy Taco podrósł, poczuł się o wiele swobodniej.
Przestał piszczeć, chętnie wychodził do innych pomieszczeń, bawił się z
nami swoimi zabawkami i zaczął zaczepiać naszą kotkę Kiti.
Zapewnienie szczeniaczkowi zabawy to bardzo ważna część każdego dnia.
Kiedy wychodzimy z domu upewniamy się, że Taco  ma dostęp do swoich
kości i pluszaków (kocha nasze maskotki). Wieczorami rzucamy mu
zabawki a on uwielbia pędzić za nimi jak szalony. Poza tym Taco lubi
również wszystko inne co nie jest zabawką np. drewniane nogi od stołu, pilot
do telewizora, klapki, książki (jedna zjedzona lektura …), skarpetki, klocki
lego a także ogonek od kostiumu jednorożca, w którym śpię…
Bardzo ważny jest również trening wychodzenia na dwór, żeby piesek mógł
się załatwić. Zanim jednak się nauczy.. jeden stracony dywan J Chyba nie
muszę pisac Wam dlaczego, powiem tylko, że upodobał go sobie zawsze po
wypitej miseczce wodyJ Nie pomogła nawet specjalna pralnia dywanów.

Buldożer

Tak bardzo kochamy naszego Taco, dzięki
niemu każdy dzień jest baaardzo ciekawy!
Na koniec kilka ważnych zasad dla tych, którzy
mają lub będą mieli małego pupilka:

1.  Nagradzamy grzeczne zachowanie pieska.
2.  Przerywamy zachowania niegrzeczne.
3.  Budujemy pozytywne relacje z pieskiem.
4.  Zaspokajamy potrzeby pieska.
5.  Bawimy się! Spacerujemy i ćwiczymy.
6.  Pielęgnujemy naszego pupila.

A przede wszystkim czerpmy dużo radości z
każdej chwili spędzonej z naszym pieskiem

Francuski
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                          " Z ŻYCIA SZKOŁY "
               Kalendarium ważnych wydarzeń. 

30.01.2019
w klasie 2a odbyło się
przedstawienie z
okazji projektu
KOSMOS. Na
przedstawienie były
zaproszone dzieci z
przedszkola oraz
świetlicy. „Ile jest
planet...? Co planety
robią w kosmosie...?
Największą gwiazdą
jest...? Na te i inne
pytania próbowaliśmy
znaleźć odpowiedź!!

Klasa

28 stycznia
odbyło się
spotkanie z
Cudownymi
Babciami i
Wspaniałymi
Dziadkami
uczniów klasy 2c.
Było to
wyjątkowe
spotkanie,
ponieważ
zaprosiliśmy do
współpracy firmę
"Czas na
herbatę".
Przybyłe Panie
poprowadziły
warsztaty
herbaciane.
Opowiedziały
historię herbat,

mówiły o ich
rodzajach oraz
przedstawiły
legendy
herbaciane.
Przekazały nam
wiedzę o
dodatkach do
herbat. A po
części
teoretycznej
zakończonej
Quizem z
nagrodami,
mogliśmy sami
skomponować
swoje
mieszkanki.

Klasa

25.01.2019 odbył się Morski bal karnawałowy
"Ahoj przygodo" klas I i III, realizowany w ramach
edukacji morskiej. Tak się bawi, tak się bawi świe-
tli-ca �����

Świetlica

25.01.2019 w naszej szkole odbył się konkurs
recytatorski z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci
recytowały wzruszające wiersze. Było pięknie!
Uczestnikom i zwycięzcom serdecznie
gratulujemy;)

Konkurs

Konkurs

Konkurs

.

.

2d

2c

nr 10

recytatorski

recytatorski

.

.

.
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                                                    " O przemocy w szkołach"
                                                    Redaktor: Mateusz Cieślak

        Chciałbym Wam opowiedzieć kilka słów o agresji, która panuje w szkołach, ponieważ jest to
ostatnio bardzo często poruszany temat.
        Agresja to zachowanie zmierzające do wyrzucenia z siebie niezadowolenia lub gniewu.
Doprowadziła ona między innymi do tragedii, w której zginął Prezydent Gdańska, Paweł
Adamowicz. Do zachowań agresywnych należą:
bicie, przezywanie, kopanie, używanie wulgarnego słownictwa, hejt, grożenie i straszenie,
niszczenie lub chowanie przedmiotów należących do ofiary.
        Sam kilka razy byłem świadkiem nieprzyjemnych sytuacji, pomagałem koledze, który był
pokrzywdzony, więc mogę Wam opisać jak czuje się osoba, którą to spotkało. Osoba taka czuje się
bardzo skrępowana, wystraszona, nieufna, odrzucona, nielubiana i nieakceptowana. Staje się
zamknięta w sobie i nieufna. Takie znęcanie się doprowadziło już do kilku nieszczęść w postaci
samobójstw lub okaleczania się. Mam nadzieję, że to zmienimy bo chcemy być najlepszą szkołą w
Trójmieście, a tak się stanie gdy w naszej szkole agresji nie będzie.
  Mam nadzieję, że temat, który poruszyłem zainteresował Was, ponieważ już dziś zapraszam do
kolejnego numeru gazetki, w którym przeczytacie "Jak sobie radzić z przemocą w szkole?".
Pozdrawiam Was i życzę aby nikt nigdy Wam nie dokuczał :-) 
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  27 FINAŁ WOŚP W MORSKIEJ SZKOLE !
Po raz pierwszy Morska Szkoła Podstawowa
im. Aleksandra Doby wzięła udział w Finale
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który
odbył się 13.01.2019 roku. Na wszystkich
przybyłych czekało mnóstwo atrakcji m.in:
wystąpienie chóru Morskiego Przedszkola,
pokazy AIKIDO, prezentacja gimnastyki
artystycznej, pokazy talentów tańca
towarzyskiego i Szkoły Tańca "Gabi". Oprócz
części artystycznej zorganizowane zostały
licytacje, w których można było zakupić m.in:
biografię ze specjalną dedykacją od
Aleksandra Doby "NA OCEANIE NIE MA
CISZY"; przejażdżkę motocyklem z Naszym
Panem Dyrektorem; obrazy namalowane
przez Rodziców naszych uczniów i wiele
wiele innych. 

.

    Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli WOŚP i tak
licznie    przybyli na finał zorganizowany w Naszej Szkole !
Serdeczne podziękowania dla Naszych Partnerów !         
JESTEŚCIE WIELCY  

    ZEBRALIŚMY 17 337,42 zł. 
POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE!

.


	Morska Szkoła im. Aleksandra Doby
	doczekała się swojej gazety: "Na fali" !
	Gazeta powstała, aby wspierać naszych uczniów w ich poczynaniach dziennikarskich, rozwijać u nich zdolność pisania oraz uwrażliwiać na dobro i pomoc innym. Publikowane artykuły to praca uczniów z klas  III -VIII. Gazeta będzie miesięcznikiem wydawanym w pierwszych dniach każdego miesiąca.  Koszt 2 zł, z czego połowę dochodów przeznaczymy na pomoc Podopiecznym w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Gdańsku, a drugą połowę przekażemy na koszty związane z wydawaniem gazety.
	Morska szkoła oceanem
	możliwości !
	Zależy nam, aby każda chwila spędzona w naszej placówce była ciekawa, bogata w nowe doświadczenia i umiejętności potrzebne w podbijaniu świata.

	Sara Pennypacker "Pax"
	Autorem tej wzruszającej książki jest Sara Pennypacker. Przepiękne ilustracje do niej wykonał Jon Klassen.
	o chłopcu, który wyprowadza się do dziadka. Jednak Peter nie przeprowadza się sam z ojcem, ponieważ chłopiec dawno temu przygarnął do siebie malutkiego liska, którego nazwał Pax co oznacza - pokój. Peter tak sobie wymarzył  tę przeprowadzkę: On, ojciec i lis. Przeprowadzą się i dalej będzie tak jak kiedyś.
	do niego z Paxem, to mały lisek będzie pałętał się pod nogi starca, który mógłby się o niego potknąć. Więc zmiana lokum rodziny i zamieszkanie z dziadkiem wraz z liskiem nie wchodziło w grę.Tata chłopca zdecydował, że wypuszczą Paxa gdzieś w lesie, na uboczu. I tu zaczyna się akcja!
	Chłopiec podczas drogi napotyka wiele niebezpieczeństw i nowych przyjaciół.
	stron, więc można ją szybko przeczytać, ma też piękne ilustracje co pozwala wczuć się w klimat!
	Jednak czy to wystarczy by pokonać setki kilometrów samemu i z ograniczonymi zapasami? Przekonajcie się sami! Przeczytajcie książkę i stwierdźcie czy wam się podoba, czy nie.
	Jednak zanim przejdziemy dalej chciałbym powiedzieć, że musicie coś zapamiętać. Po pierwsze - Peter wraz liskiem są nierozłączni. Po drugie - Peter wraz z tatą wyprowadzają się, ponieważ jego opiekun musi jechać do pracy-wojska.
	Jednym słowem-POLECAM!
	Peter jeszcze nie wszedł do domku dziadka, a już rozmyśla jak to by z niego wieczorem uciec-żeby znaleźć lisa, oczywiście.
	Mi osobiście podobała się bardzo i uważam ją za bardzo wzruszającą i pouczającą. Jest ciekawa i ma mało
	Ojciec informuje Petera przez cały czas, że dziadek jest już stary i gdyby pojechali
	Książka opowiada
	Jednorożce to stworzenia fantastyczne, występujące w mitach i legendach. Posiadają jeden róg po środku czoła. Najwcześniej opisane zostały przez Ktezjasza ( V -VI w p.n.e). Natomiast Pliniusz Starszy dodał mu jeszcze łeb jelenia, stopy słonia i ogon lwa. Wyobrażacie sobie takiego
	jednorożca? W średniowieczu przedstawiany był zazwyczaj jako biały koń z nogami jelenia i lwim ogonem. Jednorożce uważano, za najsilniejsze zwierzęta, które miały odwagę zaatakować słonia.  Zwierzęta te od czasów średniowiecza bardzo się zmieniły, ponieważ
	dziś przedstawiane są jako kolorowa, słodka istota.

	Dlaczego chemia?
	Redaktor: Paweł Ciesielski 6a
	Chemia to nie tylko przedmiot szkolny czy łączenie dwóch róznych związków  ze sobą. Dla mnie to sposób spędzania w olnego czasu. Jeżeli odpowiedno się wykorzysta potencjał  atomów to są w stanie stworzyć nowe jutro - nowy Świat. Dla większości ludzi to tylko dawa atomy , które się ze sobą bawią.Aby zrozumieć co się dzieje między nimi trzeba zanużyć się w Świat  chemii , bo tylko wtedy wszystko nabierze sensu.
	Wcześniej napisałem coś takiego jak "atom'. Najpierw trzeba się zastanowić co to takiego , żeby móc o tym rozmawiać. Atom to część materii , której nie da się podzielić ani przekroić. Każdy pierwiastek ma określoną wagę swojego atomu. Jednakże czlowiek niedawno nauczył się manipulawać tak małymi składowymi Wszechświata. Jednym z przykładów przemiany atomu jest promieniowanie (radioaktywność). Promieniowanie to naturalny lub wywołany przez człowieka proces rozpadu atomu . Ja to tłumacze tak: promieniwanie jest wtedy , kiedy neutrony pokłócą się  z jądrem atomowym . Wtedy uciekają od niego z wielką prędkością tworząc promieniowanie (alfa , beta , gamma). Promieniowanie alfa  jest najsłabsze , może je zatrzymać kartka papieru. Promieniowanie beta zatrzyma szyba lub skóra. Radioaktywność typu gamma  może zatrzymać gruba warstwa betonu lub ołów . Ludzie wykorzystują to ostatnie promieniowanie np. w zdjęciach rendgenowskich.
	Nauczyliśmy się wykorzystywać chemię  w różnych dziedzinach (nie zawsze w dobry sposób) , ale jeżeli bedzie się chciało dobrze to zawsze znajdzie się ktoś , kto naprawi błędy popełnione przez innych i da nadzieje na na lepszy Świat. Nie pamiętem od kiedy i w jakich okolicznościach polubiłem chemię , ale doszedłem do wniosku , że to nie ma znaczenia dlaczego podoba mi się ta dziedzina nauki , ma znaczenie tylko to ,że chcę wykorzystać ją dobrze i "naprawić Świat".

	Opowiadanie "21.05.1936"
	Redaktor: Adam Lenda 5b
	Dzień był wyjątkowo upalny. Zwinęliśmy obozowisko na skraju Amazonii i wyruszyliśmy. Szliśmy na północ w kierunku świątyni Azteków. W wyprawie brali udział: sierżant Robert, sierżant Daniel i ja, czyli dowódca ekspedycji Indiana Jones. Wokół nas rozciągała się piękna dżungla - na drzewach było widać orangutany i leniwce, natomiast po niebie majestatycznie przelatywały ptaki o pięknych kolorach opierzenia. Niedaleko od nas mrówkojad kopał  w ziemi… jednym słowem, dżungla tętniła życiem. My, chcąc nie chcąc, cięliśmy ostrymi maczetami liście paproci. Raz po raz, potykaliśmy się o wystające korzenie, kamienie drzew i kopce termitów. Po trzech godzinach wyczerpującego marszu weszliśmy w obszar dżungli niewyobrażalnie duszny i wilgotny. Na próżno odganialiśmy od siebie krwiożercze komary.  W końcu, widząc zmęczenie towarzyszy zarządziłem postój. Zresztą i tak nie zaszlibyśmy daleko, ponieważ zachodziło już powoli słońce. Po rozbiciu niedużego obozowiska rozpaliliśmy ogień i podgrzaliśmy resztkę zapasów konserw. Leżąc już w namiotach, słyszeliśmy bębnienie deszczu o dach namiotu, a ukojeni tym zasnęliśmy, gdy nagle…

	"Trudne przejście do czwartej klasy"                                   Redaktor: Wojciech Łukasiewicz 4 b
	W maju , w trzeciej klasie, pomyślałem sobie jak to będzie przejść do czwartej klasy. Przyszedłem do domu i przez telefon spytałem mamy jak to będzie. Mama powiedziała mi bardzo dużo rzeczy  na ten temat. Na przykład, że nie  będziemy już mieli tej samej pani od wielu przedmiotów.  Z tego powodu nie byłem zbytnio zadowolony ale pomyślałem sobie, że będzie ciekawie.   Zaraz był koniec roku. Pakowałem się na wakacje do Hiszpanii i już o tym nie myślałem. Po udanych wakacjach z mamą i siostrą zaczęliśmy się przygotowywać do nowego roku szkolnego.Okazało się, że przejście do czwartej klasy na początku nie było łatwe. Co godzinę zmieniały się przedmioty,  Panie i klasy. We wrześniu nie mogłem wszystkiego zapamiętać, myliły mi się zeszyty , nie wiedziałem co jest zadane do domu i z którego przedmiotu. Postanowiłem wszystko dokładnie notować, mama sprawdzała Librusa i wszystko zaczęło się układać. Rodzice i starsza siostra pomagali mi przygotowywać się do sprawdzianów, które są praktycznie w każdym tygodniu. Na pierwsze półrocze mam dobre oceny, polubiłem język polski, przyrodę i historię. Cieszę się, że w piątej klasie dojdą kolejne przedmioty. Teraz już wiem, że sobie poradzę :)
	Recenzja filmu “Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda”                                                          Redaktor: James 6b
	Jest to druga część filmu na podstawie historii napisanej przez J.K Rowling, znanej między innymi dzięki kultowej serii książek o przeżyciach Harrego Pottera w szkole magii. Film jest kontynuacją poczynań Newta, angielskiego czarodzieja, który ma wyjątkowe zamiłowanie do magicznych zwierząt oraz posiada wielką wiedzę na ich temat.  Ta część skupia się na (jak sama nazwa filmu mówi) głównym antagoniście serii czyli Grindelwaldzie oraz walce z nim. Sam Grindelwald przedostaje się do Paryża, gdzie szuka swoich zwolenników. Głosi, że czarodzieje powinni być wyżej nad osobami “nie magicznaymi”, nazywanymi również mugolami, którzy powinni pracować dla ludzi magicznych.  Nasz główny dobry bohater dostał za zadanie powstrzymanie Grindelwalda przed przejęciem władzy nad światem czarodziejów i mugoli. Osobą zlecającą mu zadanie jest nauczyciel  (w opowieściach o Harrym Potterze był on już dyrektorem szkoły), który darzył Newta, wielkim zaufaniem. W trakcie filmu pojawia się wiele tajemniczych wątków, które łączą się następnie  w całość. Myślę, że film nawiązuje do wielu historycznych zdarzeń z realnej historii świata. Przed obejrzeniem tego filmu polecam zapoznać się z pierwszą częścią, gdzie poznacie głównych bohaterów i szybciej zrozumiecie poruszane wątki. Polecam “Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda” wszystkim osobom, które lubią filmy fantasy,  szczególnie tym, którzy uwielbiają zagadkowe wątki lub są fanami Harrego Pottera.
	Gdańsk - to miasto zamieszkania pewnie większości z nas i na pewno chodzicie tam często na spacery. Ja na wycieczce w Gdańsku dowiedziałam się jaka jest legenda o gdańskim Neptunie. A więc podzielę się nią z Wami: Neptun bardzo nie lubił jak bogaci gdańszczanie wrzucali złote monety do fontanny, ponieważ zaśmiecało to jego basen. Pewnego razu tak się zdenerwował, że uderzył swoim trójzębem w monety, że rozbiły się na małe złote kawałki. Jednocześnie zamienił wodę w wódkę, którą Gdańszczanie bardzo polubili i nazwali "Gold Wasser". Jest ona znana do dziś.  Myślę, że powinniście odwiedzić te miejsca, bo naprawdę warto je zobaczyć.
	Teatr w Gdyni - jest to bardzo skromny teatr umieszczony w tunelu pod ulicą. Mają tam mało scenografii. Kiedy byłam tam na przedstawieniu pod tytułem " Książę Pippo i czerwony konik", jedynymi rekwizytami były półki, stół i serwis do herbaty. Robi a tak tylko po to, by dzieci ćwiczyły wyobraźnię. Pomimo to bardzo podobało mi się ich przedstawienie.
	Klasa IV C odwiedziła Komendę Policji w Gdańsku. Oprowadzał nas po niej i opowiadał o swojej pracy p. Rafał, tata jednego z naszych uczniów. Serdecznie dziękujemy!

	Finał charytatywnego kiermaszu ciast w Morskiej Szkole Podstawowej. Z dumą ogłaszamy, że w corocznym dobroczynnym kiermaszu ciast uzbieraliśmy dzięki Państwa zaangażowaniu i dobremu sercu 1617zl i 70 gr. Jesteśmy bardzo wdzięczni i szczęśliwi, że mamy zaszczyt współpracować z tak wspaniałymi Dziećmi i Rodzicami. Dochód ze zbiórki wspomoże Dom Dziecka im J.Korczaka.
	Serdecznie zapraszamy na środowe zajęcia DECOUPAGE. W nowym semestrze są jeszcze wolne miejsca.
	Dziękujemy
	BuldożerFrancuski                             Jak (prze)żyć ze szczeniakiem?                             Redaktor: Olivia Mielniczyn 5c

	Tak bardzo kochamy naszego Taco, dzięki niemu każdy dzień jest baaardzo ciekawy! Na koniec kilka ważnych zasad dla tych, którzy mają lub będą mieli małego pupilka:  1.  Nagradzamy grzeczne zachowanie pieska. 2.  Przerywamy zachowania niegrzeczne. 3.  Budujemy pozytywne relacje z pieskiem. 4.  Zaspokajamy potrzeby pieska. 5.  Bawimy się! Spacerujemy i ćwiczymy. 6.  Pielęgnujemy naszego pupila.  A przede wszystkim czerpmy dużo radości z każdej chwili spędzonej z naszym pieskiem
	30.01.2019
	w klasie 2a odbyło się przedstawienie z okazji projektu KOSMOS. Na przedstawienie były zaproszone dzieci z przedszkola oraz świetlicy. „Ile jest planet...? Co planety robią w kosmosie...? Największą gwiazdą jest...? Na te i inne pytania próbowaliśmy znaleźć odpowiedź!!
	28 stycznia odbyło się spotkanie z Cudownymi Babciami i Wspaniałymi Dziadkami uczniów klasy 2c. Było to wyjątkowe spotkanie, ponieważ zaprosiliśmy do współpracy firmę "Czas na herbatę". Przybyłe Panie poprowadziły warsztaty herbaciane. Opowiedziały historię herbat,
	mówiły o ich rodzajach oraz przedstawiły legendy herbaciane. Przekazały nam wiedzę o dodatkach do herbat. A po części teoretycznej zakończonej Quizem z nagrodami, mogliśmy sami skomponować swoje mieszkanki.

	" O przemocy w szkołach"                                                     Redaktor: Mateusz Cieślak
	Chciałbym Wam opowiedzieć kilka słów o agresji, która panuje w szkołach, ponieważ jest to ostatnio bardzo często poruszany temat.         Agresja to zachowanie zmierzające do wyrzucenia z siebie niezadowolenia lub gniewu. Doprowadziła ona między innymi do tragedii, w której zginął Prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz. Do zachowań agresywnych należą: bicie, przezywanie, kopanie, używanie wulgarnego słownictwa, hejt, grożenie i straszenie, niszczenie lub chowanie przedmiotów należących do ofiary.         Sam kilka razy byłem świadkiem nieprzyjemnych sytuacji, pomagałem koledze, który był pokrzywdzony, więc mogę Wam opisać jak czuje się osoba, którą to spotkało. Osoba taka czuje się bardzo skrępowana, wystraszona, nieufna, odrzucona, nielubiana i nieakceptowana. Staje się zamknięta w sobie i nieufna. Takie znęcanie się doprowadziło już do kilku nieszczęść w postaci samobójstw lub okaleczania się. Mam nadzieję, że to zmienimy bo chcemy być najlepszą szkołą w Trójmieście, a tak się stanie gdy w naszej szkole agresji nie będzie.   Mam nadzieję, że temat, który poruszyłem zainteresował Was, ponieważ już dziś zapraszam do kolejnego numeru gazetki, w którym przeczytacie "Jak sobie radzić z przemocą w szkole?". Pozdrawiam Was i życzę aby nikt nigdy Wam nie dokuczał :-)
	27 FINAŁ WOŚP W MORSKIEJ SZKOLE !
	Po raz pierwszy Morska Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Doby wzięła udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się 13.01.2019 roku. Na wszystkich przybyłych czekało mnóstwo atrakcji m.in: wystąpienie chóru Morskiego Przedszkola, pokazy AIKIDO, prezentacja gimnastyki artystycznej, pokazy talentów tańca towarzyskiego i Szkoły Tańca "Gabi". Oprócz części artystycznej zorganizowane zostały licytacje, w których można było zakupić m.in: biografię ze specjalną dedykacją od Aleksandra Doby "NA OCEANIE NIE MA CISZY"; przejażdżkę motocyklem z Naszym Panem Dyrektorem; obrazy namalowane przez Rodziców naszych uczniów i wiele wiele innych.
	Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli WOŚP i tak licznie    przybyli na finał zorganizowany w Naszej Szkole ! Serdeczne podziękowania dla Naszych Partnerów !          JESTEŚCIE WIELCY
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