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         Jakie święta obchodzimy w tym miesiącu?
        

27.03.2019 
o godz: 10:00 i 13:00 

w sali "D" odbędzie się
przedstawienie teatralne 
pt: " Przygody Koziołka
Matołka". Aktorami będą
uczniowie klas: III a, III f
oraz z klasy IV. 

Już dziś serdecznie
zapraszamy wszystkich
uczniów klas I - III. 

Główną atrakcją będzie sam
Koziołek Matołek - metrowa
pacynka. 

            
            08.03 Dzień Kobiet 
            12.03 Dzień Matematyki
            14.03 Światowy Dzień liczby Pi
            17.03 Dzień Morza
            21.03 I dzień Wiosny
            25.03 Dzień czytania Tolkiena 
            27.03 Międzynarodowy Dzień Teatru 
            28.03 Dzień Żelków

.

.



www.dziennikbaltycki.plDziennik Bałtycki | Numer 1 04/2019 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PL"Na fali"

Skąd wzięła się nazwa słynnych ciasteczek 
,,Katarzynek”? 
Redaktor: Iga Zając 6a

Przed wiekami mieszkało w Toruniu wielu mistrzów, trudniących się
wypiekami miodowych specjałów.Jeden z nich cieszył się szczególnym
uznaniem, chociaż legenda nie ujawnia jego imienia.
Sława mistrza w tym trudnym zawodzie nie zawróciła mu w głowie 
i nadal pozostał skromnym i dobrym człowiekiem.
Największą jego radością była jego córka Katarzyna, która zawsze 
od najmłodszych lat , dzielnie pomagała mu w wypieku pierników.
Pewnego dnia piekarz ciężko zachorował i wtedy Kasia postanowiła sama
upiec pierniczki.Nie mogąc znaleźć drewnianych form ojca, szklanym
kubeczkiem zaczęła po prostu wycinać z ciasta okrągłe medaliony.Ułożyła
je na blaszce po 6 sztuk i włożyła do pieca. 
Po upieczeniu okazało się , że ułożone parami medaliony zlepiły się, tworząc
dziwny kształt.Bardzo się tym zmartwiła, ale okazało się, 
że wszystkie je sprzedała, a były one podobno nawet smaczniejsze 
od pierników ojca . Kształt również przypadł do gustu kupującym.
W ten sposób Kasia razem z ojcem wciąż piekła dzielnie pierniki, 
ale nie od formy ojca tylko w kształcie zlepionych medalionów. 

Stąd pierniczki o dziwnych kształtach nazwane są ,,Katarzynkami”.

.

Kreatywne kanapki, bo śniadanie nie musi być nudne :)
Redaktor: Karolina Świder

Zdrowe i przede wszystkim obfite śniadanie, to tak naprawdę podstawa
całego naszego dnia. To z niego czerpiemy energię. Ale jakie śniadanie
przygotować dziecku do szkoły, aby znowu nie marudziło, że dostało
kanapkę z serem i nikt się nie chciał z nim wymienić? 

Oto kilka ciekawych przepisów, które możecie wykonać samodzielnie,
aby największe niejadki zjadły całe śniadanko.

Kanapka rybka:
składniki: ser żółty, ogórek, marchewka, sałata, oliwki,chleb. 

Kanapka byczek:
składniki: sałata, salami,szynka drobiowa, chleb ciemny, chleb jasny,
papryka, oliwki, jajko.

Kanapka kotek:
składniki:marchewka, jajko, chleb ciemny, ogórek, szczypiorek, sałata, ser
żółty, oliwki, papryka

Kanapka myszka:
składniki: bułka z sezamem, pomidorki koktajlowe, salami, ser żółty, sałata,
szynka, oliwki zielone, oliwki czarne

Smacznego :)

.
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The Sims 4, czyli gra życia (recenzja) 
Redaktor: Szymon Wróbel 4d

The Sims 4 to jedna z najpopularniejszych gier w Europie i Ameryce. Jest to
symulator prawdziwego życia, stworzony przez studio EA Games.
Wszystko zaczyna się od stworzenia sima, czyli człowieka którym
będziemy sterować. Może być ich kilku. Wybieramy jemu ubrania,
zainteresowania, osobowość i inne tego typu rzeczy.
Gdy skończysz tworzyć simów, możemy wybrać do jakiego miasta pojadą i
na jakiej działce wybudują swój dom. Potem musisz stać się architektem i
wybudować swój dom lub kupić gotowy.
Jeżeli wybudowałeś już dom, wtedy masz już pełną dowolność, możesz iść
do sąsiadów, ugotować obiad, potrenować na siłowni lub cokolwiek innego
sobie wymyślisz. Ale nie zapomnij znaleźć pracy, ponieważ masz
ograniczoną liczbę pieniędzy. 

Największym atutem gry jest interakcja, ponieważ możesz sterować prawie
każdym przedmiotem. Ciekawe jest także to, że masz możliwość pobierania
modyfikacji i pakietów, czyli dodatkowych ubrań, domów i tym podobnych. 

Bardzo polecam tą grę osobom kreatywnym, ponieważ jednym 
z głównych założeń gry jest projektowanie i budowanie domów.

.

.

Co się dzieje na świecie w ciągu 5 sekund?
Redaktor: Szymon Wróbel 

Witajcie, dziś chciałbym wam odpowiedzieć o ciekawej odpowiedzi 
na pytanie ,,Co się dzieje na świecie w ciągu 5 sekund''. 

Jeśli też chcielibyście wiedzieć to czytajcie dalej. 

Jedzenie i picie: 

W ciągu 5 sekund w sieci restauracji McDonald's sprzedaje się około 400
burgerów. Na świecie w ciągu 5 sekund zjada się około 2 000 batonów
KitKat, a ludzie co 5 sekund wypijają aż 35 000 produktów z logiem Coca-
Cola. A w samej Ameryce co 5 sekund zjada się 1 750 kawałków pizzy i 2
750 hot dogów. 

Internet: 

Co 5 sekund na platformie FaceBook pojawia się około 205 000 nowych
postów. Na Twitterze natomiast pojawia się około 23 000 nowych twettów.
Na SnapChacie pojawia się 8 600 wiadomości. Ludzie w tym czasie
wysyłają 17 000 000 wiadomości E-Mail. Na YouTube co 5 sekund pojawia
się w zaokrągleniu około 6 godzin nowych materiałów. 

Konsumpcja: 

Z platformy I-Tunes w ciągu 5 sekund pobiera się około 1 250 utworów.
Firma LEGO sprzedaje w tym czasie 35 zestawów klocków. Nike w ciągu 5
sekund zarobi nieco ponad 12 000 złotych, za to pracownik Nike w
Wietnamie zarobi 0,00036 złotego. W Ameryce w tym czasie wyrzuci się
około 55 000 plastikowych toreb. Przemysł zużyje w 5 sekund aż 4 645
beczek ropy.

Pewnie nie spodziewaliście się że tak dużo dzieje się w ciągu zaledwie
5sekund. Mam nadzieje,że spodobał wam się ten artykuł.,

joe

.

.

monster
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MORZE BAŁTYCKIE – CIEKAWOSTKI
Redaktor: Kajetan Olejnik 4 c

Informacja dla czytelnika: w tym artykule miał pojawić się ciąg dalszy poprzedniego artykułu dotyczący 
„ Ochroniarza rafy”. Tak się jednak nie stało ,kontynuacja artykułu z lutego pojawi się w kwietniowym numerze. 

17 marca obchodzimy Światowy Dzień Morza, więc wypadało by napisać coś o naszym Morzu Bałtyckim. 

Mam dla was kilka ciekawostek i informacji o naszym Bałtyku:

1# Bałtyk to jedno z najmłodszych mórz na świecie. Powstał on po zakończeniu epoki lodowej około 12 tysięcy lat temu. W
trakcie rozwoju zdarzało się, że Bałtyk tracił kontakt z Oceanem Atlantyckim. Akwen stawał się wówczas jeziorem.
2# Położona na Morzu Bałtyckim wyspa Märket należąca do Archipelagu Wysp Alandzkich jest najmniejszą wyspą na świecie.
Jej łączna powierzchnia to 0,03 km2. Obecnie jest to bezludna wyspa.
3# Sebastian Karaś to pierwszy Polak, który w sierpniu 2017 roku przepłynął wpław Bałtyk. Wystartował nocą 
z Kołobrzegu, by po 29 godzinach dopłynąć do brzegu Bornholmu.
4# To najsłodsze morze na świecie.
5# Na dnie Morza Bałtyckiego znajduje się około 50 tys. ton broni chemicznej.
6# W Finlandii Bałtyk nazwany jest „ Morzem Wschodnim”.
7# Jest czwartym najmniejszym morzem świata. Powierzchnia Bałtyku to 377 tys. km2.
8# W najgłębszym punkcie ma 459 metrów.
9# Linia brzegowa Bałtyku wynosi 8 100 kilometrów.
10# Bałtyk to niestety jedno z najbardziej zanieczyszczonych mórz na ziemi.
11# Średnie zasolenie wody wynosi 7 promili.
12# Tsunami na Bałtyku. Jak udało się ustalić naukowcom - pierwsze tsunami nawiedziło Darłowo w XV wieku. 
Mowa o tym żywiole została podjęta także w kronikach z 1 marca 1779 roku. Tego dnia woda zalała Łebę. Fala miała osiągnąć
nawet trzy metry wysokości. Naukowcy mają dwie teorie jak do tego doszło. Mogło to być spowodowane trzęsieniem ziemi, bądź
w wyniku anormalnego układu ciśnień.

. .
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Bo do Tanga trzeba dwojga''
Redaktor: Nikola Wysocka 4e 

Cześć ! 
Tematem mojego artykułu jest Taniec Towarzyski.

Na początku powiem wam jakie są rodzaje tańca.
Pierwszy to Latino, do tego rodzaju należą: samba, cza-cza, jive, polka,
rumba i wiele innych.

Drugim typem jest Standard, do którego należą m.in.: walc angielski, walc
wiedeński, quick step[czyta się:kłikstep] i tango.

Przedstawiłam wam rodzaje tańców,teraz opiszę sukienki, 
w których się tańczy, ponieważ są one bardzo wyjątkowe.

Sukienki do standardu są długie, na końcu jest tiul albo pióra.
Na rękawach jest dodatkowy zdobiony materiał albo inne elementy
dekoracyjne np. pompony. Gór sukienki zdobią kwiaty lub inne elementy
dekoracyjne.Suknia może też mieć wcięcie.

Sukienka do latino różni się długością, od sukienki do standardu, ponieważ
jest krótka. Ma najczęściej ''frędzle'' albo tiul. Mała ciekawostka ''frędzle'' do
sukienek latino amerykańskim są po to, żeby było widać ruchy biodrami.
Najczęściej sukienki są na jednym ramionku.

W każdym tańcu ważne są buty.
Buty do standardu i latino są podobne, jedyną różnicą jest chudy, średni
obcas w stylu standardowym.

Kończąc ,chciałabym powiedzieć, że taniec jest sztuką bardzo trudną i
trzeba mieć dużo wytrwałości aby dążyć do perfekcji.

.

.

.
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BLUE SCREEN OF DEATH
Redaktor: Wiktor Sokołowski 3b

Blue screen of death, w tłumaczeniu niebieski ekran śmierci- jest to problem krytyczny, który wymusza restart komputera. 

Historia nazwy powstała dawno temu, kiedy komputery w zasadzie były tylko do pisania jakiś opowiadań itp. BSOD działa w taki
sposób, 
że jeśli się czegoś nie zapisało na bieżąco a pojawiał się BSOD, praca zostawała automatycznie usuwana. 
Teraz programy mają tak zwany autosave, który oznacza, że plik automatycznie się zapisuje. Najczęstszymi powodami 
BSOD są uszkodzenia sprzętu lub systemu operacyjnego. BSOD jest również nieprzyjemny w czasie odtwarzania dźwięku, 
wówczas dźwięk zostaje zapętlony do czasu zresetowania komputera.

Sposoby by uniknąć BSOD to:

* Aktualizuj sterowniki
* Aktualizuj antywirusa i bazy wirusów 
* Pozostaw domyślne ustawienia sprzętu
* Instaluj service packi i aktualizacje systemu 

Dobrym pomysłem jest też sprawdzenie ilości wolnej pamięci RAM, jeśli system ma tej pamięci za mało, może to spowodować
problem.

Jeżeli BSOD wystąpi raz, to nie należy się tego obawiać, natomiast jeśli występuje cyklicznie, wówczas należy usunąć usterkę
np. programem Bluescreen viev.

.
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                 GRA TERENOWA W MORSKIEJ SZKOLE !
Klasy I-III brały  udział w grze terenowej dotyczącej bezpieczeństwa w
Internecie. Było dużo wiedzy, śmiechu, a na koniec...cukierki! 
W holu na można było podziwiać wirusy komputerowe stworzone przez
naszych uczniów.

.

W środę - 6.02. w Morskiej Szkole Podstawowej odbył się pokaz - "Niebo
nad nami". Uczniowie poznawali "kosmos"�, leżąc na podłodze oglądali
"niebo nad nami " i jego konstelacje o ciekawych nazwach - Androida,
Delphinus itd. " konstruując gwiazdy" próbowali odtworzyć Wielką
Niedźwiedzice... udawało się bardziej lub mniej �. Próbowali podrzucić
gwiazdy do nieba. Z zaciekawieniem słuchaliśmy niesamowitych
wiadomości o kosmosie-planetach, gwiazdach, kosmicznych odległościach,
czarnych dziurach i poznawaniu kosmosu �

.

. .
.

.

.

W karnawale same
bale, a w Morskiej
Szkole Bal
Karnawałowy "Ahoj
Przygodo". Tak się
bawiły klasy I - III. 
Uśmiech dzieci jest
największym
podziękowaniem. 

.

.

.

. .
.

.
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                       DZIECI DZIECIOM, POMAGANIE JEST FAJNE. 

                                         AKCJA DR CLOWN.

Klasy I - III przygotowały piękne kartki, wykonane różnymi technikami, aby
wesprzeć Fundację Dr Clown. Dzieci przygotowały piękne prace, które trafią
do Podopiecznych Fundacji wywołując uśmiech i radość. 

                                  ANIOŁKI DLA HOSPICJUM. 

3a przygotowała piękne aniołki dla Hospicjum �

.
. .

.

                  Nasi uczniowie brązowymi medalistami! ��

W środę 6 lutego odbyły się Otwarte Mistrzostwa Gdańska Szkół w
Smoczych Łodziach na basenie, do których wystawiliśmy dwa roczniki:
2006 i młodsi oraz 2003 i młodsi. Wielki sukces osiągnęła nasza młodsza
grupa, która zajęła 3 miejsce, natomiast starsi swoje zawody zakończyli na
ćwierćfinale. Wielkie brawa należą się wszystkim uczestnikom, ponieważ
większość z nich pierwszy raz w życiu siedziała w Smoczej Łodzi.
Za rok znowu startujemy i tym razem wygrywamy!

.

                       ERGOMETRY W TWOJEJ SZKOLE.

07.02.2019 dla naszych uczniów odbyła się akcja wspólnie zorganizowana
przez SPMS 94 oraz GZSISS "Ergometry w twojej szkole". 

Do wyścigów przystąpiły klasy 6,7 i 8. Osoby z najlepszymi czasami zostały
zaproszone na zawody międzyszkolne, które odbędą się 22 marca.

.

.
. .

.

.
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O lasy trzeba dbać ! Najpopularniejsze drzewa w Polsce. 
Redaktor: Lilianna Niedziałkowska 7b

                JodłaŚwierk - rodzaj wiecznie
zielonego drzewa.

Sosna - gatunek wiecznie zielonego
drzewa z rodziny sosnowatych.
Występuje w Europie Północnej i
Środkowej oraz na Syberii Wschodniej.

CIEKAWOSTKI:

* Sosna jest
narodowym drzewem
Szkocji.
* W Sulechowie rośnie
najgrubsza w Polsce
sosna - ma 625 cm
obwodu. 

Polska - nasz kraj
podzielony jest na 16
województw. Każde
ma określoną liczbę
lasów. 
NAJMNIEJ
ZALESIONYM
WOJEWÓDZTWEM
JEST ŁÓDZKIE - 
20.6 %. Wynika to z
tego, że jest tam
bardzo dużo pól
uprawnych, ale żeby
one powstały trzeba
było ściąć drzewa. 

NAJBARDZIEJ
ZALESIONE

JEST
WOJEWÓDZTWO
LUBUSKIE - 48.7 %.

.

... Czy wiesz, że ... ?

Aby wyprodukować
tonę papieru trzeba
ściąć aż 17 drzew? 

Jak TY możesz
zadbać o lasy ?

1. Segreguj śmieci !
2. Oszczędzaj papier !

W warunkach
eksperymentalnych
świerk może służyć
jako pożywienie,
ponieważ pod korą
znajduje się jadalna
miazga. 
Z igieł można zrobić
gorący napój zalewając
go wrzątkiem. 

Najstarszy świerk w
Polsce (350 lat) rośnie
w Strzelcach
Opolskich,

a najwyższy w Zawoi
na terenie
Babiogórskiego Parku
Narodowego.

Drzewo o kolorze
zimno zielonym.
Występuje w górach
Świętokrzyskich,
Karpatach, na
Roztoczu. 
Ciekawostką jest, że
starożytni Grecy z
drewna jodłowego robili
wiosła, ponieważ jest
ono lekkie i trwałe w
wodzie. 

Warto wiedzieć: Jodły
mogą dożyć nawet 500
lat. Ich jasne, trwałe
drewno wykorzystuje

się do budowy domów i
instrumentów
muzycznych np.
organów.
Ciekawostka: Jeśli
rozetrzesz igły jodły,
poczujesz zapach
pomarańczy.

.
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                                           Kreatywny kącik w świetlicy "Morska kreatywna"
                                                   Redaktor: Beata Jakubowska 3a
W Morskiej Szkole wykonywane są prace plastyczne w różnorodnych technikach. Wybrałam sześć z nich, żeby pokazać w jaki
sposób można zrealizować swoje pasje plastyczne.
 
Pierwsza z nich to bombka choinkowa - zrobiona jest ze specjalnych kulek styropianowych, pomalowana farbą i ozdobiona
różnymi materiałami dekoracyjnymi. Wykonywana była z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Druga praca to gniotek - wykonujemy go z balona, sznureczka oraz mąki. Należy napełnić balon mąką, zawiązać balona
mocując kawałeczki sznureczka na górze, tak aby powstały włoski. Następnie rysujemy flamastrami oczka, buźkę i inne części
twarzy. Tą ciekawą pracę wykonaliśmy z okazji Dnia Życzliwości. 

Trzecia propozycja to znicz zrobiony z makaronu Lasagne. Jest to bardzo prosta praca, ponieważ musimy skleić klejem na
gorąco cztery części makaronu, a następie pomalować farbami według swojej wyobraźni. Taki lampion możemy zanieść na
groby najbliższych w Dzień Wszystkich Świętych. 

Praca czwarta to kasztanowe ludziki robione z różnych darów jesiennych. Aby powstał ludzik wystarczy powtykać zapałki tak,
aby powstały nóżki i rączki oraz ozdobić plasteliną. 
 
A może uda Wam się zrobić wycinankę " Zimowy sport" ? Potrzebujecie kartkę A4, wycinanki (kwadraciki małe), nożyczki i klej.
W złożonej kartce na pół wycinamy szablon -  atrybut sportowy np. rękawice, kask itp. Po wycięciu wyklejamy wewnętrzną
stronę naszej wycinanki i gotowe. 

W karnawale same bale, z tej okazji wykonaliśmy maski karnawałowe. Przygotowujemy kolorową piankę, bądź filc oraz różne
ozdoby według uznania np. brokat, pompony, piórka itp. Rysujemy na piance maskę, wycinamy ja a następie ozdabiamy
dostępnymi materiałami dekoracyjnymi. 

Takie ciekawe prace wykonałam na świetlicy, spróbujcie sam a przekonacie się jakie to proste :)

. .. .
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                                                   " Zwierzęta też robią miny" 
                    Redaktor: Jan Piechociński 1a wspólnie z Karoliną Świder
Mięśnie twarzy służą człowiekowi do pokazywania emocji i uczuć, ale
nie tylko ludzie wykorzystują tą umiejętność, bo wiele zwierząt np. psy,
koty, małpy także robiąc miny komunikują się z innymi zwierzętami.
Ciekawostką jest to, że szympansy mają najwięcej mięśni na twarzy.
Ale czy wiecie, że nasze miny różnią się i mówią co innego od min
zwierząt? 
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Dzisiaj zrecenzuje dla Was film pt."Kroniki Spiderwick". Na wstępie ostrzegam, iż film ten jest
produkcją przeznaczoną dla fanów fantastyki typu ratowanie świata.

      Film opowiada o losach rodziny, która musiała wyjechać z miasta i zamieszkać na wsi, w domu,
który był totalna „ ruderą“. Właścicielką ów domu była ciotka, która trafiła do szpitala
psychiatrycznego, twierdząc, że jej tatę porwały elfy.
  Rodzina - matka z trójką dzieci: Jaredem, Simonem i Mallory, znajduje w domu duże zapasy
miodu co – rzecz jasna wprawia ich w zdumienie i zdziwienie. Na strychu młodszy brat, Jared,
znajduje księgę, która jak się okazuje w późniejszym czasie sprowadza na jego rodzinę  ogromne
niebezpieczeństwo, ponieważ poszukiwana jest przez ogra Mulgaratha. Ma on w planie zgładzić
świat ludzki, ale też ten fantastyczny. Jedyny sposób na ocalenie tych dwóch światów to
zniszczenie Mulgaratha.

                                Recenzja " Kroniki Spiderwick" 
                              Redaktor: Mateusz Czapiewski 6b

. .
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                     " Rodzina i dom oczami naszych uczniów"
  Przedstawiamy wypowiedzi naszych uczniów w wieku 7 - 9 lat.

Co to jest małżeństwo?
" To jest taka rodzina z dzieckiem, siostrą, mamą i tatą". Karol 7 lat
" Jak się zakochują mąż i żona". Szymon 7 lat
" Że ludzie się kochają". Adaś 7 lat

Co to jest 500+ ?
" Kanał w telewizji ". Kasia 8 lat
" Wiek osoby". Ala 8 lat.
" Puls człowieka". Magda 9 lat

Co to jest miłość ?
" To jest tak, jak ktoś lubi daną osobę, a ta druga osoba lubi jego o wtedy
mogą się zakochać, a później mogą się ożenić". Nadia 7 lat
" Takie coś, że chłopak zakochał się w dziewczynie". Mikołaj 8 lat
"rocznicowo"

Kto to jest kura domowa?
" To takie zwierzę, które znosi jajka, gdacze i jest brązowe". Asia 7 lat
" Kobieta, która ma chustę na głowie i sprząta dom". Magda 9 lat

Co to jest ślub? 
" Takie coś jak Pan i Dziewczyna dobierają się w pary  i mogą mieć
dziecko". Asia 7 lat
" Takie coś jak ktoś się żeni, tańczy a ksiądz daje obrączki". Amela 8 lat

                                                 "Jak radzić sobie z agresją" 
                                               Redaktor" Mateusz Cieślak 4d

Drodzy Czytelnicy szkolnej gazetki "Na fali". Czy pamiętacie mój ostatni artykuł, który nosił tytuł
 ,, O przemocy w szkole "? Obiecałem, że podpowiem Wam jak sobie z nią radzić i oto kilka
odpowiedzi na to pytanie:

1. Jeśli jakaś osoba robi Wam przykrość, koniecznie zgłoś to osobie dorosłej.
2. Staraj się "nie oddawać" i nie kłócić się z oprawcą, ponieważ to może Go jedynie jeszcze
bardziej zdenerwować.
3. Osobie, która dokucza powiedz ,,proszę nie rób tego, nie dokuczaj mi, zostaw mnie w spokoju''.
4. Nie daj po sobie poznać, że się boisz. 
5. Staraj się zawsze być w towarzystwie kolegów, ponieważ wtedy jest większe
prawdopodobieństwo, że nikt Ciebie nie zaczepi, bo będzie się bał większej grupy.
6. Pamiętaj, że o każdym swoim problemie możesz porozmawiać z rodzicami, nauczycielami,
opiekunami. Oni na pewno pomogą Tobie znaleźć rozwiązanie.

Mam nadzieję, że zapoznałem Was z problemem przemocy i podpowiedziałem jak sobie z nią
radzić.

.
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                         KONKURS MATEMATYCZNY 

Pani Ewa nauczyciel matematyki ogłasza konkurs:)

Zasady:

1. Rozwiąż zadanie przedstawione na obrazku obok. 

2. Wynik wyślij na maila redakcji gazety:
gazeta@morskaszkola.pl 
podpisując się imieniem, nazwiskiem oraz klasą do
10.03.2019. 

3. Nagrodą w konkursie jest ocena bardzo dobra z matematyki :)

Życzymy powodzenia i dobrej zabawy :) 

..

                            
                           WSPOMNIEŃ CZAR :) 
Tak bawiliśmy się na feriach zimowych w Morskiej Szkole :)

.

.

.

           Gazeta szkolna " Na fali" 

          Redaktor naczelny: Karolina Świder
          gazeta@morskaszkola.pl
          tel: 798- 203 -442
          jestem do Waszej dyspozycji pon.- pt.
          godz: 7 -17 sala nr 9

         Redaktorzy publikujący artykuły: 
         uczniowie klas III- VI. 

.

.

..

.
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	Skąd wzięła się nazwa słynnych ciasteczek  ,,Katarzynek”?
	Redaktor: Iga Zając 6a
	The Sims 4, czyli gra życia (recenzja)

	Co się dzieje na świecie w ciągu 5 sekund?Redaktor: Szymon Wróbel
	Redaktor: Szymon Wróbel 4d

	MORZE BAŁTYCKIE – CIEKAWOSTKI
	Redaktor: Kajetan Olejnik 4 c
	Informacja dla czytelnika: w tym artykule miał pojawić się ciąg dalszy poprzedniego artykułu dotyczący  „ Ochroniarza rafy”. Tak się jednak nie stało ,kontynuacja artykułu z lutego pojawi się w kwietniowym numerze.
	17 marca obchodzimy Światowy Dzień Morza, więc wypadało by napisać coś o naszym Morzu Bałtyckim.
	Mam dla was kilka ciekawostek i informacji o naszym Bałtyku:
	1# Bałtyk to jedno z najmłodszych mórz na świecie. Powstał on po zakończeniu epoki lodowej około 12 tysięcy lat temu. W trakcie rozwoju zdarzało się, że Bałtyk tracił kontakt z Oceanem Atlantyckim. Akwen stawał się wówczas jeziorem.
	2# Położona na Morzu Bałtyckim wyspa Märket należąca do Archipelagu Wysp Alandzkich jest najmniejszą wyspą na świecie. Jej łączna powierzchnia to 0,03 km2. Obecnie jest to bezludna wyspa.
	3# Sebastian Karaś to pierwszy Polak, który w sierpniu 2017 roku przepłynął wpław Bałtyk. Wystartował nocą  z Kołobrzegu, by po 29 godzinach dopłynąć do brzegu Bornholmu.
	4# To najsłodsze morze na świecie.
	5# Na dnie Morza Bałtyckiego znajduje się około 50 tys. ton broni chemicznej.
	6# W Finlandii Bałtyk nazwany jest „ Morzem Wschodnim”.
	7# Jest czwartym najmniejszym morzem świata. Powierzchnia Bałtyku to 377 tys. km2.
	8# W najgłębszym punkcie ma 459 metrów.
	9# Linia brzegowa Bałtyku wynosi 8 100 kilometrów.
	10# Bałtyk to niestety jedno z najbardziej zanieczyszczonych mórz na ziemi.
	11# Średnie zasolenie wody wynosi 7 promili.
	12# Tsunami na Bałtyku. Jak udało się ustalić naukowcom - pierwsze tsunami nawiedziło Darłowo w XV wieku.  Mowa o tym żywiole została podjęta także w kronikach z 1 marca 1779 roku. Tego dnia woda zalała Łebę. Fala miała osiągnąć nawet trzy metry wysokości. Naukowcy mają dwie teorie jak do tego doszło. Mogło to być spowodowane trzęsieniem ziemi, bądź w wyniku anormalnego układu ciśnień.
	Bo do Tanga trzeba dwojga''
	Redaktor: Nikola Wysocka 4e
	Cześć !
	Tematem mojego artykułu jest Taniec Towarzyski.
	Na początku powiem wam jakie są rodzaje tańca.
	Pierwszy to Latino, do tego rodzaju należą: samba, cza-cza, jive, polka, rumba i wiele innych.
	Drugim typem jest Standard, do którego należą m.in.: walc angielski, walc wiedeński, quick step[czyta się:kłikstep] i tango.
	Przedstawiłam wam rodzaje tańców,teraz opiszę sukienki,  w których się tańczy, ponieważ są one bardzo wyjątkowe.
	Sukienki do standardu są długie, na końcu jest tiul albo pióra.
	Na rękawach jest dodatkowy zdobiony materiał albo inne elementy dekoracyjne np. pompony. Gór sukienki zdobią kwiaty lub inne elementy dekoracyjne.Suknia może też mieć wcięcie.
	Sukienka do latino różni się długością, od sukienki do standardu, ponieważ jest krótka. Ma najczęściej ''frędzle'' albo tiul. Mała ciekawostka ''frędzle'' do sukienek latino amerykańskim są po to, żeby było widać ruchy biodrami.
	Najczęściej sukienki są na jednym ramionku.
	W każdym tańcu ważne są buty.
	Buty do standardu i latino są podobne, jedyną różnicą jest chudy, średni obcas w stylu standardowym.
	Kończąc ,chciałabym powiedzieć, że taniec jest sztuką bardzo trudną i trzeba mieć dużo wytrwałości aby dążyć do perfekcji.


	BLUE SCREEN OF DEATH
	Redaktor: Wiktor Sokołowski 3b
	Blue screen of death, w tłumaczeniu niebieski ekran śmierci- jest to problem krytyczny, który wymusza restart komputera.
	Historia nazwy powstała dawno temu, kiedy komputery w zasadzie były tylko do pisania jakiś opowiadań itp. BSOD działa w taki sposób,  że jeśli się czegoś nie zapisało na bieżąco a pojawiał się BSOD, praca zostawała automatycznie usuwana.  Teraz programy mają tak zwany autosave, który oznacza, że plik automatycznie się zapisuje. Najczęstszymi powodami  BSOD są uszkodzenia sprzętu lub systemu operacyjnego. BSOD jest również nieprzyjemny w czasie odtwarzania dźwięku,  wówczas dźwięk zostaje zapętlony do czasu zresetowania komputera.
	Sposoby by uniknąć BSOD to:
	* Aktualizuj sterowniki
	* Aktualizuj antywirusa i bazy wirusów
	* Pozostaw domyślne ustawienia sprzętu
	* Instaluj service packi i aktualizacje systemu
	Dobrym pomysłem jest też sprawdzenie ilości wolnej pamięci RAM, jeśli system ma tej pamięci za mało, może to spowodować problem.
	Jeżeli BSOD wystąpi raz, to nie należy się tego obawiać, natomiast jeśli występuje cyklicznie, wówczas należy usunąć usterkę np. programem Bluescreen viev.
	Kreatywny kącik w świetlicy "Morska kreatywna"
	Redaktor: Beata Jakubowska 3a
	W Morskiej Szkole wykonywane są prace plastyczne w różnorodnych technikach. Wybrałam sześć z nich, żeby pokazać w jaki sposób można zrealizować swoje pasje plastyczne.
	Pierwsza z nich to bombka choinkowa - zrobiona jest ze specjalnych kulek styropianowych, pomalowana farbą i ozdobiona różnymi materiałami dekoracyjnymi. Wykonywana była z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
	Druga praca to gniotek - wykonujemy go z balona, sznureczka oraz mąki. Należy napełnić balon mąką, zawiązać balona mocując kawałeczki sznureczka na górze, tak aby powstały włoski. Następnie rysujemy flamastrami oczka, buźkę i inne części twarzy. Tą ciekawą pracę wykonaliśmy z okazji Dnia Życzliwości.
	Trzecia propozycja to znicz zrobiony z makaronu Lasagne. Jest to bardzo prosta praca, ponieważ musimy skleić klejem na gorąco cztery części makaronu, a następie pomalować farbami według swojej wyobraźni. Taki lampion możemy zanieść na groby najbliższych w Dzień Wszystkich Świętych.
	Praca czwarta to kasztanowe ludziki robione z różnych darów jesiennych. Aby powstał ludzik wystarczy powtykać zapałki tak, aby powstały nóżki i rączki oraz ozdobić plasteliną.
	A może uda Wam się zrobić wycinankę " Zimowy sport" ? Potrzebujecie kartkę A4, wycinanki (kwadraciki małe), nożyczki i klej. W złożonej kartce na pół wycinamy szablon -  atrybut sportowy np. rękawice, kask itp. Po wycięciu wyklejamy wewnętrzną stronę naszej wycinanki i gotowe.
	W karnawale same bale, z tej okazji wykonaliśmy maski karnawałowe. Przygotowujemy kolorową piankę, bądź filc oraz różne ozdoby według uznania np. brokat, pompony, piórka itp. Rysujemy na piance maskę, wycinamy ja a następie ozdabiamy dostępnymi materiałami dekoracyjnymi.
	Takie ciekawe prace wykonałam na świetlicy, spróbujcie sam a przekonacie się jakie to proste :)

	" Zwierzęta też robią miny"
	Redaktor: Jan Piechociński 1a wspólnie z Karoliną Świder

	Mięśnie twarzy służą człowiekowi do pokazywania emocji i uczuć, ale nie tylko ludzie wykorzystują tą umiejętność, bo wiele zwierząt np. psy, koty, małpy także robiąc miny komunikują się z innymi zwierzętami. Ciekawostką jest to, że szympansy mają najwięcej mięśni na twarzy. Ale czy wiecie, że nasze miny różnią się i mówią co innego od min zwierząt?
	Recenzja " Kroniki Spiderwick"                                Redaktor: Mateusz Czapiewski 6b
	Dzisiaj zrecenzuje dla Was film pt."Kroniki Spiderwick". Na wstępie ostrzegam, iż film ten jest produkcją przeznaczoną dla fanów fantastyki typu ratowanie świata.
	Film opowiada o losach rodziny, która musiała wyjechać z miasta i zamieszkać na wsi, w domu, który był totalna „ ruderą“. Właścicielką ów domu była ciotka, która trafiła do szpitala psychiatrycznego, twierdząc, że jej tatę porwały elfy.   Rodzina - matka z trójką dzieci: Jaredem, Simonem i Mallory, znajduje w domu duże zapasy miodu co – rzecz jasna wprawia ich w zdumienie i zdziwienie. Na strychu młodszy brat, Jared, znajduje księgę, która jak się okazuje w późniejszym czasie sprowadza na jego rodzinę  ogromne niebezpieczeństwo, ponieważ poszukiwana jest przez ogra Mulgaratha. Ma on w planie zgładzić świat ludzki, ale też ten fantastyczny. Jedyny sposób na ocalenie tych dwóch światów to zniszczenie Mulgaratha.
	"Jak radzić sobie z agresją"                                                 Redaktor" Mateusz Cieślak 4d
	Drodzy Czytelnicy szkolnej gazetki "Na fali". Czy pamiętacie mój ostatni artykuł, który nosił tytuł  ,, O przemocy w szkole "? Obiecałem, że podpowiem Wam jak sobie z nią radzić i oto kilka odpowiedzi na to pytanie:
	1. Jeśli jakaś osoba robi Wam przykrość, koniecznie zgłoś to osobie dorosłej. 2. Staraj się "nie oddawać" i nie kłócić się z oprawcą, ponieważ to może Go jedynie jeszcze bardziej zdenerwować. 3. Osobie, która dokucza powiedz ,,proszę nie rób tego, nie dokuczaj mi, zostaw mnie w spokoju''. 4. Nie daj po sobie poznać, że się boisz.  5. Staraj się zawsze być w towarzystwie kolegów, ponieważ wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że nikt Ciebie nie zaczepi, bo będzie się bał większej grupy. 6. Pamiętaj, że o każdym swoim problemie możesz porozmawiać z rodzicami, nauczycielami, opiekunami. Oni na pewno pomogą Tobie znaleźć rozwiązanie.
	Mam nadzieję, że zapoznałem Was z problemem przemocy i podpowiedziałem jak sobie z nią radzić.


