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        8  marca
     Dzień Kobiet

    V B POLECA

5 marca z całą
klasą odwiedziłam
Teatr
Szekspirowski.
Pani przewodnik
opowiadała nam o
życiu Szekspira
oraz o teatrze
elżbietańskim,
którego nazwa
pochodzi od
królowej Anglii,
Elżbiety. Następnie
zwiedziliśmy cały
budynek, w tym
salę z kolumnami

umieszczonymi co
2.8 m, jak w dawnej
szkole fechtunku,
która mieściła się tu
w XVII w. Byliśmy
też na murach i na
dziedzińcu. W sali
głównej teatru
można otworzyć
dach, przesunąć
scenę, a nawet
wprowadzić do niej
konia. Po
zwiedzaniu teatru
uczestniczyliśmy

w warsztatach
integracyjnych,
m.in. czytaliśmy
wiersz J. Brzechwy
pt. „Brudas”.
Chciałabym pójść
na spektakl do
Teatru
Szekspirowskiego.
Ania J. V B

   
   Z okazji Dnia
Kobiet wszystkim    
     Paniom  
  Dużym i Małym
       życzymy
uśmiechu, zapału,  
   oddanych            
przyjaciół,                
nieograniczonej     
radości i wielu
ciekawych przygód
        w życiu 
   
     REDAKCJA

5 marca byliśmy w
Teatrze
Szekspirowskim.
Na początku pani
opowiadała nam o
teatrach
szekspirowskich w
Europie i o tym, jak
one wyglądały.
Stanowczo różniły
się od dzisiejszych.
Zamożna widownia
(w tym królowa i jej
dwór) siedziała w
lożach, które
otaczały scenę z

trzech stron.
Pozostała część
widowni stała wokół
sceny. Mieliśmy
okazję zwiedzić
Teatr
Szekspirowski.
Dowiedzieliśmy się
też, że w Gdańsku
powstał pierwszy
teatr w Polsce.
Wojtek K. V B

   
   WARSZTATY W TEATRZE        
         SZEKSPIROWSKIM             

Z życzeniami

Na scenie
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Skąd się wzięły    
  walentynki?

 Kim był święty    
       Walenty?

   
   Historia      
    święta

             WALENTYNKI 
                 już za nami, ale życzliwość 
                        i uczuciowość wciąż na czasie

Teorii na temat
pochodzenia
walentynek jest
bardzo wiele.
Jedną z
najpopularniej-
szych jest
założenie, że
walentynki
wywodzą się od
prastarego,
pogańskiego
święta
Luperkaliów.

Było to święto
ku czci Fauna,
patrona
płodności 
i zbiorów
obchodzone 
w Rzymie.
14 lutego
przypadała
wigilia
Luperkaliów.

W trakcie
święta
odbywały się
zabawy 
na cześć
wiosny. 
W 496 r. papież
zakazał
świętowania
Luperkaliów, ale
ludzie dalej je
świętowali.

W tej sytuacji
papież wolał
nadać
Luperkaliom
chrześcijańską
interpretację niż
dalej walczyć z
jego
zwolennikami. 
Zmianom uległ
także patron
święta, miejsce
Fauna zajął
święty Walenty -
biskup,
męczennik,

zgładzony przez
cesarza
Klaudiusza II
Gota ok. 269
r. Z jakich
powodów
zginął? 
Jedno z podań
głosi, że św.
Walenty zginął
w obronie wiary.

W miejscu jego
pochówku
postawiono
bazylikę, a kult
świętego
szybko
rozpowszechnił
się na tereny
Europy. Pojawiły
się także
legendy, które
tłumaczyły,
dlaczego św.
Walenty został
patronem
zakochanych.

Jedna z nich
głosi, że święty
udzielał
potajemnie
ślubów
żołnierzom
cesarza
Klaudiusza II,
którym władca
zabronił
zawierać
związki
małżeńskie.
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        SYMPATIA 

         MIŁOŚĆ   SZACUNEK    PRZYWIĄZANIE

        PRZYJAŹŃ  

I daj serduszko
każdej miłej Ci
osobie.
Tosi Muszka

Nie-
śmiała...

Łatwo
zgadnąć, 
co stało się
tematem
naszych
lutowych
debiutów...

Gdy twe oczy
się błyszczą, ja
patrzę na ciebie,
Choć czas
upływa, ja się
śmieję.
Nieśmiałość
trzyma mnie 
w objęciach tak,
że nie mogę być
blisko ciebie.

Czas upływa,
zegar tyka,
a ja siedzę 
i patrzę na
ciebie.

Co począć, gdy
nie mogę
podejść,
bo nieśmiałość
mnie trzyma.
A ja pragnę
choć raz
odezwać się do
ciebie…
Ania W. V C

Gdy cię widzę 
i gdy nie,
Bardzo, 
bardzo kocham
cię.
Czy jesteśmy 
w domu, czy 
w kawiarni,
Myślę o nas, 

jak jesteśmy
związani.
Jesteśmy parą
od dni sześciu 
i czuję się,
Jakbyśmy byli
od sześciu lat.
Kocham cię
bardzo,

 a ty to już
wiesz…

Piękna jest
miłość, piękna
jest dniem,
nocą i gdy bobry
w drewnie
chrobocą.
Pięknie jest
kochać wtedy,
gdy dobrze
i źle, 
tak pięknie jest
kochać ciebie.
W szumie wiatru

i gdy ptaki
śpiewają,
i gdy wszyscy
na gitarze grają.
Bartek V B

             Nasze walentynkowe 
                               debiuty poetyckie

Kochać trzeba
przez cały czas
I nie powinno się
tego bać,
Kochać można
każdego na
przykład 
w dniu Św.
Walentego.

Kochać można
na sposobów
wiele:mamę,
tatę, siostrę,
przyjaciela,
Więc nie
zamykaj się w
sobie

I daj serduszko
każdej miłej Ci
osobie.
Tosi Muszka
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Dlaczego warto odwiedzić 
        Muzeum Emigracji w Gdyni?

w piękny morski
krajobraz.
Siedząc
wygodnie na
poduszkach,
wysłuchaliśmy
historii
muzeum.

W piątek 18
stycznia
wybraliśmy się
z całą klasą V C
oraz klasą VI C
na wycieczkę
do Muzeum
Emigracji.

Dojechaliśmy
tam autokarem.
Na początku
zwiedzania
poznaliśmy
panią Karolinę,
przewodniczkę-
woluntariuszkę,

która
oprowadziła nas
po muzeum.
Zaproponowała,
żebyśmy
rozpoczęli od jej
ulubionego
miejsca

– oszklonego
balkonu, skąd
mogliśmy
zapatrzeć się 

 Dowiedzieliśmy
się, że w
budynku tym
znajdowała się
kiedyś arena
bokserska, a
także dworzec
morski.
Zwiedzanie
wystawy
rozpoczęliśmy
od UFO??? 
Co jest w
środku
dziwnych
obiektów
dowiedzieliśmy

się dopiero na
koniec. 
W dalszej
kolejności
przemierzaliśmy
korytarz ze
zdjęciami
różnych ludzi,
emigrantów.
Potem
zobaczyliśmy
m. in. pokój, 
w którym jedna
ściana była 
z ziemniaków.

Tu poznaliśmy historię rodziny
Sikorów, która wyemigrowała 
z Polski do USA, przemierzając
ocean w ciasnych kajutach statku.
Poznaliśmy realia ich podróży i
mogliśmy choć trochę poczuć ich
trudności, gdy znaleźliśmy się na
pryczach 
w ciasnym pomieszczeniu
przypominającym kajutę statku.
Bardzo podobała mi się ta
wycieczka. Najbardziej zaciekawił
mnie pomniejszony model statku,
którym podróżowali emigranci.
Hania W. kl. V C

Muzeum
Emigracji
znajduje się na
terenie starego
portu w Gdyni.
Na wystawie
była ogromna
makieta statku
Batory, którym
podróżowali
polscy
emigranci do
USA.
Poznaliśmy
historie rodzin,
które

opuszczały
Polskę, aby
zdobyć pracę i
lepsze życie.
Zaciekawiła
mnie
ekspozycja o
czasach PRL-u,
kiedy ludzie
musieli
przekraczać
granice
nielegalnie.
Kacper L. V C
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                 Nasze sportowe sukcesy

    FLORET 
                część II

W dniach 2-3 marca w Gdańskiej Szkole Floretu
odbyły się zawody we florecie o Puchar Rajców
Gdańskich. Oto wyniki rywalizacji:
Dziewczyny – indywidualnie – kategoria dzieci:
I m. Karolina Makowska – Fundacja GSF
II m. Kinga Kowalska – Budowlani Toruń
III m. Teresa Moś – MDK Bydgoszcz oraz Zofia
Wojtas – Fundacja GSF
Chłopcy – indywidualnie – dzieci:
I m. Patryk Sawicki – UKS Bielawy Toruń
II m. Filip Cygnar – UKS Atena Gdańskich
III m. Jan Sowa – Kolejarz Wrocław oraz Mateusz
Puckowski – Fundacja GSF.
Dziewczyny – indywidualnie – kategoria młodzik:
I m. Antonina Bartol – Warta Poznań
II m. Emilia Kapała – Fundacja GSF
III m. Zuzanna Kędziora – Fundacja GSF oraz Oliwia
Kulpaczyńska – UKS Atena Gdańsk.
Chłopcy – indywidualnie – młodzik:
I m. Patryk Gawenda – Fundacja GSF
II m. Mikołaj Prajzner – Kolejarz Wrocław
III m. M. Kanci oraz Jan Nowak – Polonia Leszno.

                         Strój florecisty

Do walki i ćwiczeń we florecie potrzebny jest specjalny
strój ochronny. Nosimy białą bluzę, spodnie, plastron i
kamizelkę. Dziewczynki noszą jeszcze plastikowy
napierśnik. Do stroju zalicza się też maskę
szermierczą oraz rękawicę. Strój pokrywa całe ciało,
oprócz jednej nieuzbrojonej dłoni i pełni rolę ochronną –
trochę zmniejsza ból trafień.
                                     Hania W. V C

Dziewczyny – drużynowo – kategoria dzieci:
I m. I Fundacja Gdańska Szkoła Floretu
II m. I UKS 35 Bielawy Toruń
III m. I Warta-Muszkiterowie Poznań
Chłopcy – drużynowo – dzieci:
I m. UKS 35 Bielawy Toruń
II m. I Nosir Nowy Dwór Mazowiecki
III m. II Warta-Muszkieterowie Poznań.
Dziewczyny drużynowo – kategoria młodzik:
I m. I Fundacja Gdańska Szkoła Floretu
II m. II Fundacja Gdańska Szkoła Floretu
III m. II UKS Atena Gdańsk.
Chłopcy drużynowo – kategoria młodzik:
I m. I UKS Atena Gdańsk
II m. Polonia 1912 Leszno
III m. II UKS Atena Gdańsk.
            
              Informacje zebrała Agata S. V C
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           Czym  jest nieskończoność?               

Przychodzi 2
uczeń i
dorysowuje
jedną 9 do liczby
na tablicy i mówi
„Nie bo liczba
jest większa”.
Do wszystkich

liczb można
dopisać np. 9 a
liczba będzie
większa.

Anna i
Małgorzata J.
VB

Wiele osób
ma
wątpliwości
czy
nieskończo-
ność to
liczba 
czy znak
matematy-
czny.

W zwyczajnych
działaniach
matematycznych
(np. dodawaniu)
jest prosty
schemat, w
przypadku
dodawaniu jest
taki: a + b = c.
W przypadku
nieskończoności

to działanie nie
jest możliwe,
gdyż nie jest
ona liczbą. 
Jeśli spróbujesz
odjąć lub dodać
nieskończoność
od/do siebie co
wyjdzie?

Nieskończoność,
dwie
nieskończoności?
- Nie wiadomo,
właśnie dlatego,
że nie jest to
liczba czy cyfra.
Więc co to jest
nieskończoność?
Nieskończoność
to znak w 
matematyce w
kształcie
przewróconej
ósemki ∞.

Skoro
nieskończoność
nie jest
największą
liczbą, to która
nią jest? 
Najłatwiej
wyjaśnić to na
takim
przykładzie:
przychodzi
uczeń do
tablicy, na której
pisze 

999999999999
mówiąc „ To jest
największa
liczba”. 

5. Przygotuj krem i dekoracje:
miksuj masło z cukrem pudrem,
dodając mleko, a następnie
schłodzony serek
homogenizowany. Pokryj kremem
babeczki.
Ozdób je sercami z czerwonej
masy cukrowej.
          SMACZNEGO!!!
                           Bartek V B

Składniki
ciasto:
2 jajka,
160 g maki,
90 g masła,
150 g śmietany,
35 g  kakao, 
0,5 łyżeczki
czerwonego
barwnika,
12 g proszku do
pieczenia,
1,5 łyżeczki

aromatu
waniliowego.
krem:
180g serka
homog.,
90 g masła,
450 g cukru
pudru,
1,5 łyżki mleka.
Sposób
przygotowania
1.Śmietanę
podgrzej, dodaj

barwnik,
wymieszaj i
wystudź. 
2.Mąkę, kakao i
proszek do
pieczenia
przesiej przez
sitko do miski.
Dodaj cukier i
wymieszaj. 
3. W drugiej
misce zmiksuj
masło z jajkami

i wanilią. Połącz
składniki. 
4. Napełń 12
papilotek
ciastem, piecz
20 min.

                      Przepis na  babeczki 
        Doskonała niespodzianka na 8 marca
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