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W wymianie
uczestniczyło 14
uczniów i dwie
panie nauczycielki
z Polski oraz 15
uczniów i
nauczyciel z
Niemiec.
Uczestniczyliśmy
w różnych
zajęciach w szkole
Schule Centrum
Nastätten, a były
to m.in.
majsterkowanie,
zajęcia
integracyjne czy
tworzenie
breloczków z folii

termokruszliwej.
Zorganizowany
był również
wyjazd do
Frankfurtu nad
Menem, gdzie
oglądaliśmy różne
budynki (kościoły,
teatry, opery itd.)
Na koniec
każdego dnia, po
szkole lub
zwiedzaniu,
wracaliśmy do
naszych rodzin
goszczących.
Razem z nimi
spędzaliśmy czas
do końca dnia,

np. na wspólnych
wyjściach,
rozmowach,
zakupach czy
spacerach. Na
początku był mały
problem w
przełamaniu
bariery językowej,
szczególnie przez
pierwszy dzień,
gdy rodziny
odbierały nas z
dworca. Na
własnej skórze
przekonałam się,
że nawet głęboko
w Niemczech,
około

180 kilometrów od
granicy niemiecko
- francuskiej
można spotkać
osoby, które uczą
się, bądź są
zainteresowane
językiem polskim.
W drogerii
Douglas
spotkałam
sprzedawczynię
Polkę, a w
autobusie
szkolnym (widać
było na pierwszy
rzut oka) rodowitą
Niemkę, chodzącą
do szóstej klasy,

uczącą się języka
polskiego, co
całkiem dobrze jej
wychodziło.
Gorąco polecam
wszystkim taki
wyjazd,
szczególnie, że za
rok, w maju,
Niemcy odwiedzą
Polskę i my
będziemy ich
gościć w naszych
domach.  

Anna Spalińska

W dniach 22 maja - 28 maja 2019 roku odbyła się wymiana międzyszkolna do niemieckiego miasta
Nastätten.

„Wymiana międzyszkolna do Nastätten” 

To już ostatni
w tym roku
numer naszej
gazetki.
Życzymy Wam
wspaniałych
wakacji,
odpoczywajcie
i cieszcie się
wolnym
czasem. 

Po wakacjach
do Was
wracamy, do
przeczytania :)Nasi nowi przyjaciele WJ
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Ostatnio w Polsce pogoda jest coraz bardziej
upalna.

Fala upałów

Większość
osób trudno
znosi wysokie
temperatury.
Przyda się kilka
porad, jak
radzić sobie z
upałami i
przetrwać
gorące dni.
Najważniejszą
rzeczą, którą
wszyscy
powtarzają, jest
picie wody. Nie
bez powodu
jest to wiele
razy
powtarzane.
Nasze
organizmy
podczas
upałów tracą
dużo wody,
którą następnie
musimy
uzupełniać.
Kiedy mamy
możliwość,
potrzebne jest

nam
schładzanie się
np. z zewnątrz
za pomocą
małych
wiatraczków.
Takie
ochłodzenie
możemy
czerpać
również ze
zraszaczy,
mgiełek
wodnych,
basenów oraz
innych źródeł
wody.
Sposobem
schładzania jest
również
używanie
klimatyzacji i
wiatraków.
Korzystając z
tych
udogodnień
musimy jednak
pamiętać o tym,
że schłodzone
powietrze

w ruchu może
spowodować u
nas choroby
m.in.
przeziębienie.
Podczas
upalnego lata
pomóc nam
przetrwać upał
mogą lekkie i
zwiewne
ubrania.
Aby w naszych
pomieszczeniach
było mniej
skwarnie, warto
zasłaniać okna
roletami tak,
żeby promienie
słońca nie
docierały do
wnętrza pokoju.
To było kilka
propozycji, jak
radzić sobie z
falą upałów.

Julia Banasiak

Nasze
dodatkowe
kółka też powoli
będą się
kończyły.
Jednak na
niektórych
zajęciach trzeba
zdać egzamin,
aby przejść do
następnej klasy
lub po prostu,
żeby można
było
kontynuować
naukę np.
języka
hiszpańskiego.
Takim
przykładem jest
szkoła
muzyczna.
Sama do niej
chodzę i bardzo
nie lubię tych
egzaminów. By
dostać się do
następnej klasy,
pomyślnie
trzeba zdać test
swoich
umiejętności w
graniu na
danym
instrumencie.

W ciągu roku są
dwa takie
sprawdziany
zdolności.
Pierwszy -
zazwyczaj w
styczniu, drugi -
w czerwcu lub
na końcu maja.
Łatwiej mówiąc
- po
zakończeniu
każdego z
półroczy
nauczyciele
sprawdzają, czy
nauczyliśmy się
czegoś przez
ten okres w
roku. Podczas
zaliczania
takiego
egzaminu
oceniają nas
trzej
nauczyciele.
Pan lub pani,
którzy uczą nas
gry na
instrumencie,
pani dyrektor
oraz inny
nauczyciel,
który uczy gry
na tym samym

lub podobnym
instrumencie
(np. nauczyciel
od skrzypiec
ocenia na
egzaminie
wiolonczelistów).
Żeby zdać z
jednej klasy do
drugiej klasy,
trzeba dostać
przynajmniej 3,
a by zaliczyć
półrocze można
dostać nawet 2.
Na egzaminie
liczba utworów
zależy od klasy.
W 5 klasie cyklu
6-letniego gra
się etiudę, utwór
oraz sonatę lub
koncert. Mam
nadzieję, że
zaciekawił cię
ten artykuł i
teraz już wiesz,
jak wyglądają
egzaminy na
dodatkowych
lekcjach gry na
instrumencie.

Kinga
Stachowska

Niedługo koniec roku szkolnego. 

Egzaminy w szkole muzycznej 
potrafią zawrócić w głowie

Chłód

muzyka

JB

aalmeidah/Pixabay
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Ostatnie dni szkolne.

Trudności 
przed wakacjami

24 maja w naszej szkole odbył się dzień spania.

Senny dzień

Wakacje się
zbliżają, tak
samo jak
koniec roku
szkolnego. W
tym artykule
zamierzam
opowiedzieć o
trudnościach, z
jakimi zmagają
się uczniowie
pod koniec roku
szkolnego. 
Zacznijmy od
bardzo prostej
rzeczy, która w
tym roku nas
bardzo
przytłacza ze
względu na
wcześniejsze
strajki
nauczycieli,
czyli
sprawdziany.
Jest ich dużo,
gdyż
nauczyciele
muszą nadrobić
czas

i zdążyć ze
sprawdzianami.
Jest ich dużo i
zazwyczaj
(przynajmniej
my w 7 klasie)
mamy po dwa
w tygodniu.
Następną
rzeczą są
poprawy
kartkówek i
sprawdzianów.
Często mamy
też zaległości, a
żeby otrzymać
lepszą ocenę
na koniec
trymestru,
musimy
poprawić
niektóre rzeczy.
Dłużący się
czas również
jest problemem,
ponieważ
czujemy, że
jesteśmy coraz
bliżej wakacji.
Problemem

może być też
nadmierne
marzenie o
wypoczynku,
które może
rozpraszać na
lekcjach czy
podczas
odrabiania
pracy domowej.
W salach jest
gorąco i
duszno, a kiedy
dobiegają nas
dźwięki z
dworu, mamy
ochotę wyjść
na zewnątrz. A
wy, z jakimi
problemami
spotykacie się
przed
wakacjami w
szkole i domu?

Mikołaj Szajna

Polegał na tym,
że każdy uczeń,
który przyszedł
tego dnia w
piżamie, na
ostatnich pięciu
minutach każdej
lekcji mógł się
położyć na
ławce i po
prostu spać.
Jednak ci,
którzy nie
przyszli w
piżamach,
również mogli
sobie troszkę
pospać. Co
prawda w ciągu
pięciu minut nie
można ani
zasnąć, ani się
wyspać za całą
noc, ale i tak był
to dobrze
spędzony czas.
W ten dzień nie
wszyscy
przyszli w
piżamach. W
swoim ubraniu
do spania

przyszła tylko
garstka
uczniów, a
reszta albo
miała koce,
poduszki bądź
szlafroki albo
wcale nie mieli
ze sobą nic. Nie
wiem, dlaczego
tak zrobili, ale ja
przyszłam w
nocnym stroju.
Moim zdaniem
minusem było
to, że było tak
mało czasu do
spania. Można
by było
zagospodarować
więcej czasu,
ale wiem, że
jest już koniec
roku i nie
możemy więcej
pozwolić sobie
na żadne
przerwy, bo
mamy tematy
do przerobienia.
Drugim
minusem

było to, że
jednak nie
wszyscy
przyszli w
ubiorze do
spania i
większość była
normalnie
ubrana. Jednak
była to ich
indywidualna
decyzja, a ja ją
szanuję.
Plusem było
jednak to, że
mieliśmy lekcje
skrócone o 5
minutek.
Uważam, że taki
dzień jest dobrą
metodą na
"rozluźnienie
atmosfery" na
stresujących
nas lekcjach i
chciałabym, aby
powtórzył się w
naszej
placówce.

Kinga
Stachowska

Dobranoc... JZ
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NEWSY TYGODNIA 

Dbaj o morza 
i oceany!

Koniec roku
szkolnego

W tym roku
zakończenie
roku szkolnego
wypada 19
czerwca.
Początkowo
koniec szkoły
miał być
obchodzony 
21 czerwca,
lecz minister
Edukacji
Narodowej
skrócił rok
szkolny. Mimo
że wielu ludzi
domyślało się
tego już
wcześniej, to
dopiero po
strajku

nauczycieli
zmienili oni
zdanie.
Dlatego też
minister swoją
decyzją zdziwił
wielu z nas.
Podczas
strajku
uczniowie
stracili wiele
lekcji, więc
ustawa ta tym
bardziej
zaskoczyła
Polaków,
którzy myśleli,
że wakacje
zostaną
skrócone.
Tymczasem
zamiast
wydłużenia
roku

szkolnego,
ministerstwo
wydłużyło
wakacje.
Nawet bez tej
zmiany
wakacje w tym
roku trwałyby
stosunkowo
długo,
ponieważ w
zeszłych
latach
wypadały one
od 22, 23, 24,
25 czerwca.
Prawdopodobnie
decyzja rządu
opierała się na
tym, że w
czwartek 20
czerwca
wypada Boże
Ciało,

czyli dzień
wolny od
szkoły i pracy.
Dlatego też
dużym
prawdopodobieństwem
byłoby to, że
wielu uczniów
wyjechałoby z
miasta i nie
przyszłoby na
uroczystość.

Kleszcze z
Afryki

W ostatnim
czasie
naukowcy
odnotowali
obecność
afrykańskich
kleszczy

w Polsce. Są
one o wiele
bardziej
niebezpieczne
niż te, które
znajdują się w
kraju.
Prawdopodobnie
dotarły one do
Europy na
ptakach
latających na
zimę do Afryki.
Swoimi
rozmiarami
budzą grozę.
Dorastają one
do 2 cm
długości. Mogą
przenosić
groźne wirusy.
W odróżnieniu
od polskich
kleszczy, jeżeli

zobaczymy, że
jeden z nich
nas ugryzł,
należy
natychmiastowo
udać się do
lekarza.Charakteryzują
się one
pierścieniami
na
kończynach.
Jeśli
zauważymy,
że któryś z
nich nas
ukąsił, po
usunięciu go
warto
przekazać go
do badań
laboratoryjnych. 

Julia Kipiel,
Wiktoria Janiel

Oceany i morza
są bardzo
zanieczyszczane
różnymi
rzeczami. Mają
na to wpływ
plastik i wypadki
tankowców
przewożących
ropę.
Zamierzam
napisać w
artykule,
dlaczego trzeba
chronić oceany i
morza przez
wakacje.

Nie wolno
wyrzucać
różnych
przedmiotów do
morza i
oceanów,
ponieważ przez
wyrzucone
przez nas
śmieci morskie
stworzenia giną.
Te ryby mogą
jeść plastik lub
w nich utknąć.
Mogą też  zjeść
ten plastik,

a potem tę rybę
jemy my. Nikt
nie chce, aby
ryby i inne
morskie
stworzenia
umierały przez
nas i aby nasze
plaże były
utopione w
śmieciach.

Jakub
Lewandowski

:) Claudia14/Pixabay
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Spotkanie
zorganizowano
w Trójmieście
- w gdańskim
Europejskim
Centrum
Solidarności.
Była to
nagroda za
aktywny udział
w projekcie, w
którym nasza
szkoła została
laureatem.
Podczas zajęć
uczniowie ze
szkół z całej
Polski
integrowali się
nawzajem

i tworzyli różne
projekty.
Prowadzone
były debaty na
temat
wymarzonej
szkoły
przyszłości, a
także
podsumowywano
i omawiano
projekty każdej
szkoły w
formie stoisk
wystawowych.
Nasi uczniowie
w projekcie
skupili się
głównie na
integracji

z osobami
niepełnosprawnymi
oraz
uświadamianiu
młodszych
kolegów o tym,
co dawniej
działo się w
naszym
regionie.
Ostatnim
działaniem
było
przekonanie
lokalnych
władz o
słuszności
przebudowy
placu zabaw
obok budynku

naszej szkoły.
To wszystko
przedstawiliśmy
na konferencji
nie tylko
młodzieży, ale
i specjalistom,
którzy przybyli
na wystawę.
Czas w
Gdańsku
spędziliśmy
także w formie
wypoczynku:
słoneczne
popołudnie
spędziliśmy na
plaży i na
gdańskiej
starówce,

która
wszystkich nas
zachwyciła.
Konferencja
"Solidarnej
Szkoły" bardzo
nam się
podobała.
Dowiedzieliśmy
się wiele
nowych
rzeczy,
zawarliśmy
nowe
znajomości i
zobaczyliśmy
kolejne
ciekawe
miasto. Warto
było

też
zaangażować
się w
wolontariat,
który nauczył
nas pracy ze
społeczeństwem.
Bardzo się
cieszymy, że
mieliśmy
okazję wziąć
udział w tak
ważnym
wydarzeniu!

Miłosz
Kaczmarek

W dniach 27-28 maja kilkoro uczniów klas 8 i III gimnazjum wybrało się na konferencję ogólnopolskiego
konkursu "Solidarna Szkoła", organizowaną w gdańskim Europejskim Centrum Solidarności. 

"Solidarna Szkoła" w Gdańsku

Wspomnienia z Gdańska MC
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Recenzja filmu „Topielisko - klątwa La Llorony”

Jest to horror
wyprodukowany
przez Jamesa
Wana, który
stworzył filmy
takie jak
„Annabelle”
oraz
„Obecność”.
Akcja filmu
rozgrywa się w
1973 roku w Los
Angeles.
W 1673 roku w
Meksyku matka
dwóch
chłopców
odkryła, że jej
mąż zdradza ją
z młodszą
kobietą, dlatego
postanawia
utopić ich
synów. Gdy
zobaczyła, co
takiego zrobiła,
chciała jeszcze
uratować
chłopców,
jednak na
próżno, dlatego
w tym samym
jeziorze
popełniła
samobójstwo.
300 lat później
duch kobiety, La
Llorona
poszukuje

i zabija dzieci,
aby zastąpić je
swoimi. Ten, kto
usłyszy jej
płacz, będzie w
jej centrum
zainteresowania.
Anna, matka
dwójki dzieci -
Sam i Chrisa,
jest opiekunką
dzieci. Dostaje
zlecenie, aby
pojechać do
swojej
przyjaciółki
Patricii. Anna
odkrywa w
domu jej synów,
Carlosa i
Tomasa.
Patricia trafia do
więzienia, a
chłopcy do
domu dziecka.
Tej samej nocy
La Llorona
porywa Carlosa
I Tomasa, a
następnie topi
ich w pobliskiej
rzece.
Następnego
dnia Anna
jedzie do
więzienia, aby
porozmawiać z
Patricią. 

Okazuje się, że
modliła się do
La Llorony, aby
oddała jej
synów, a w
zamian wzięła
Sam i Chrisa.
Wieczorem, gdy
Sam bierze
kąpiel w
wannie, La
Llorona chce ją
utopić, jednak
nie udaje jej się
to, ponieważ
jest
powstrzymana
przez Annę.

Matka z
dziećmi
postanawia
zwrócić się do
księdza Pereza,
który kieruje ich
do dawnego
księdza
Rafaela.
Wieczorem
mężczyzna
wraz z dziećmi i
ich mamą
rozstawiają
świece po
całym domu.
Duch

wielokrotnie
atakuje rodzinę.
Gdy La Llorona
wchodzi do
domu, rusza w
pogoń za
dziećmi i
biegnie za nimi
aż na strych.
Tam,
rodzeństwo
próbuje ją
powstrzymać, a
międzyczasie
Anna wbija
duchowi krzyż
w serce i zabija
La Lloronę.

Moim zdaniem
film był bardzo
ciekawy i
wszystkie sceny
trzymały w
napięciu. Do
ostatniej chwili
nie wiadomo,
co się stanie i
jak się to
wszystko
skończy.
Polecam go
obejrzeć,
szczególnie
fanom
horrorów.
Amelia Ekiert
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