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Galeria portretów Nauczycieli 
w naszej szkole - z życzeniami 
z okazji Dnia Edukacji
Narodowej

Samorząd  to
wszyscy uczniowie

Wybory przewodni-
czącego SU

Drodzy
Czytelnicy!

Oto nasz pierwszy
numer gazetki
szkolnej Expres70.
Znajdziecie w nim:
relację z zawodów
szermierczych
i miniwywiady
z ich 
uczestnikami, 
sprawozdania 
z pierwszych
wycieczek
klasowych,

relacje z wyborów
przewodniczących
Samorządu
Szkolnego
i z jesiennego
szkolnego festynu,
a także literackie
debiuty, czyli próby
pisarskie uczniów
naszej szkoły.

Chcielibyśmy Was
zachęcić
do współpracy,
każdy może
wykorzystać

swoje pomysły na
kolejne artykuły 
i dołączyć do
naszej gazetki.

Miłego czytania
życzy:

Redaktor Naczelna
Zosia Stybor

Dnia 20 września
uczniowie II klasy
gimnazjum:
Małgorzata Kuzora,
Malwina
Kołodziejczyk 
oraz Stanisław
Korzeniewski pod
opieką pani Moniki
Kłos uczestniczyli 
w III Konferencji
Samorządów
Uczniowskich 
w Europejskim
Centrum
Solidarności 
w Gdańsku.

22 września 
w naszej szkole
odbyły się wybory
przewodniczącego
Samorządu
Uczniowskiego.
Poprzedziła je żywa
kampania
wyborcza.
Frekwencja
wyborcza wyniosła
67%.
Przewodniczącą
została Agata
Czarkowska z kl. III
gim. (zdobyła

55% poparcia),
zastępcami - Lena
Langa z kl. VII B
(16%) oraz Adam
Jakubowski 
z kl. II A gim.(12%). 
Gratulujemy
zwycięzcom 
i życzymy
powodzenia 
w działaniach 
na rzecz 
wszystkich
uczniów.

Galeria portretów

Na konferencji
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Dzień Chłopaka  Inne inicjatywy  
             SU

Nasze
pomysły

Jako
przewodniczący
Samorządu
Uczniowskiego
przedstawiamy
Wam nasze
pomysły.

Wybory

Dzień Chłopaka

 Nie wszystko
uda się tak łatwo
i od razu
zmienić. Wraz 
z innymi
osobami
zaangażowanymi
w prace SU
wybraliśmy parę
pomysłów,
których
realizacja
powinna się
udać.
Oto nasze
inicjatywy:

1. Szczęśliwa
literka
2. Skrzynka na
pomysły
3. Pomoc na
rzecz zwierząt
4. Pomoc na
rzecz domu
dziecka,
przedszkola
5. Wolontariat
6. Reaktywacja
radiowęzła 
7. Dni Państw
świata

8. Specjalne dni:
Chłopaka, Dyni,
Pluszowego
Misia, Mikołajki,
Kubusia
Puchatka,
Walentynki,
Kobiet, Prima
Aprilis, Flagi,
Dziecka. 
Dzień Chłopaka
już za nami.
Najmilsi 
Chłopcy 
w naszej szkole
zostali wybrani:)

Dziękujemy
wszystkim za
oddane na nas
głosy. Mamy
nadzieję, 
iż nikogo nie
zawiedziemy :)
Przewodnicząca
Samorządu
Uczniowskiego
Agata
Czarkowska

           Samorząd Uczniowski - plany 
                      na r. szk. 2017/18

MK
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KASZUBSKA JESIEŃ - turniej
we florecie dzieci i młodzików
w Gdańskiej Szkole Floretu

Wrażenia
zawodników

Turniej okiem
gościa...

WIKTOR R.:
Jestem zdziwiony, że zaszedłem
tak daleko i zająłem 8. miejsce.

JAN W.:
Było fajnie.
Jestem z siebie
dumny, 
że zająłem 
18. miejsce.

Florecistki

Florecistki Floreciści

Przed walką

Po walce

ZOSIA F.:
Jestem z siebie
zadowolona, bo
zajęłam 
33. miejsce. 

TYMON P.:
Moim zdaniem
był to mój
najlepszy turniej.
To prawda,

myślałem, że
zajmę lepsze
miejsce, ale
jestem z siebie
dumny, że
zająłem 
24.

Dnia 24.09
odbył się w
naszej szkole
ogólnopolski
turniej
szermierczy.
Najlepsze

wyniki osiągnęli:
w kat.
młodzików: I m.
Oskar Mach, II
m. Tomasz
Gorczyca, III m.
Amelia Olsze-

wska i Paulina
Michałek, w kat.
dzieci - I m.
Alicja
Byzewska,
II m. Julia
Dudziuk, III m.
NataliaTrzciń-

ska, wśród
chłopców naj-
lepszy był Ja-
kub Gorczyca.
   
Kari IVC

Pierwszy raz
miałam okazję
obserwować
zmagania
sportowe
florecistów
i jestem pod
wrażeniem
ducha walki

młodych
zawodników, 
entuzjazmu ich
rodziców i pasji
trenerów, którzy
przez całą
niedzielę im
towarzyszyli.
     G. M. 

RS

RS RS

RS

RS



www.dziennikbaltycki.plDziennik Bałtycki | Numer 1 10/2017 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLEkspres 70

W szkole ciekawie jest! 
Za nami pierwsze wycieczki...

Nasze pierwsze recenzje -
"Tarapaty"

          Wycieczka klas V do Wdzydz Kiszewskich

W Hewelianum, czyli
tabliczka mnożenia w akcji

Klasa IV B
na
Westerplatte,
czyli o rejsie
galeonem po
Motławie.

Ania 
i Małgosia
Judin, IV B

21 września
klasa IV B 
pod opieką
wychowawczyni,
pani Małgorzaty
Kuszner
wybrała się na
Westerplatte. 
Uczniowie
płynęli Motławą,
w trakcie rejsu

oglądali
Twierdzę
Wisłoujście. 
Na Westerplatte
wspięli się 
pod pomnik
Obrońców
Wybrzeża,
upamiętniający
bohaterów 1939
roku.

16.10 klasa IV C
wyszła do kina
na film
pt. "Tarapaty".
Bohaterką jest
Julka, która nie
ma przyjaciół.

Na wakacje ma
pojechać  do
rodziców do
Kanady.
Niestety,
wszystko się
zmienia...i Julkę

spotyka wiele
przygód. To film
przygodowy, a
trochę komedia,
dramat
i kryminał.
Kari IV C

27 września
klasy V
pojechały 
na wycieczkę 
do Wdzydz. 
W skansenie
słuchaliśmy
opowieści
kowala w kuźni,
lepiliśmy
naczynia 
z gliny.
Oglądaliśmy

dawne domy 
i bawiliśmy się
starymi
zabawkami, 
np. szczudłami.
Słuchaliśmy 
o życiu uczniów
w szkole sprzed
wieków.  
D. F.

Jechaliśmy tam
strasznie długo,
ale cieszyliśmy
się, że ominą
nas lekcje. Gdy
dotarliśmy, pan
wytłumaczył
nam, o co
chodzi

i zaczęliśmy
pisać test
z tabliczki
mnożenia!
Większość
klasy dostała
szóstkę.
Byliśmy
zadowoleni, 

że mogliśmy się
sprawdzić.
Martyna A. IVC

Na szczudłach

Pomnik Obrońców Westerplatte

A.M.

II
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Jesienny Festyn na szkolnym boisku
Dzień Ziemniaka

Konkurencje
sportowe

Konkurs karaoke

Dużą atrakcją
dla
najmłodszych,
jak i dla
starszych było
ognisko
przygotowane
przez Panią
Bognę i Pana
Krystiana.

29.09.2017 r. 
w naszej szkole
nauczyciele
razem 
z uczniami
przygotowali
jesienny festyn. 
Powodzeniem

cieszyło się
stoisko 
z ciastami,
muffinkami 
i przeróżnymi
słodkościami
przygotowanymi
przez naszych 

rodziców.
Goście mogli
kupić 
i posmakować
kiełbaski z grilla,
żurek, kompot,
bułeczki 
i pieczone 
ziemniaczki.

Pan Jacek
prowadził
konkurs
karaoke.
Wszystkie
startujące
dziewczynki
bardzo ładnie
śpiewały, 

jednak Alicja
Byzewska
zaśpiewała
najlepiej.
Organizatorzy
zadbali również
o zabawy
sportowe.

Powodzeniem
cieszyły się
biegi przez
płotki,
skakanka, piłka
nożna, rzut
ziemniakiem
 oraz kółko 
i krzyżyk 
z szarfami.

Pieniądze ze
sprzedanych
słodkości
zostały
przeznaczone
na potrzeby
uczniów naszej
szkoły. 

Wiktoria D. IV d

Ziemniak w roli głównej

Jesienne zagadki

Jesień na Taktali Ziemniaczane rzeźby

Ziemniaczane
stoisko

Wiktoria, VI C

RS

RS Natalia T.

N.T.
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Literackie debiuty - na dobry początek
fragment powieści Julii Kuszner pt. "Cztery"

POMAGAMY ZWIERZĘTOM  -  kotom z Kociego Domu
 i psom ze schroniska z okolic Wejherowa

Cztery
 cz. 1

Zbiórka dla kotów

Jest wiele sposobów na rozpoczęcie opowieści.
Mogłabym na przykład zacząć opisem jakiegoś
malowniczego krajobrazu. Palmy, klify, skały, zachody
słońca, morze aż po horyzont, delfiny wyskakujące 
z wody przez 80 stron, potem ewentualnie dialog.
Byłoby to może bardziej pożądane przez czytelników
rozwiązanie, ale Zespół Trzech Szkół (kilka szarych
bloków, miejsce akcji pierwszych rozdziałów) 
nie zawiera wyżej wymienionych elementów. 

Drugi sposób to
rozpoczęcie 
z przytupem:
czterech
gangsterów
wpada do domu 
i porywa córkę
milionera. To
jest z kolei
trochę zbyt...

efekciarskie. Nie
ten klimat. Po
prostu życie
bohaterek biegło
względnie
normalnie, ale
jedna chwila,
jedna kartka
wetknięta 
w grubą książkę

zmieniły
wszystko. 
Ta jedna chwila
to początek
całej historii. 

Jeśli chcecie ją
poznać,
czytajcie
gazetkę!

Ledwo zaczęła
się szkoła, a ja
mam już dość.
Znowu zaczyna
się wstawanie 
z samego rana,
noszenie

ciężkich
podręczników,
niespodziewane
kartkówki
z tematów, 
"o których
 akurat

się
zapomniało"... 

Czemu nikt nie
pomyślał, żeby
tę monotonię
jakoś     
urozmaicić?

Nie chodzi mi o wycieczki szkolne dziesięć razy w
semestrze, tylko o wprowadzenie czegoś... do szkoły.
Czegoś, co nie wiadomo jak wygląda, ale wszyscy
tego chcą. Po prostu ktoś mógłby to stworzyć...

Dziś jest piątek.
Piątek,
piąteczek,
piątunio
i wreszcie
weekend! (...)
Człowiek

może odespać
"te pięć minut",
których tak
brakuje co rano
w tygodniu.
Niestety, to tylko
dwa dni,

z czego jeden
zlatuje 
na uczeniu się  
i odrabianiu ton
prac
domowych...
Denver, V D

W tym roku
pomagamy
kotom.
Zbieramy 
suchą i mokrą
karmę dla
podopiecznych
Pomorskiego
Kociego Domu
Tymczasowego,
który działa
w ramach
Międzynarodo-

wego Ruchu
na rzecz
Zwierząt Viva.

Pomagamy
także psom 
ze schroniska 
w Dąbrówce
pod
Wejherowem.

Z dziennika Ucznia...
                       

I


