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Dzień Brytyjski w naszej szkole,
czyli jak poznajemy inne
europejskie kultury...

Święta...święta...
Życzenia od redakcji

Atrakcje 
Dnia Brytyjskiego

17 listopada odbył
się w naszej szkole
Dzień Brytyjski.
Było bardzo
czerwono-
niebiesko- biało. 
Na górnym holu
wydawano
angielską herbatę.
Na wszystkich
przerwach 
słuchaliśmy muzyki
brytyjskich
wokalistów 
i  zespołów. 
Na apelu

wręczono nagrody
za konkursy:
„Quiz o
Londynie”(w języku
angielskim),
„Konkurs Wiedzy o
Londynie” (w języku
polskim) oraz
konkurs plastyczny
„Wielka Brytania 
w moich oczach”. 
Mnóstwo śmiechu
było podczas
wyścigów Pancake
Race - nie tak łatwo
jest biec i

podrzucać naleśniki
na patelni.
Uczniowie
przygotowali
skecze w języku
angielskim, konkurs
jaka to melodia,
koncert piosenek
zespołu The
Beatles, łamańce
językowe Tomgue
twister. Dużym
powodzeniem
cieszył się  kącik
malowania twarzy. 

Aplauz wzbudził
pokaz walca
angielskiego.
Gościnnie wystąpił
absolwent Zbyszek
Pęśko 
i zaprezentował
taniec irlandzki.
Szef kuchni
przygotował na
obiad słynne
angielskie Fish and
chips - raz w roku
pyszne frytki
nikomu nie
zaszkodzą,

a my dziękujemy
Panu Kucharzowi
za włączenie się do
zabawy!!! 
Wszystkim  podobał
się ten dzień. W
Pancake Race
zwyciężyli Alicja
Byzewska i Kuba
Kosiła z IVD.
Konkurs „Jaka to
melodia” wygrała 
Pola Lament.
 Alicja Byzewska,
Wiktoria
DoroszkiewiczIVD

Dzień Brytyjski

Z okazji
zbliżających się
świąt życzymy
Wam, Drodzy
Czytelnicy,
spokojnych 
i ciepłych chwil
spędzonych 
z najbliższymi 
i przyjaciółmi,
odpoczynku 
od obowiązków
szkolnych 
oraz wspaniałych
prezentów 
od Mikołaja:)
     Redakcja T
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Zawody 
w Toruniu  

Nasze wyniki

 3-4 grudnia 
na zawodach
we
Wrocławiu

5. miejsce 
Julia Dudziuk
6. miejsce Alicja
Byzewska.

Chłopcy:
rocznik 2007-
2008
1. miejsce
Jakub
Gorczyca 
7. miejsce
Maksymilian
Doroszkiewicz
 

Rocznik 2009 
i młodsi:
3. miejsce
Aleksander Bąk
6. miejsce
Szymon
Głuszak 

Natalia T. IV D

11 listopada 
z okazji 
99 rocznicy
odzyskania
przez Polskę
niepodległości w
Toruniu odbył
się pierwszy
turniej floretowy
z okazji Święta
Niepodległości
WUTEH CUP.
Zawodnicy
rywalizowali 
w trzech

kategoriach
wiekowych.
Najlepsze
wyniki
osiągnęli: 
Dziewczęta
rocznik 2007-
2008
1. miejsce
 Wiktoria
Doroszkiewicz 
3. miejsce 
Natalia
Trzcińska 

Brawo!

We Wrocławiu

Do Wrocławia
jechaliśmy 9
godzin, ale było
warto. Bardzo
dużo osób 
z naszej szkoły
zajęło dobre
miejsca. 
W turnieju
startowało 92
zawodników. 
Atrakcją był 
też spacer 
po Starówce.

Wśród
chłopców
wyróżnili się:
Bartek
Szczotko I m,
Idzi Duraj IIm,
Wiktor Rut i
Jakub Fogt III
m., Stanisław
Korzeniewski II
m. i Patryk
Gawenda IIIm.
Janek W. IVC

   Nasze sportowe sukcesy w szermierce

XV Międzynarodowy Turniej Dzieci i
Młodzieży                          we Wrocławiu

Wśród
dziewcząt
najlepsze były:
Hania Wojtas II
m. (na zdjęciu
poniżej),
Wiktoria
Doroszkiewicz
 i Zofia Majorek
III m., a także
Amelia
Olszewska 
II m.

RS
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   Matematyka 
        i sport

Matematyczne
koszulki 

    Matematyka 
       i muzyka

Zaczęliśmy
rozwiązywać
zadania o godz.
20.00, potem
była  mała
przerwa na
przekąskę i
wróciliśmy do
matematyki. 

Około 23.00
przyjechała
pizza. Godzinne
etapy
rozwiązywania
zadań
powtarzały się,
a w przerwach
graliśmy w piłkę
i przebijankę.

      Maraton Matematyczny,
czyli o tym, jak przyjemne może być
rozwiązywanie zadań...

W nocy z 10 na
11 listopada
odbyło się jedno
z największych
wydarzeń w
naszej szkole,
czyli Maraton
Matematyczny.

Trwał 12 godzin
i obfitował w
różne atrakcje,
oprócz zadań
matematycznych
była gra w piłkę,
śpiewanie i
doświadczenia

z prądem.
Wszystko było
super i nie
mogę doczekać
się kolejnej
edycji.
Anonim VII C

Nauczyliśmy się
piosenki pt.
„Tabliczka
mnożenia”.
Jeżeli ktoś się
zmęczył, mógł
pójść spać do
jednej z sal.
Wszyscy
dobrze się
bawili,

nawet podczas
rozwiązywania
zadań. 
Nocny Maraton
Matematyczny
uważam za
udany i czekam
na następny.

Wydra VIIC

Nocny Maraton
Matematyczny
bardzo mi się
podobał. Każdy
uczestnik dostał
koszulkę z logo
maratonu, która
jest niezwykłą
pamiątką. 

Po nocy
spędzonej 
w szkole byłam
bardzo
zmęczona, ale
szczęśliwa.
Zuzia VIIC

Główkujemy...

Najmłodsi maratończycy

Starsi koledzy w skupieniu...

RS
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Dzień Pluszowego Misia,
czyli milusińscy w szkole...

Wyjście na spektakl 
pt. "Jajo w sieci" 

Przedświąteczne akcje charytatywne w naszej szkole

EDUKACJA MORSKA, czyli
coś dla ducha i ciała

14
grudnia

Debata
Oksfordzka

11.45 - 13.00

Trzymamy
kciuki za
młodych
dyskutantów!

Niedawno 
w szkole był
Dzień Misia.
Wielu
uczniów
przyniosło
pluszaki.
Była zabawa 
i wspólne
zdjęcie:)  

P

   Zaproszenie 
     na debatę 

Dzień Misia

Zbliżają się
święta Bożego
Narodzenia,
okres, 
w którym 
myślimy 
o wszystkich,
także tych,
którzy
szczególnie
potrzebują
naszego

wsparcia. 
W tym roku
pomagamy
podopiecznym
Funduszu
Osieroconych
 i Domowego
Hospicjum dla
Dzieci im. Ks.
Dutkiewicza.
Weź udział w
zbiórce. Podziel
się sercem!

4 grudnia
byliśmy na
przedstawieniu
pt. "Jajo w
sieci". Spektakl
opowiadał 
o dwóch
dziewczynkach,

którym wypadło
z telefonu jajo.
Mnie najbardziej
podobała się
walka zająca-
ognia z kotem-
wodą.

Zobaczyliśmy,
że nadużywanie
telefonów źle
wpływa na
relacje z
innymi. 
Wojtek
Kowalczuk IVB

Razem z klasą
uczestniczyłam
w zajęciach
edukacji
morskiej.
Pływaliśmy na
oldtimerach,
kajakach 

i jachtach, 
po Motławie 
i Zatoce. Był to
miły
odpoczynek 
od szkoły. 
Emilia  P.VII C

W czwartek 
14 grudnia w
naszej szkole
odbędzie się
debata
oksfordzka. 
W turnieju
wezmą udział
drużyny z SP 70
oraz 
z Gimnazjum 

nr 8 
w Gdańsku.
Teza debaty:
Niewypełnianie
obowiązku
wyborczego
powinno być
karane
grzywną. 

I
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Wigilijne potrawy      Gwiazdor 
     i prezenty

Święta
Bożego
Narodzenia
zwykle 

kojarzą się nam
z choinką,
dwunastoma
potrawami,
prezentami i
śpiewaniem
kolęd.  A jak
obchodzono
święta dawniej
w naszym
regionie, na
Kaszubach?

Kiedyś nie
ozdabiano
choinek, ale
snopki żyta. 
Miały one
przynosić
dobrobyt i
obfitość plonów
w następnym
roku. Zamiast
bombek i
łańcuszków
wieszano małe
jabłuszka oraz
ciasteczka w
kształcie

gwiazdek i
zwierzątek.
Zwykle na stole
gościło dziesięć
potraw, później
było ich
dwanaście. 
W świątecznym
menu można
było znaleźć
groch, fasolę,
mak, suszone
owoce i grzyby,
ziemniaki,
kapustę i ryby.

 Za przysmak
uchodziła zupa
gotowana 
z suszonych
jabłek, gruszek 
i śliwek
podawana 
z kluskami.
Specjałem
rybaków  z
półwyspu był
gotowany
węgorz 
z kluskami 
i śliwkami. 

Po wigilijnej
kolacji śpiewano
kolędy i
czekano na
Gwiazdora,
który
grzecznym
dzieciom
przynosił
prezenty, a
niegrzecznym
rózgi i
przepytywał
dzieci z
pacierza. 

W dzień świąt
do okolicznych
domów
przychodzili
„Gwiżdże”, czyli
grupa
śpiewających
kolędników. Wśród
nich można było
spotkać
policjanta, 

dziada z babą,
śmierć z kosą,
diabła, bociana,
który
podszczypywał
dziewczyny,
niedźwiedzia
oraz żołnierza
jadącego na
drewnianym
koniu. 

Gwiżdże

Świąteczny snop

O dawnym świętowaniu w naszym regionie,
czyli niezwykłe Boże Narodzenie na
Kaszubach               oprac. Ola Szpejankowska
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         O godzinie 9.00 Nidalei ćwiczyła grę na pianinie,
Ori-Ann ostrzyła nóż, Kora czytała 
o początkach sadownictwa, zaś Magnolia czekała na
tę pierwszą.  Jednym słowem: wszystkie
przygotowywały się do festynu najlepiej jak potrafiły 
i chciały. Być może, gdybyście tak jak one posiadali
magiczną moc, nie zajmowalibyście się takimi
prozaicznymi czynnościami, kto wie? Ale one czuły,
że powinny się ukrywać. Nie wiedziały, tak jak każdy z
nas, o tym, co je czeka. Nie wiedziały, że za trzy
godziny znajdą list, którego nadawca rozkaże im
wyruszyć w niebezpieczną podróż. Nie wiedziały
nawet, że pozostałe potrafią czarować. Na festynie,
 w godzinach od 10.00 do 11.00 Ori-Ann trafiła
nożem w dziesięć tarcz, Nidalei grała nokturn Chopina,
Kora odebrała dziewiętnaście nagród za pierwsze
miejsca w konkursach przyrodniczych, 
a Magnolia przyglądała się wszystkiemu.
 Festyn organizował Zespół Trzech Szkół, w którego
skład wchodziły: Szkoła Ataku i Obrony, Akademia
Zielarsko- Przyrodnicza i Szkoła Muzyczna. 

O ile łatwo jest wydedukować, dokąd chodziły trzy 
z czterech dziewczyn, w przypadku Magnolii robi się
dużo trudniej, zwłaszcza że tego dnia zajmowała się
tylko czekaniem i oglądaniem występów. Od razu
mówię, że do SM – muzyka nie była jednak jej mocną
stroną. W ogóle patrząc na jej życie, miało się
wrażenie, że przez cały czas na coś czekała, coś
obserwowała; była bierna wobec spotykających ją
zdarzeń. Po południu, kiedy skończyły się występy,
zaczęła się luźniejsza część imprezy. Orkiestra SM
grała wesołe melodie, niektórzy tańczyli,
uczniowie sprzedawali szkolne lub własne wyroby,
grali w gry planszowe, karciane, zespołowe, ruchowe;
był to idealny moment na zwrot akcji. Właśnie wtedy
Kora wpadła pomiędzy Nidalei a Magnolię.
– Musimy natychmiast odnaleźć Ori-Ann! - wołała,
potrząsając rudymi lokami i książką tak grubą, że
należałoby nazwać ją księgą. Ori-Ann, która stała dwa
kroki dalej, zareagowała na swoje imię:
 – Co się dzieje? – Kora wzięła głęboki wdech. 
– Z grubsza chodzi o to, że znalazłam w tej księdze
list. Wszystkie jesteśmy czarodziejkami, 

dlatego musimy wyruszyć w niebezpieczną podróż, 
w poszukiwaniu czterech ćwiartek kamiennej płyty,
żeby ocalić świat przed złą czarownicą Goldreą.
. – Nie do końca rozumiem – Nidalei zmarszczyła brwi.
 -Szczegółów dowiecie się w drodze. Mam pewność,
że jesteście czarodziejkami. Nie marszcz brwi, Ori-
Ann, widziałam cię w akcji. Teraz musimy dostać się
do lasu, cokolwiek to znaczy.
 – To może być jakiś skrót – powiedziała Nidalei. – Na
przykład Lotosowy Atrament Sympatyczny? Nie brzmi
źle, ale...     
Ori-Ann bawiła się nożem. 
– Chodzi o prawdziwy las, ale chyba ktoś tu jest zbyt
inteligentny, żeby to zauważyć... Pozostałe spojrzały
na nią. – Ja i tak nie idę.
Magnolia wymamrotała coś w stylu: „W tym tygodniu
chyba nie mam czasu.” 
– Proszę was – Kora splotła ręce w błagalnym geście.
– Musimy iść. Zostaniemy przyjaciółkami, uratujemy
Lotosowy Świat, na pewno będzie też okazja do
walki...

„W sumie mam już zaliczone wszystkie przedmioty”–
pomyślała Nidalei. 
„W sumie czemu nie? I tak w szkole nic się ostatnio
nie dzieje. Poza tym głupim festynem, rzecz jasna.” –
pomyślała Ori-Ann.
 „Powinnam uratować Lotosowy Świat” – pomyślała
Magnolia. – „Pójdę, jeśli Nidalei się zgodzi.”
 W ten sposób każda z nich odpowiedziała na list.

Kora uznała, że najlepiej będzie wyruszyć
natychmiast, kiedy wszyscy zajmowali się festynem. 
-Spotkajmy się tutaj za 15 minut. Zabierzcie ze sobą
wszystko, co może się przydać, ale tylko tyle, ile
zdołacie unieść – obróciła się na pięcie. 
– Stop – Ori-Ann chwyciła ją mocno za rękę. – Nadal
nic nie wiemy. 
– W porządku, w porządku, tylko mnie już puść! No
dobrze. Faktycznie, powinnam powiedzieć wam trochę
więcej. Ja posiadam moc ziemi, ty, Ori-Ann moc
ognia... Sądzę, że Nidalei jest wiatrem, 
a Magnolia wodą. 
                                                        c.d.n.

              Debiuty -  c. d. powieści  pt. "Cztery"
                                                      Julia Kuszner


