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Jak witaliśmy pierwszy Dzień Wiosny, czyli narodziny
młodych talentów w naszej szkole...

    KONKURS TALENTÓW

Początek
wiosny w naszej
szkole to także
Dzień Talentów.
Tej wiosny
nastąpił
prawdziwy
boom...

     WYSTĘP                
    NAUCZYCIELI

Koncert wiosenny

Zespół nauczycieli Barcelona

Na trzeciej godzinie 
w sali GSF
rozpoczął się
koncert "Wiosna
romantycznie". 
Na początku
występowali
gimnazjaliści 
i uczniowie klas
siódmych.

Grali na różnych
instrumentach 
i śpiewali po
angielsku.
Następnie wystąpili
nauczyciele
z piosenką
"Barcelona". Później
odbył się konkurs.
Uczniowie
rywalizowali 
w następujących
kategoriach: śpiew,
taniec, gra na
instrumencie,
występ zespołu,
akrobatyka i sport.
Ania Judin IV B

22 marca uczniowie
naszej szkoły
zaprezentowali
swoje talenty. 
W kategorii śpiew
wygrał duet Alicja
Byzewska i Lena
Langa, w kategorii
spor i akrobatyka -
Weronika Ułasiuk,
w tańcu najlepsze
były Marta

Rosochacka 
i Zuzia Monkiewicz.
W grze 
na instrumencie
najlepsi okazali się
Patryk Kozłowski
oraz Szymon
Hajderek. 
W kategorii zespół
najwięcej głosów
zebrali Józef
Narowski i Marysia

Kraińska, którzy
zagrali na gitarach
elektrycznych.
Gratulujemy
uczniom, którzy
wystąpili 
w konkursie. 
W ciekawy sposób
rozpoczęliśmy
wiosnę!
Natalia T. IV D
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          Sportowe sukcesy szermierzy
  Międzynarodowe Zawody we Wrocławiu

Zawody o Puchar Ziem
Północnych w Szczecinie

           Międzynarodowy Turniej Youngster Cup

Nasze wiosenne sukcesy    
            sportowe

Gratula-
cje!!!

Każdy z nich
zajął III miejsce
w swojej
kategorii.
   
Hanka IV C

Challenge
Wratislavia
to były naj-
trudniejsze
zawody
w tym roku
szkolnym. 

Wrocław

Youngster-Cup

Szczecin

W dniach 13-14
kwietnia odbył
się
Międzynarodowy
Turniej we
florecie
dziewcząt 
i chłopców.
Sportowcy z
naszej szkoły
osiągnęli bardzo
dobre wyniki.

Szczególnie
gratulujemy: 
I miejsca Julii
Dudziak oraz
Krzysztofowi
Łopatniuk,
II miejsca -
Paulinie
Michalak i Zosi
Wojtas. Brawo! 
Natalia T. IV D

Wśród
dziewcząt
najlepsze były:
Marta Oklińska
II m., Amelia
Olszewska 
III m., Barbara
Wierzchowska
III m., Lena
Piątkowska 

III m., Alicja
Byzewska III m.
Wśród chłopców
- Adam
Jakubowski,
Tomasz
Gorczyca 
i Jakub
Gorczyca.

W dniach 7-8
kwietnia
uczniowie
naszej szkoły
brali udział
zawodach   
w Szczecinie.

Najlepsze
miejsca zajęli: 
Z. Cisowska 
III m.,
A.Byzewska 
I m.,
N.Trzcińska

II m., H.Wojtas
III m.,
T.Gorczyca I
m., K. Łopatniuk
IIIm J.
Gorczyca Im.,
W. Rut III m. 
Gratulujemy!
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     Dzień otwarty, 
     czyli odwiedziny Gości... 

Goście Mali 
                i Duzi

"Belgijka" 
  i dobra zabawa

Sylwia Gruchała
Gość Honorowy

Gość Honorowy

Stoisko matematyczne

Nauka tańca "belgijki"Pokazy cheerleaderek

Pierwsza
pomoc

10 marca na
hali GSF
rozstawione
były stoiska z
okazji Dnia
Otwartego. Ja
stałam 

na stanowisku
gazetki
szkolnej.
Pokazywaliśmy
na komputerze,
jak wygląda
gazetka on-line,

a ostatni
wydrukowany
numer daliśmy
Gościom do
przeczytania 
w domu. 
Dla dzieci

przygotowaliśmy
kolorowanki
i rebusy. 
Ciekawe było
spotkanie 
z P. Sylwią
Gruchałą.
Wiktoria Ch.

Dnia 10 marca nasza szkoła była
otwarta dla wszystkich Gości. 
Mogli oni rozwiązać zagadki
matematyczne, obejrzeć
przyrodnicze eksperymenty,
poćwiczyć pierwszą pomoc,
poskładać origami oraz zapoznać
się z kaszubskimi haftami 
i muzyką kaszubską. Rodzice
przyszłych uczniów uzyskali
informacje o szkole. Nicole G.IVD

W Dniu
Otwartym
brałem udział 
w pokazach
szermierczych
wraz z innymi
kolegami 
i koleżankami.
Oprócz
pokazów

podobało mi się
to, że starsi
uczniowie uczyli
wszystkich 
tańca "belgijki".
Dzięki temu
dobrze się
bawiliśmy. 
Karol  K. IV C

Pomoc przedmedyczna
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Matematyczny tramwaj na ulicach
Gdańska w Dniu Liczby Pi

   Matematyka 
        w akcji  

  Matematyczny Tramwaj, czyli niezwykła przejażdżka
                    po Gdańsku...

Ekipa Przystanku Matematyka

Matematyczny tramwaj

W Międzynaro-
dowym Dniu
Liczby Pi
uczniowie 
z naszej szkoły
wraz z Panią
Katarzyną
Maszką wzięli
udział w drugiej
odsłonie
kampanii
społecznej
Gdański
Przystanek
Matematyki.
Sprawdzali

bilety 
z zadaniami
rozwiązanymi
przez
pasażerów- 
z tej możliwości
przejażdżki
zabytkowym
tramwajem
skorzystało 160
pasażerów!

Nadjeżdża...
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Czy nauka może być przyjemnością, 
czyli klasa IV na Uniwersytecie

   Warsztaty
    chemiczne 

   Atrakcje            
   "chemiczne" 

    Z Panem          
     Dziekanem

Przyszli chemicy

Ekologiczne miasto

Warsztaty chemiczneChemiczne bingo

Pokazy

Z Panem Dziekanem

W marcu nasza
klasa była na
wycieczce
na Wydziale
Chemii
Uniwersytetu
Gdańskiego. 

Na miejscu
powitał nas Pan
Dziekan. Potem
studentki zrobiły
nam 
"chemiczne
tatuaże".

Następnie
graliśmy 
w chemiczne
bingo,
oglądaliśmy
ekologiczne
miasto

z klocków lego
 i braliśmy
udział w
warsztatach
chemicznych.
Było ciekawie!
Maks J. IV C

20 marca byliśmy na UG.
Widzieliśmy wybuch balonu 
z helem i wulkanu. Robiliśmy sobie
zdjęcia w fartuchach 
i okularach chemicznych, a potem
spotkały nas kolejne atrakcje:
bingo, doświadczenia chemiczne,
m. in. paliliśmy wstążkę
magnezową, suszyliśmy żelki,
robiliśmy ciecz newtonowską. Było
wesoło. Helena B.IV C

Na Wydziale
Chemii na UG
zobaczyliśmy
dużo atrakcji, 
a Pan Dziekan
oprowadził nas
po budynku.
Wygrałem 
w  bingo

i dostałem różne
nagrody: linijkę,
zawieszkę na
drzwi i kieszeń
przyczepianą na
komórkę.
Bardzo mi się
podobało.
Mikołaj P. IV C 
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 Nasze recenzje
Co warto przeczytać?

 "Cztery"  IV odcinek          
   powieści Julii Kuszner

"Pan Samochodzik i templariusze" to czwarta książka
z serii przygód tytułowego bohatera.  Opowiada o
przygodach pana Tomasza, czyli pana Samochodzika
i trzech harcerzy: Sokolego Oka, Wiewiórki i Wilhelma
Tella, którzy próbują odnaleźć skarb templariuszy.
Oczywiście nie będzie to takie proste z konkurentami
takimi jak Petersenowie i przestępcą Malinowskim.
Obie ekipy mają mnóstwo przygód, które rozgrywają
się w całej Polsce. Wyjątkowym bohaterem książki
jest samochód pana Samochodzika, który wygląda
niepozornie, ale ma niesamowite możliwości. Lektura
książki jest bardzo wciągająca, zwłaszcza pod koniec,
kiedy zagadka jest bliska rozwiązaniu. Jest to bardzo
ciekawa książka, z której można dowiedzieć się dużo
o historii zakonu krzyżackiego oraz templariuszy.
                    Wojciech Kowalczuk IV B
                     

– Ten list może mieć metaforyczne znaczenie –
Nidalei spojrzała na Ori-Ann i dodała: – To oznacza, że
nie należy brać jego treści dosłownie. W wielu
powieściach, które czytałam, bohaterowie dostają
zaszyfrowane wskazówki.
Poczuły się głupio. Żadna z nich nie potrafiła
rozwiązywać zagadek. Kora, Nidalei i Magnolia czytały
wciąż list i próbowały go zrozumieć. Jedynie Ori-Ann
uśmiechała się pod nosem.
– Wiem, gdzie jest Wzgórze. Za mną – powiedziała
i zniknęła w zaroślach.
Szły za nią dość długo w mroku, ale potem drzewa
zaczęły się przerzedzać, a ich oczom ukazał się
pagórek porośnięty trawą i mnóstwem
pomarańczowych kwiatów, na którego szczycie stał
ogromny głaz.  Zrobiło się nagle gorąco i duszno.
Czarodziejki wdrapały się na pagórek.
– Chyba nie przeniesiemy tego kamienia – Magnolia
spojrzała na Ori-Ann. 

 Uczennica SAiO spróbowała go popchnąć i pokręciła
głową. – To bez sensu – Kora poprawiła rude włosy. –
List wyraźnie mówił, że cztery części kamiennej płyty
utworzą portal, że mamy być w Lotosowym Świecie
przed Goldreą. –Dla nas twoja wypowiedź nie jest do
końca jasna. Nie mijając się z prawdą, nie zgłębiłyśmy
jeszcze wiedzy, którą ty, zdaje się, posiadasz –
(zgadnijcie, kto to powiedział).
Pozostałe  czarodziejki pokiwały głowami. Były one
zbyt zdezorientowane, żeby cokolwiek zrozumieć.
Dzisiejszy dzień otworzył nowy rozdział w ich życiu;
nowe znajomości, cele, problemy – wszystko. Mimo,
że Ori-Ann, Nidalei i Magnolia od dawna posługiwały
się mocą, trzy nowe czarodziejki, listy schowane w
księdze, kamienna płyta i tajemnicza czarownica
Goldrea zupełnie je oszołomiły. Teraz do zmartwień
doszedł jeszcze głaz, któremu nawet Kora nie dawała
rady. Nidalei z Magnolią usiadły w cieniu. Napiły się,
posmarowały filtrem przeciwsłonecznym (dopilnowała
tego Nidalei) i rozpoczęły rozmowę. 
– Boję się – Magnolia oparła się o pień drzewa. 
Dziś wypowiedziała to zdanie trzy razy.

Pierwszy raz tuż po przebudzeniu; śnił jej się koszmar.
Za drugim razem podczas festynu, gdy uczniowie
SAiO strzelali z łuków – obawiała się, że w nią lub w
kogoś innego trafi zabłąkana strzała.
– Czegóż? 
Czarodziejka powietrza odpowiedziała po raz trzeci:
– Boję się, że zabłądzimy w tym Lesie. Boję się, że 
nie starczy nam jedzenia i umrzemy z głodu. Boję się
czarownicy Goldrei. Boję się, że nie znajdziemy
kamiennych płyt i nie uratujemy Lotosowego Świata.
Boję się węży, wilków, nietoperzy, komarów, kleszczy,
dzików, psów, drapieżnych ptaków. Boję się śmierci 
i tego strasznego Lasu. I co będzie, jak wrócimy 
do szkoły? Przecież uciekłyśmy z lekcji!
– Nie ma się czym martwić – Nidalei minęła się 
z prawdą, ale nie było to nic niezwykłego. Często
kłamała z grzeczności lub żeby uspokoić Magnolię.
–Kora wie dużo więcej od nas, a naszym 
obowiązkiem jest jej zaufać.
Nagle rozległ się szum.To zawiał wiatr, jakby chciał je
ostrzec; wracajcie do domu, bo nic dobrego was tu nie
spotka. Słońce zaszło za chmury, trawa przybrała
soczystszy odcień. Zrobiło się ciemno.


