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     WAKACJE TUŻ, TUŻ...

Dzień Mamy 
                    i Taty

Myślę, że
wszyscy
zauważyli
zbliżający się
koniec roku
szkolnego. 

   Krótka historia

Dzień Matki
obchodzimy w
Polsce 26 maja.
Początki święta
sięgają czasów
starożytnych
Greków i Rzymian.
Kiedy cesarstwo
rzymskie przyjęło
chrześcijaństwo,
zaprzestano
świętowania tego
dnia. Zwyczaj
powrócił w XVII w.
w Anglii. 

W związku z tym, to
ostanie wydanie
naszej gazetki
przed wakacjami.
Bardzo dziękuję
wszystkim, którzy
pisali artykuły. 
Życzymy wszystkim
udanych,
radosnych
 i słonecznych
wakacji. 
Mam nadzieję, 
że zobaczymy się
w przyszłym roku 
i zachęcam 
do dołączenia 
do naszej redakcji.
 
Redaktor Naczelna

Święto to
przetrwało do XIX
w. Ponownie
zaczęto go
celebrować po 
II wojnie światowej.
Dzień Ojca w
Polsce obchodzony
jest 23 czerwca od
1965 r.  Uchwalono
go, aby wyrazić
szacunek dla
Ojców. Zwyczajem
jest składanie im
życzeń 
i obdarowywanie

drobnymi
upominkami. Nie
we wszystkich
krajach Dzień Ojca
jest celebrowany.
My z okazji Dnia
Mamy i Dnia Taty
składamy
wszystkim
Rodzicom
najlepsze życzenia i
publikujemy prace
uczniów.
Karolina M. VC

Dzień Mamy

Dzień Taty

Świętujemy

II

II

II
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Uwielbiam moich Rodziców za to, że się o mnie
troszczą, opiekują mną i dla mnie tak ciężko pracują.
Każdego dnia moi Rodzice o mnie dbają. Na całym
świecie dorośli opiekują się swoimi dziećmi, ale
najlepsi są, według mnie, moi Rodzice. Podziwiam
ich, biorę z nich przykład i kocham ich za to, że tak
dużo dla mnie robią. Są dla mnie niewyobrażalnie
ważni.
                                                               Jeremi

Kocham moją Mamę za to, że pomaga mi się uczyć
i zabiera mnie w ciekawe miejsca. Przypomina mi 
o pracy domowej i pakuje mnie na basen. Chodzi 
ze mną na turnieje szermiercze. Nie uprawia żadnego
sportu, lecz jest bardzo mądra. Zawsze gdy
potrzebuję pomocy, to mi pomoże.
                                                              Michał

Lubię moją Mamę za to, że zawsze mi pomoże,
nieważne gdzie jestem. Mama dobrze gra w piłkę 
i bardzo szybko biega. Lubię, jak mama pomaga mi 
w lekcjach. Gdy coś mi nie wychodzi, wiem, że mogę
na nią liczyć. Z Mamą zawsze mam lepszy humor.
Ona nigdy by mnie nie oszukała. Mamie mogę zaufać.
Jest najlepszą mamą na świecie.
                                                              Krzyś
Podziwiam mojego Tatę wtedy, gdy gra w siatkówkę,
na przykład gdy zrobi ładny serw lub przebicie.
Bardzo lubię spędzać z Tatą czas i uwielbiam robić
mu prezenty. Kocham Tatę za to, że pomoże mi 
w każdej sytuacji.                                     Malwina

Podziwiam moją Mamę wtedy, kiedy znajduje czas, by
go spędzić ze mną lub z moim rodzeństwem. Zna
mnie najlepiej i wie, kiedy potrzebuję pomocy lub
jestem smutna. Zawsze mi pomoże, bez względu na
to, jaki ma humor. A mój Tatuś zawsze zna
odpowiedź na moje pytania i wszystko mi wytłumaczy.
Wspiera mnie w każdej rzeczy, którą zacznę robić.
Jest silny, mądry i uczciwy, wie, co trzeba zrobić w
każdej sytuacji. Mamusia i Tatuś są najlepszymi
osobami na całym świecie.                        Smerf

Podziwiam mojego Tatę, ponieważ jest bardzo
pracowity. Zawsze mi pomaga, kiedy nie rozumiem
czegoś w szkole. Lubimy razem spędzać czas,
którego prawie w ogóle nie mamy, ale chwile z moim
Tatą są zawsze bardzo radosne i miłe. Tata zawsze
wspiera mnie na zawodach.
Bardzo kocham moją Mamę, ponieważ jest miła 
i pracowita. Lubimy rozmawiać o naszych problemach
i chodzić na spacery nad morze lub do lasu. Zawsze
wspiera mnie w zawodach.
                                             Magda 

Najbardziej lubię w moich Rodzicach to, że zawsze są
uśmiechnięci i często żartują. Zawsze chcą dla mnie
jak najlepiej. Cenię w nich to, że spędzają ze mną
bardzo dużo czasu. Kocham ich z całego serca.
                                                               Klaudia

Moją Mamę cechuje spokój i pozytywne nastawienie,
a Tatę pracowitość i uśmiech. Bardzo się o mnie
troszczą. Życzę Mamie i Tacie zdrówka oraz
szczęścia.
                                                       Kuba

Kochana Mamo, kochany Tato! 
Podziwiam Was za to, że macie tyle cierpliwości do
mnie i moich braci. Bardzo lubię, jak z Wami gra
że ciągle staracie się, żebym był szczęśliwy. 
Życzę Wam dużo zdrowia.          Tadek

Moją Mamę kocham za wszystko, za to, co dla mnie
robi, za miłość, że zawsze chce dla nas jak najlepiej.
Cenię ją za to, że się nie poddaje. Tatę cenię za
poczucie humoru, za to, że się z nami bawi. Lubię
spędzać czas z Rodzicami.            Natalia 
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Cenię moją kochaną Mamę za to, że jest miła,
uczciwa oraz za to, że kocha wszystkich ludzi.
Pomaga mi w nauce i chodzi ze mną na spacery, na
lody. Potrafi zrozumieć moje problemy i je ze mną
przeżywać, a jak można, to rozwiązać.
Mojego Tatę kocham dlatego, bo jest szczery, dobry,
czasem trochę ode mnie wymaga, ale ty tylko dla
mojego dobra. Wychodzi ze mną np. do Jump City
albo Aquaparku w Redzie. Jest zabawny. Moi Rodzice
są najlepsi.                    Janek

Cenię swoją Mamę za wyrozumiałość. Zawsze była
przy mnie i wspierała mnie, gdy potrzebowałam
pomocy. Kiedy miałam gorączkę i byłam chora, Mama
siedziała przy mnie i robiła wszystko, co mogła. 
Tatę cenię za wsparcie, za to, że robi wszystko, bym
odnosiła sukcesy. Jeździ ze mną na zawody, kibicuje
mi i poświęca swój czas. 
                                          Julia

Moja Mama jest najlepszą mamą na świecie. Jest
pracowita, stanowcza, mądra, a jednocześnie
zabawna i miła. Podziwiam jej stanowczość i chęć 
do pracy. Choć czasem się nie rozumiemy, to i tak
wszystko szybko wraca do normy.
Mój Tata jest niezwykle pracowity. Nie pamiętam dnia,
w którym Tata nie usiadł za biurkiem i nie pracował.
Chociaż nie jest już chłopcem, biega, chodzi na
treningi i wygrywa zawody. Uwielbiam spędzać czas 
z Tatą, szczególnie podczas spacerów 
i weekendowych wieczorów przy oglądaniu światowej
klasy zawodów lekkoatletycznych.           Zosia           
                                                                

Moja Mama jest kochana. Cenię w niej to, że jest
"wyluzowana", radosna i zawsze ma pomysł, żeby się
nie nudzić. Podziwiam w niej poczucie humoru. 
Mój Tata jest wesoły,  i zawsze pomaga w
problemach. Lubię w nim to, że dużo żartuje. Moi
Rodzice są najlepsi.            Natalia

Mamo, w dniu Twojego święta dziękuję Ci za
przekonanie, że jestem najcenniejszym skarbem w
Twoim życiu.                            Janek

Moja Mama jest bardzo mądra, pomysłowa 
i opiekuńcza. Lubię chodzić z nią na lody 
oraz do kina. Robi bardzo dobre ciasta. W lecie często
jeździmy razem na plażę i się opalamy. Bardzo
kocham moją Mamę.                                         Ala

Podziwiam mojego Tatę dlatego, że ciężko pracuje,
jest troskliwy, pomaga mi w pracach domowych 
oraz stara się, abym była szczęśliwa. Stara się pomóc
mi w problemach, zawsze znajdzie jakieś rozwiązanie.
Mam nadzieję, że kiedy dorosnę, będę taka jak on.

Mój Tata pomaga mi w nauce, często razem się
uczymy. Bardzo kocham mojego Tatę. Lubię, kiedy
chodzimy razem do kina, czasami Tata kupuje
popcorn. W poniedziałki jeździmy z Tatą na basen.
Mój Tata robi dobry makaron. W wakacje lecimy do
innych krajów. 

Kocham moją Mamę za to, że mi dała życie. Lubię ją
za to, że jest miła, gdy czegoś nie rozumiem, zawsze
mi wytłumaczy. Chcę, żeby żyła długo i szczęśliwie.

Mamo kochana, jesteś najlepszą mamą na całym
świecie. Jesteś miła, pomysłowa, mądra i czasami
szalona. Bardzo lubię z Tobą jeździć na hulajnodze,
robić naleśniki i tańczyć. Cenię Cię za to, że nawet
gdy jesteś zmęczona, to i tak masz dla mnie czas. 
  Kocham Cię bardzo mocno.

Kocham moją Mamę za to, że jest mądra i umie mnie
wspierać. Lubi mandarynki, jeździ na rowerze. Jest
ładną i bystrą kobietą. Boi się wysokości, ale gdy ją
poproszę, to dla mnie wejdzie nawet na górę.  Nina

Cenię moją Mamę za to, że mnie kocha, pomaga mi,
przypomina o niektórych sprawach. Zawsze ze mną
jest i mnie przytula i pociesza. Moim zdaniem Mama
gotuje najlepsze spaghetti na świecie. Jest też dobra
w pracy zawodowej, opiece nad dziećmi, praniu 
i sprzątaniu. 
Tatę cenię za to, że mnie kocha, uczy mnie, biega 
ze mną i rozciąga się ze mną. Zawsze pomaga mi 
w gotowaniu, dużo wyjeżdża, ale gdy jest, to spędza z
nami mnóstwo czasu. Myślę, że Tata naprawdę
dobrze gotuje, zawsze zjadam ze smakiem jego
dania.                                  Oliwia
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            NASZE SPORTOWE SUKCESY

      GRATULUJEMY:)

Agata 
V C

Dnia 18 i 19
maja odbyły
się zawody
Gdańska
Kuźnia we
florecie
dziewcząt 
i chłopców.

Dziewczęta, kat. młodzik
I m. Hanna Wojtas, Fund. GSF
II m. Emilia Kapała, Fundacja GSF
III m. Martyna Mielcarek, UKS de La Salle Gdańsk
oraz Weronika Skoczylas, AZS AWF Warszawa
Dziewczęta, kat. junior   
I m. Malwina Kołodziejczyk, Fundacja GSF
II m. Karolina Żurawska, Budowlani Toruń
III m. Antonina Lachman, AZS AWF Poznań 
oraz Maja Szalarska, Fundacja GSF.

Dziewczęta, kategoria dzieci
I miejsce Zofia Wojtas, Fundacja
GSF
II m. Karolina Makowska, Fundacja
GSF
III m. Kinga Kowalska, Budowlani-
Toruń oraz Oliwia Lidzbarska, UKS
Atena Gdańsk

Chłopcy, kategoria dzieci
I m. Alex Kardyś, UKS MDK-5 Bydgoszcz
II m. Jan Sowa, WKS Kolejarz Wrocław
III m. Eryk Nieszczerzewski, Warka Muszkieterowie
Poznań oraz Eryk Woźniak, AZS AWF Poznań
Chłopcy, kategoria młodzik
I m. Idzi Duraj, UKS Atena Gdańsk
II m. Bartosz Szczotko, UKS Atena Gdańsk
III m. Jakub Fogt, Polonia 1912 Leszno oraz Jakub
Gorczyca, UKS Atena Gdańsk

 Chłopcy, kategoria junior młodszy
I m. Wiktor Downar, Warka Muszkieterowie Poznań
II m. Bartosz Sacharczuk, Fundacja GSF
III m. Adam Jakubowski, UKS Atena Gdańsk oraz
Mateusz Kwiatkowski, UKS Atena Gdańsk.

             ABC... szermierki
                                          Rączka

Spośród różnych rączek do floretu
najbardziej popularne są dwa
kształty – rączka francuska 
i belgijska (krzywa). Rozmiar rączki
jest bardzo ważny. 
Każdy zawodnik musi wybrać dla
siebie kształt oraz wielkość rączki.
Poza tym każdy może pomalować
sobie rączkę lub kupić kolorową. 
                      Hania V C

Rączki II
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                         Rower, skoki i latanie?

Bezpieczeństwo przede wszystkim, bez specjalnego
sprzętu można sobie zrobić krzywdę, pamiętajcie!

Rowerowe akrobacje

Kiedy ktoś wam powie o skokach i
,,trikach” na rowerze, pewnie
pomyślicie o BMX-ach w
skateparku…. Czy o tym jest
poniższy tekst? Niekoniecznie….
Nazywam się Kajetan Stawski 
i opowiem wam trochę o jednym 
z moich hobby - downhill-u.
Downhill, czy inaczej kolarstwo
zjazdowe zalicza się do sportów
ekstremalnych, czyli tych
niebezpiecznych.
Żeby go uprawiać, nie wystarczy
dobry i drogi rower, tutaj liczą się
głównie umiejętności zawodnika. 

Trenować podstawy można już na
małych hopkach w pobliskim lesie.
Prawdziwa zabawa zaczyna się
jednak na specjalnych torach
zjazdowych, tzw. Bike Parkach,
gdzie trasy są przygotowane nawet
przez koparki, a na górę
wjeżdżamy wyciągiem /takim jak
narciarski/. Ścieżki zjazdowe są
często bardzo wąskie, kamieniste
czy poprzecinane wystającymi
korzeniami. Jednym z takich
miejsc jest ,,Smolna Park’’ w
Sopocie, gdzie często jeżdżę. 

Na szczyt tej trasy wpycham rower
- to jest spory wysiłek. Zjazd
zajmuje chwilę, ale daje naprawdę
bardzo dużo radości, 
o ile po drodze nie zaliczę "gleby”.
Bezpieczeństwo: dodam, że na
takie trasy wybieram się 
w pełnym uzbrojeniu: kasku ze
szczęką tzw. “fullface”, goglach
/chronią od konarów na trasie,
odłamków kamyczków,
piachu/,ochraniaczach na
piszczele, kolana oraz łokcie, bez
takiego sprzętu można sobie zrobić
kuku…  Kajetan S. VB

KS
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  Czego nie wiesz o matematyce? Fraktale

     Przepis 
   na wakacje

  Witamina C

Zacznijmy od tego, czym jest fraktal. Fraktal to „ obiekt samopodobny”, czyli figura, którą
dzieli się na części, a te (części) dzielone są w ten sam sposób jak poprzednio i tak w
nieskończoność. Jedna część takiej figury jest podobna do jej reszty. Fraktal został
wprowadzony przez francuskiego i amerykańskiego matematyka Benoîta Mandelbrota 
w XX wieku.
W przyrodzie fraktale są na przykład w śnieżynce, czy w kwiatach kalafiora. Natomiast 
w matematyce występują one na przykład w kostce Mengera, czyli w trójwymiarowym
odpowiedniku dywanu Sierpińskiego. W takim razie co to jest dywan Sierpińskiego? 
Jest to fraktal w formie kwadratu. Jak go zrobić?
1. Narysuj kwadrat (np. 9 cm na 9 cm) i podziel go 9 równych w kwadratów (np. 3 cm 
na 3 cm)
2. Kwadrat pośrodku zakoloruj.
3. Pozostałe kwadraty podziel na 9 równych kwadratów ( każdy z osobna, np. 1 cm
 na 1cm).
4. Z każdych 8 kwadratów (środkowy jest zamalowany) zakoloruj ten środkowy.
5. Możesz tak robić w nieskończoność .

Istnieje również trójkąt Sierpińskiego. By go narysować wystarczy skonstruować trójkąt
równoboczny, podzielić go na równe trójkąty, a środkowy zakolorować i powtarzać tę
czynność jak najwięcej razy.
                                                                              Ania i Małgorzata J. 5B

Lody z kiwi
mają w sobie
moc 
witaminy C! 
Ich cytrusowy
smak doskonale
orzeźwia 
w upalne dni,
gwarantując
ekspresowe
nawodnienie.

Składniki12
owoców kiwi,
sok z jednej
limonki,
2-3 łyżki 
syropu
klonowego.

Owoce kiwi
obierz 
i przełóż 
do pojemnika
blendera.
Zmiksuj je 
z sokiem z
limonki 
i syropem.
Powstałą 
masę przełóż
do foremek 
na lody 
na patyku. 

Schładzaj lody
przynajmniej
przez godzinę,
po tym 
czasie będą
gotowe.
 
Martyna
Aftańska V C

Lody z kiwi

Paproć

Fraktale

II

II

II


