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To ostatni numer naszej gazetki w roku szkolnym 2018/2019.
Ostatni, więc wakacyjny :) 

ZAPRASZAMY DO LEKTURY !

Czujecie już wakacje?
My tak i dlatego w tym numerze wiele wakacyjnych tematów,
ale nie tylko.

Znajdziecie u nas:

podsumowanie międzyszkolnych wydarzeń organizowanych przez naszą szkołę,
opis ciekawych atrakcji turystycznych Tczewa i Trójmiasta przygotowany przez
naszych redaktorów,
propozycje zorganizowania pikniku,
przepisy na letnie koktajle

A poniżej zdjęcie z naszego Zakończenia Roku Szkolnego :)
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MIĘDZYSZKOLNE WYDARZENIA

Marsz i Festyn na Niebiesko dla Autyzmu

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu obchodzimy 2. kwietnia i właśnie wtedy pod Honorowym
Patronatem Prezydenta Miasta Tczewa Pana Mirosława Pobłockiego odbył się Marsz i Festyn Na
Niebiesko dla Autyzmu, aby lokalnej społeczności przybliżyć problemy i potrzeby osób ze spektrum
autyzmu. Głównymi organizatorami była nasza szkoła oraz Fundacja Wieloprofilowego Usprawniania Od Nowa
we współpracy z Zespołem Placówek Specjalnych, Szkołą Podstawową nr 4, Szkołą Podstawową nr 2, Szkołą
Podstawową nr 10 oraz II Liceum Ogólnokształcące. 

W wydarzeniu wzięli udział uczniowie z Zespołu Placówek Specjalnych oraz z wielu tczewskich szkół
podstawowych, a także uczestnicy Koła PSONI i mieszkańcy naszego miasta.

Uczestnicy spotkali się przed II Liceum Ogólnokształcącym, gdzie na rozpoczęcie zatańczono niebieską
Zumbe, a następnie ulicami: Królowej Marysieńki, Zygmunta Starego, Żwirki oraz Armii Krajowej w niebieskim i
głośnym korowodzie udali się do Szkoły Podstawowej nr 8. Tam, na sali gimnastycznej, odbył się Festyn na
Niebiesko, na którym przygotowano wiele atrakcji. Były występy, m.in. Romka Puchowksiego, Grupy
Kociewskiej "Maki i Modraki" z SP4 oraz naszego Chóru Szkolnego i Kaliny Kortas, która zaśpiewała razem z
przedszkolakami z Zespołu Placówek Specjalnych. Rozstawiono również stoiska przygotowane przez różne
organizacje, wśród nich: Fabryka Sztuk, Stacja Dobrego Czasu, Akademia Piłkarska Mateusza
Brzoskowksiego, Ośrodek Dogoterapii i Hipoterapii "Nasza Masza",  Stowarzyszenie na rzecz Szkolnictwa
Specjalnego. 

Dzieci mogły wspólnie działać i bawić się przy pomocy wielu wolontariuszy. Stworzono wspaniałe warunki do
integracji i poznania osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem i na
pewno odbędzie się za rok.
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Festiwal

MIĘDZYSZKOLNE WYDARZENIA

XIV Festiwal Piosenki Religijnej im. św. Wojciecha

Dnia 03.06.2019r. w naszej szkole odbył się XIV
Festiwal Piosenki Religijnej im. św. Wojciecha. 

W konkursie wzięli udział uczniowie ze Szkoły
Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły
Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 11, z
Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz Prywatnej Szkoły
Podstawowej im. św. Ojca Pio. 

Uczestników oceniali profesjonalni jurorzy: p.
Agnieszka Wysocka, p. Katarzyna Winkelmann oraz
ks. Mateusz Pryczkowski. 

Nagrody były przyznawane w trzech kategoriach
wiekowych: klasy I-III, IV-VI oraz VII-VIII. 

W kategorii klas I-III pierwsze miejsce zajęły Laura
Jurkojć, Julia Kłosowska i Lidia Janicka z SP12, w
kategorii klas IV-VI - Kalina Kortas z SP8, a w kaegorii
VI-VIII - Julia Podjacka z SP7.

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom!  

Pani Hania
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Atrakcje turystyczne Trójmiasta i polskie plaże 

Łeba – plaża znalazła się w zestawieniu rajskich
zakątków na wakacyjny relaks i najpiękniejszych
plaż świata.

Niewątpliwie największymi atrakcjami Gdańska są: Długi Targ, Ulica Mariacka, Pomnik - fontanna Studnia
Neptuna, Stocznia Gdańska, Długie Pobrzeże, Żuraw oraz ZOO Oliwskie. A to tylko kilka pięknych miejsc w
Gdańsku.
Natomiast Sopot też ma  swoje atrakcje, m.in. Opera Leśna, Krzywy Domek, Skansen Archeologicznych,
Dom Zdrojowy, jednak największą atrakcją jest Molo.  W ciągu roku przemieszczają się tam tysiące ludzi.
Gdynia to piękne i czyste miasto, a jej największymi atrakcjami są: Skwer Kościuszki, Koło
Widokowe, Akwarium Gdyńskie, ORP Błyskawica - Okręt Muzeum, Klif w Orłowie,
Leśny Ogród Botaniczny, Sea Towers.

Można by długo wymieniać wszystkie te atrakcje. Na pewno te, które zostały wymienione, warto zobaczyć.

PIĘKNE SĄ RÓWNIEŻ POLSKIE PLAŻE. ZOBACZCIE SAMI.

Krynica Morska - Plaża w położonej na Mierzei
Wiślanej Krynicy Morskiej jest bowiem bardzo
szeroka i czysta, to zdecydowanie jedna z
najczystszych plaż na polskim wybrzeżu i jest też
bardzo nasłoneczniona.

Jastarnia – położona w samym sercu Półwyspu
Helskiego. Pas piasku od strony morza mierzy
tutaj aż 40 metrów szerokości, a wiedzie do niego
żywiczny sosnowy las.

Mielno – plaża o długości 2,5 km i szerokości 25
metrów, leży między tafla Bałtyku a jeziorem
Jamno, przestrzeń i czysty piasek inspirują do
kreatywności.
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Sposób na spędzenie wakacji w Tczewie

A może wakacyjny piknik? 

Wakacje w mieście możemy spędzić w różny sposób, korzystając z gotowych propozycji
przygotowanych przez tczewskie jednostki kulturalne, takie jak: 

Biblioteka Publiczna
Centrum Kultury i Sztuki 
 placówkę " NAUKA"
 szkoły podstawowe , które  organizują  półkolonie. 

Możemy sami zorganizować sobie czas, poszukując ciekawych rozwiązań. 
My zwiedzamy Stare Miasto ( Kościół Podwyższenia Krzyża ) zaglądamy do Fabryki Sztuk oraz Muzeum Wisły,
chodzimy na lody, gdzie czasami spotykamy znajome twarze. Po dobrych lodach spacerujemy na Bulwar
Nadwiślański z rozbudowanym placem zabaw. Zabieramy ze sobą koc, aby móc zrobić piknik z widokiem na
zabytkowy most.
Czasami udajemy się na osiedle Czyżykowo, gdzie w tym roku utworzono punkt wypożyczania sprzętu
sportowego.
Polecamy Wam także rozbudowaną ścieżkę rowerową, która wiedzie przez miasto i dalej. Warto uciec na
chwilkę od zgiełku i aktywnie wypocząć. 

Życzymy Wam udanego wypoczynku :)

Wakacyjny piknik to dobry pomysł na spotkanie
się ze znajomymi i odpoczęcie od obowiązków.
Możesz go zorganizować np. w upalne dni.
Najlepszym pomysłem na słoneczną pogodę jest
chłodna lemoniada.

Do przygotowania tego pysznego napoju potrzebna Ci
będzie:
•  schłodzona woda
•  cytryny
•  listki świeżej mięty
•  kostki lodu
•  cukier
Sposób przygotowania:
•  Rozpuść cukier w niewielkiej ilości wrzątku, tak by
powstał syrop cukrowy.
•  Cytryny wyciśnij i wymieszaj z syropem . Dodaj
schłodzonej wody.
•  Dodaj kostki lodu,plasterki cytryny i listki świeżej
mięty.

lemoniada zdjęcie pokazowe



www.dziennikbaltycki.plDziennik Bałtycki | Numer 4 06/2019 | Strona 6  

WWW.JUNIORMEDIA.PLNasza ósemka

WAKACYJNE KOKTAJLE

  WAKACYJNY KOKTAJL
Składniki: 
* 1 banan
* 1 łyżka cukru
* starta czekolada(mleczna)
* kiwi do ozdoby
Sposób przygotowania:
Zmiksuj banana,cukier i startą czekoladę.Dodaj
mleko.Koktajl przelej do szklanek i ozdób
plastrami kiwi.
  
  KOKTAJL TRUSKAWKOWY
Składniki:
*500g świeżych truskawek (w tym 3 lub 4 z
szypułką do dekoracji)
* 1/2 szklanki(125 ml.)kefiru
* 1 szklanka (250 ml) mleka
*2.5 łyżki cukru
Sposób przygotowania:
Najpierw myjemy truskawki,odrywamy
szypułki,możemy zostawić 3 lub 4 do ozdoby.
Wrzucamy do blendera.
Zalewamy kefirem,mlekiem,dosypujemy
cukier,wszystko blendujemy do połączenia
składników i rozpuszczenia cukru.
Przelewamy do szklanek i dekorujemy
pozostawionymi truskawkami i miętą.
  
  KOKTAJL OWOCOWY
Składniki:
*1 szklanka mrożonych malin
* 1 banan
* 1 jabłko
* 1 gruszka
* 400 ml kefiru
* 2 łyżki cukru(można pominąć)
Sposób przygotowania:
Banan, jabłko, gruszkę obieramy, kroimy w
mniejszą kostkę i przekładamy do wysokiej miski,
dodajemy maliny, kefir oraz cukier.Miksujemy i
podajemy.Możemy wcześniej schłodzić.
 

SMACZNEGO !!!
 

Tym smacznym akcentem kończymy naszą
gazetkę, życząc wszystkim czytelnikom

bezpiecznych i udanych wakacji. 

A ten wakacyjny numer przygotowali:

Wiktoria Dubiela kl.Vc
Kinga Dubiela kl. IVb
Julia Tokarska kl. Vc
Daria Sitarz kl.Vc
Jakub Partika kl.Vc
Ksawery Knopp kl.Vc

Opiekun: p.Agnieszka Synowiec
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