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Dużo się dzieje w szkole i w nowej redakcji...

Redakcja
"Ekspresu 70"
reaktywowana!

Wybory
do Samorządu
Za nami wybory
do Samorządu
Uczniowskiego.
Przewodniczącą
została Weronika
Flisikowska, z-cą
Gabriel Thrun,
a sekretarzem
Antonina Sołtysiak.
Gratulujemy!

Mecz z okazji Dnia Chłopaka

SU

Redaktorkami
naczelnymi zostały:
Hania Jarosik i
Antonina Sołtysiak
z kl. 7 A.
Wszystkich
chętnych
zapraszamy do
współpracy:
zebrania redakcji
w środy
o godz. 14.30
w s. 12 (pokój
słoneczny).

Dzień Chłopaka w GSS, czyli
prawie stracone głosy...

Dzień Edukacji
Narodowej

30 września to
w naszej szkole
dzień pełen
wrażeń i zabawy.
Samorząd
Uczniowski z okazji
Dnia Chłopaka
zorganizował mecz
UCZNIOWIE VS
NAUCZYCIELE.
Na początku
i nauczyciele,
i uczniowie

13 października
kl. 6 A oraz 8 B
przygotowały apel z
okazji Dnia
Edukacji.
Uczniowie
uświetnili ten dzień
życzeniami dla
wszystkich
Pracowników
Gdańskiej Szkoły
Szermierki.

mieli po jednym
punkcie, jednak
nieoczekiwanie
zaczęły padać
bramki.
Nauczyciele strzelili
2 gole, na co
uczniowie
odpowiedzieli
celnym strzałem,
jednak końcowy
wynik wyniósł 6-2
dla nauczycieli.

Doping był bardzo
głośny.
Następnego dnia
niektórzy kibice byli
zmuszeni
porozumiewać się
na migi... Myślę, że
większość uczniów
chciałaby, aby w
naszej szkole było
więcej takich akcji.
Helena

Uroczysty apel R
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Fotoreportaż Hani Jarosik
z kl. 7 A;
wywiad Tosia i Hania, 7 A

Po wakacjach
nasza szkoła się zmieniła...

PN

HJ

Wywiad z Panem
Dyrektorem

.

HJ

.

HJ

Redaktor:
Czy jest Pan
zadowolony
z ostatnich
remontów?
Pan Dyrektor:
Tak, ale te
remonty są
was, dla
uczniów.
To wam

mają się
podobać
zmiany
w szkole.
R: Czy
wszystkie
przebiegły
zgodnie
z planem?

A uczniom i nauczycielom
bardzo podobają się
wszystkie zmiany!

Pracownia

HJ

.

HJ

PD: Niektóre
się
przedłużyły,
ale remontu
czasem
nie da się
przeprowadzić
zgodnie z
wyznaczonym
terminem.

R: Czy
planowane są
jeszcze jakieś
zmiany?
P.D.: Tak,
myślimy o
zagospodarowaniu tarasu,
we wrześniu
2023r.

www.dziennikbaltycki.pl
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Uroczyste obchody Święta Niepodległości
w Gdańskiej Szkole Szermierki
Goście z epoki w naszej szkole!

Obowiązywał
strój galowy
albo ubiór z
epoki w stylu lat
20. Niektórzy
przebrali się
w kostiumy,
przybliżające
bohaterów
związanych
z rocznicą. Czy
rozpoznaliście
ich?

Goście GSS

Puchar

10 listopada
świętowaliśmy
104 Rocznicę
Odzyskania
Niepodległości
przez Polskę.
W tym dniu
odbył się
uroczysty apel,
cała
społeczność
szkolna
odśpiewała
hymn.

KM

Dzień Tabliczki
Mnożenia

Dzień Dyni i akcja
charytatywna

7 października Dyrektora
świętowaliśmy Szkoły zdobyła
Światowy Dzień Dominika
Tabliczki
Najbar z klasy
Mnożenia.
4b.
W tym dniu
odbyły się
mistrzostwa
klas czwartych
w
rozwiązywaniu
działań
matematycznych.
W finale znaleźli
się najlepsi, a
Puchar

Świętowaliśmy
także Dzień
Dyni. Pieniądze
ze sprzedaży
upieczonych

przez uczniów
ciasteczek
wspomogły
bezdomne
zwierzęta.
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V Nocny Maraton Matematyczny

W nocy z 10
na 11
listopada
uczniowie
GSS
spędzili czas
w szkole,
rozwiązując
zadania
matematyczne!

Inicjatorką
Maratonów
Matematycznych jest Pani
Katarzyna
Maszka.

Pi

Zadania...

.

Logo

.

.
A potem było
coraz
ciekawiej...
Noc w szkole
i na boisku...

Wszystko
zaczęło się
od Olimpiady
Archimedes.

Nasz torcik .

Tajemnice
piramid
ludzkich...
Ćwiczenia z
kulą i okręgiem

Rozgrzewka
Piramidy

.

Piramidy

.
G

W tym roku uczniowie rozwiązali blisko 5 tys. zadań, a w międzyczasie uczestniczyli w różnych warsztatach
i zajęciach sportowych, których treść związana była z matematyką, a więc liczyli po niemiecku i w języku
migowym, grali w gry planszowe i szachy, ćwiczyli się w kaligrafii cyfr oraz w alfabecie Morse'a, obserwowali
eksperymenty chemiczne i fizyczne. A wszystko zaczęło się od Ogólnopolskiej Olimpiady Archimedes.

Piramidy

.
Cała ekipa

G

www.dziennikbaltycki.pl
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Uczniowie z Ukrainy
w polskiej szkole
Różnice pomiędzy ukraińskimi a polskimi
szkołami
Istnieje wiele różnic między ukraińskimi i polskimi
szkołami. Warto je poznać, aby lepiej zrozumieć
obcojęzycznych uczniów.
Lekcje w szkole w Ukrainie zaczynają się o 8.30.
Najwyższą oceną jest 12.
Uczniowie uczą się w szkole dwóch języków
obowiązkowych, czyli ukraińskiego i angielskiego.
W wielu szkołach są lekcje niemieckiego,
francuskiego lub rosyjskiego (do wyboru ucznia).
Dziennik ucznia ukraińskiego nie jest dostępny online,
ale każdy ma przy sobie zeszyt, w którym jest
zapisany plan lekcji, oceny i prace domowe.

Nauczyciele przychodzą do szkoły tylko
w klasycznym stroju, czyli szkolny strój jest nie tylko
dla dzieci, ale także dla nauczycieli.
Za złe zachowanie na lekcji nauczyciel może
wyprowadzić ucznia z klasy.
W polskiej szkole podstawowej jest 8 klas, a w
ukraińskiej nauka trwa 9 albo 11 lat.
W ukraińskiej szkole nie można używać długopisów
wielokolorowych.
W niektórych ukraińskich szkołach można korzystać z
telefonów na przerwie.
Z jakimi problemami mierzą się uczniowie
z Ukrainy w polskiej szkole?
Głównym problemem jest nieznajomość języka,
a z tym związane są trudności w rozumieniu i
komunikowaniu się, a także uczeniu.
Na kartkówce albo sprawdzianie często występują
nieznane słowa. W rozmowie z kolegami nie można
się „dogadać” z powodu nieznajomości słówek.
Trudno jest wyjaśnić coś nauczycielowi, a przez to
uczestniczyć w życiu klasy. Nauka w polskiej szkole
bez znajomości języka jest bardzo trudna. Alona 7a

Wyprawa klasy 7 A
do Hewelianum

7A
Na zajęciach w Hewelianum programowaliśmy
robota, który chodził po planszy. Polegało to na
układaniu specjalnych klocków na tablicy, która
przesyłała sygnał do robota. Były cztery rodzaje
klocków z poleceniami: do przodu, do tyłu, w prawo
i w lewo. Na tablicy znajdował się też zapętlacz, tzn.
pole, na którym można było umieścić cztery klocki.
Kiedy już zaprogramowaliśmy polecenie,
umieszczaliśmy specjalny klocek, przez który robot
kilka razy wykonywał zapętlone polecenie.
Programowanie zainteresowało nas, było ciekawie
i zabawnie.
Antek, 7 A

.

Dnia 20 października 2022 r. pojechaliśmy
do Centrum Hewelianum. Na warsztatach
rozwiązywaliśmy łamigłówki, co wymagało współpracy
w grupach. Prawie wszyscy poradziliśmy sobie z
wyzwaniem.
Było ciekawie, ponieważ każdy mógł coś znaleźć dla
siebie. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w KFC
na małe co nieco.
Amalia, 7 A
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Co warto przeczytać i obejrzeć?
Nasze recenzje
Margaret
Collen
Fennell,
czyli
o pisarce,
która
podbiła
serca
młodzieży

Colleen jest
amerykańską
pisarką powieści
dla nastolatków.
Zajęła pierwsze
miejsce na liście
bestsellerów
"New York
Timesa". Pisać
zaczęła dla
przyjemności.

„Nasze magiczne Encanto”

„Nasze
magiczne
Encanto” w reż.
Jareda Busha
i Byrona
Howarda jest
filmem
rodzinnym,

komputerowo
animowanym.
W Polsce jego
premiera odbyła
się w listopadzie
2021 roku.
Wielokrotnie film
był nagradzany,

nominowany do
nagród
filmowych, a
nawet otrzymał
filmowego
Oscara.

Poleca Julia
z kl. 8 C

Jej pierwsza
książka pt.
"Slammed"
została wydana
w 2012 r.,
polskie
tłumaczenie "Pułapka uczuć"
w 2014.

W 2021 r.
powieść "It
Ends With Us"
stała się hitem
wśród
młodych.
Jeśli chcecie
przeczytać coś
ciekawego i
śmiesznego polecam.

Rekomenduje Małgosia z kl. 8 C

Jest to
przepiękna
historia
niezwykłej
kolumbijskiej
rodziny
Madrigal żyjącej
w urokliwej

miejscowości
Encanto
otoczonej
dookoła
wysokimi
górami.
Plakat

I

Każdy człowiek, który czuje się trochę wyobcowany we własnym środowisku, po
obejrzeniu filmu może przekonać się, że przecież nikt nie jest idealny, ale każdy jest
doskonały taki, jakim jest.
Film ma bardzo prostą fabułę, gdyż
jest skierowany głównie do dzieci.
Jednak może być także
interesujący dla dorosłych widzów.
W ciekawy sposób ukazuje
stosunki rodzinne nie tylko od tej
dobrej strony, bo przecież tak jak w
życiu relacje rodzinne mają swoje
blaski i cienie.
Szybka akcja, duża ilość humoru,
przepiękne stroje i wspaniała
muzyka to zalety filmu.

Na szczególną uwagę zasługuje
ścieżka dźwiękowa. Film
oglądałam kilka miesięcy temu, ale
jeszcze w moich uszach brzmi
melodia piosenki „We Don’t Talk
About Bruno”, która w polskiej
wersji brzmi „Nie mówimy o
Brunie”.
Gorąco polecam obejrzenie tego
wspaniałego filmu. Swoim
uniwersalnym przesłaniem trafia
on prosto w serce widza.

Miłość bowiem jest największym
darem, jaki można otrzymać od
życia. Bez tego uczucia nie jest
możliwe zbudowanie prawdziwie
szczęśliwej rodziny.
Najważniejsze, oprócz miłości, są
zaufanie i wzajemne zrozumienie.
Każdy człowiek, który czuje się
trochę wyobcowany we własnym
środowisku, po obejrzeniu filmu
może przekonać się, że przecież
nikt nie jest idealny, ale każdy jest
doskonały taki, jakim jest.

www.dziennikbaltycki.pl
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"Nowa w klasie..." cz. I

.

.

Alicja mieszkała w bloku, niedaleko szkoły, przy ulicy
Zimnej. Miała psa, chomika oraz starszego brata,
który często jej dokuczał. Była ładną dziewczyną,
o długich, kasztanowych włosach, zielonych oczach
i oliwkowej karnacji.
Ala bardzo lubiła chodzić do swojej szkoły.
W najbliższy poniedziałek miała się odbyć impreza
szkolna z okazji Halloween. Dziewczyna miała już
tysiąc pomysłów, w co się ubierze, a był dopiero
wtorek. Postanowiła poprosić o radę swoją najlepszą
przyjaciółkę Sarę.
Następnego dnia gdy poszła do szkoły i usiadła w
swojej ławce, pani powiedziała:
-Dzieci, będziemy mieli w klasie nową uczennicę,
która przyjechała z Rumunii. Mam nadzieję, że
zaopiekujecie się nią i pomożecie jej w nauce języka
polskiego.
Do klasy weszła nowa. Była bardzo blada, miała
czarne, krótkie włosy i oczy dziwnie czerwone.
Nauczycielka zapytała ją po angielsku, jak ma na
imię, na co ta odpowiedziała:
-Zorica.
Pani posadziła Zoricę koło Ali. Nowa lekko się
uśmiechnęła. Alicja pobladła, zrobiło jej się słabo.
Zapytała pani, czy może wyjść do łazienki.
-Wszystko dobrze, Alu? - zapytała zdziwiona
nauczycielka.
Ala powiedziała, że wszystko dobrze, tylko trochę źle
się poczuła. Pani pozwoliła jej wyjść. Alicja szybko
opuściła klasę i pobiegła do łazienki. Nagle zobaczyła
Sarę, która biegła z plecakiem do sali.

-O, cześć, Ala! Wszystko ok?
Na to Ala opowiedziała
przyjaciółce o wydarzeniu
w klasie.
-Miała kły jak potwór! relacjonowała przyjaciółce. - I w
ogóle dziwnie wyglądała.
-Myślę, że przywidziało ci się z
tymi kłami – oznajmiła Sara.
-Nie przywidziało mi się, sama
zobaczysz. Masz farta, że się
spóźniłaś! - krzyknęła Alicja. - A
jeśli uważasz, że to przywidzenie,
to zaprowadź Zoricę na obiad,
może i do ciebie się uśmiechnie.
Gdy nadeszła pora obiadu, Sara
podeszła do Zoricy i powiedziała:
-Chodź ze mną na stołówkę,
Zorica!
Dziewczynki udały się w kierunku
stołówki, ale okazało się, że jest
straszna kolejka. Zorica zaczęła
się dziwnie zachowywać. Im bliżej
była wejścia, tym było dziwniej.
Zatykała nos i dreptała w miejscu.
W końcu dziewczyny zapisały się
na listę i poszły po zupę.
-Mniam, krem czosnkowy –
powiedziała Sara i nałożyła dwie
łyżki zupy.
Wtem Zorica głośno krzyknęła i
wybiegła ze stołówki.
-Zaczekaj! - zawołała za nią Sara,
a Ala wybałuszyła oczy ze
zdziwienia i powiedziała:
-Wampir!
Ami
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Ciekawostki z różnych dziedzin...
Część I "Morza i ich tajemnice"
W wodach
Bałtyku jest
wiele
różnorodnych
zwierząt
głównie ryby
słonowodne,
takie jak:
dorsze, śledzie,
makrele,
płastugi i inne.

Co skrywa
Bałtyk
i czy morze
kiedyś
pochłonie
Polskę?

ona parzydełka
zaopatrzone
w substancję
parzącą, tyle że
dla człowieka
jest niegroźna.
Meduzą, która
jest w stanie

Te zwierzęta
nie są w stanie
przetrwać w
naszym morzu,
ponieważ po
prostu jest dla
nich za zimne.

Mewia Łacha to jedyne miejsce w Polsce,
gdzie w naturalnym środowisku żyją
kolonie fok.

Meduzy
Najczęściej
widujemy
chełbię modrą,
której średnica
dochodzi do
kilkunastu
centymetrów.
Posiada

Możemy
spotkać również
bezkręgowce,
np. ośmiornice
i meduzy.
Jednak
ośmiornicę
odnotowano
ostatnio
w 2014 r.

nas poparzyć,
jest bełtwa
festonowa ,
osiąga średnicę
do 2 metrów,
jednak rzadko u
nas występuje.

W naszym
morzu możemy
spotkać ssaki,
np. morświny
i wiele rodzajów
fok, takich jak
foka szara i
pospolita.

W rezerwacie
Mewia Łacha
foki wylegują się
na plaży.
Sporadycznie w
Bałtyku można
spotkać rekiny.

Bałtyk - tajemnice i zagadki
Morze Bałtyckie jest najmniej zasolonym morzem na świecie, ponieważ w 1L wody
jest tylko 7g soli ( średnie zasolenie dla mórz wynosi 35g). Ma też najmniejszą wyspę
na świecie- Märket, której powierzchni to zaledwie 0,03 km2.
Czy
kiedykolwiek
Morze Bałtyckie
,,pożre” Polskę?
No nie do
końca. Chodzi
tutaj głównie o
erozje, czyli
podmywanie
brzegu przez
morze oraz o
podnoszenie
poziomu wody,

który narasta
podczas
sztormów.
Niestety, siła
erozji rośnie, a
ilość sztormów
wzrasta.
Borys, 8 C

