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GRUNT TO PORZĄDEK
Akcja sprzątania świata
przyszła do nas z Australii.
Tam odbywa się już od 1989
roku, a w Polsce od 1994 r.
Główny koordynatorem jest
„Fundacja Nasza Ziemia”.
W akcję zaangażowani są
harcerze, uczniowie szkół i
członkowie organizacji
ekologicznych.
W naszej szkole każda
klasa ma przydzielone
miejsce, w którym musi
posprzątać. Udajemy się
tam z nauczycielami.
Dzięki tej akcji wiemy, że nie
wolno zanieczyszczać
naszej planety, bo w
przeciwnym razie będziemy
żyć wśród śmieci.
AnaBanana

klasa Vc

E.D.

E.D.

WYSTĘP
DLA GOŚCI Z NIEMIEC
19 września 2014 roku
szkolny zespół "Słunôszka"
wystąpił w Katolickim
Gimnazjum w Kartuzach dla
niemieckiej młodzieży
i nauczycieli z Hamm.
Goście z Niemiec gorącymi
brawami nagrodzili występ
małych artystów. Bardzo
podobał się im energiczny
taniec, śpiew oraz piękne,
kolorowe stroje kaszubskie.
W.S

Nowy samorząd uczniowski
*
Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów
*
Wycieczka na Westerplatte
*
Kaszubskie święto pieczonego ziemniaka
*
Klub dobrej książki
*
Poradnik muzyczny
*
Kącik kulinarny "Chowder" podjada
*
Sport
*
Życzymy wszystkim naszym Czytelnikom
powodzenia, wytrwałości i dużo szczęścia
w nowym roku szkolnym.

-

Słunoszka

E.D.

-

PARTNER

Już sprzątnięte!

Redakcja "W Ścianach Dwójki"

E.D.

NOWY SKŁAD REDAKCJI:
W roku szkolnym
2014/15 piszą dla Was:
Anna Knop, Olga
Trawicka, Martyna
Kamińska, Kinga Zwara,
Oliwia Rogacewicz,
Amelia Leszkowska,
Wiktoria Dawidowska,
Weronika Janikowska,
Jakub Adamczyk,
Jakub Szymichowski,
Maksymilian Jarzębiński

Redakcja

J.A
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POZNAJCIE NOWY SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Ania nie przepada za brokułami i kalafiorem. Jej
ulubionym przedmiotem szkolnym jest język
angielski i wychowanie fizyczne.
W szkole chciałaby wprowadzić:
Więcej dyskotek szkolnych.
Częstsze wychodzenie na wybieg podczas
ciepłych dni.
Zastępcą Ani został Krzysztof Wica, chodzi do
klasy szóstej a. Krzysiu w wolnym czasie gra w
piłkę, a gdy pada deszcz gra na komputerze.
Jego ulubionym sportem jest piłka nożna.
Zastępca ORU nie lubi jeść pierogów, ale za to
uwielbia spożywać frytki. Uwielbia matematykę i
plastykę.
Anna Knop

J.A.

Nowym przewodniczącym Ogólnoszkolnej
Rady Uczniowskiej jest Anna Knop.
Ania uczęszcza do klasy VI b. Przewodnicząca
szkoły w wolnym czasie bardzo lubi jeździć na
rolkach, gdy jest ładna pogoda, a gdy jest
pochmurnie lubi sobie pograć na gitarze. Jej
ulubiony sport to koszykówka oraz siatkówka.
Czasami, gdy ma dobry humor, lubi też pograć w
piłkę nożną. Ania nie przepada za brokułami i
kalafiorem.

K.Wica

D.M.

Przewodniczącym Sztubaków jest Beniamin
Dobka. Lubi czytać i grać w koszykówkę. Nie lubi
jeść kiwi. Jego ulubionym przedmiotem szkolnym
jest język angielski i polski. Beniamin chciałby
wprowadzić sklepik szkolny.
Przewodniczącym klas 0-III (Pacholęta) jest
Jakub Bielecki. W wolnym czasie Kuba wychodzi
na dwór. Lubi piłkę nożną. Uwielbia jeść barszcz.
Lubi plastykę i w-f. Chciałby wprowadzić szafki
szkolne oraz pizzę na obiad.
Informacje zebrała: Wiki D.

B. Dobka

D.M.

J. Bielecki

J.A.

NA WESTERPLATTE
Wrzesień to miesiąc, w którym nasze myśli wędrują do wydarzeń
związanych z wybuchem II wojny światowej i miejsc, w których wszystko
się zaczęło.
Niezapomniane wrażenia pozostawiła na uczniach klas V i VI wspólna
wyprawa na Westerplatte. Miejsca, które stało się symbolem bohaterstwa
Polaków i oporu przeciw agresji niemieckiej. Przepiękna pogoda pozwoliła
nam podziwiać górujący nad okolicą Pomnik Obrońców Wybrzeża,
Cmentarz Poległych Obrońców Westerplatte oraz nadmorskie widoki.
Staraliśmy się wyobrazić sobie, jaką pozycję zajmował pancernik
Schleswig-Holstein, gdy zaatakował nasze wybrzeże.
Nie lada atrakcją, szczególnie dla chłopaków, była wizyta w jednostce
straży granicznej i oglądanie łodzi, którymi funkcjonariusze patrolują naszą
morską granicę. Mogliśmy sprawdzić, czy koje są wygodne, zasiąść na
mostku w fotelu kapitana. W czasie naszego pobytu miał miejsce alarm dla
jednostek granicznych i na własne oczy zobaczyliśmy, jak nasza straż
wyrusza na pełne morze. Niejedni z nas zamarzyli, by kiedyś znaleźć się na
ich miejscu.

Jednostka straży granicznej

S.G.
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PASOWANIE NA UCZNIA

Ślubowanie

Część artystyczna

M.C.

30 września odbyło się pasowanie klas
pierwszych. W tym dniu pierwszaki przyszły do
szkoły w galowych strojach oraz specjalnie z tej
okazji przygotowanych, kolorowych czapkach.
Uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej.
Licznie przybyli rodzice, którzy wspierali swoje
pociechy. Uczniowie klas pierwszych pod opieką
wychowawczyń przygotowali montaż słowno –
muzyczny „Jesteśmy już uczniami”. Następnie
przystąpili do ślubowania składając przysięgę na
szkolny sztandar. Pan dyrektor wielkim ołówkiem
pasował każdego pierwszaka na pełnoprawnego
ucznia. Później każde dziecko otrzymało
pamiątkowy dyplom, a wszystkie klasy pierwsze
dostały rożki ze słodyczami. Drugoklasiści jako
starsi koledzy także przywitali pierwszaków w
gronie uczniów naszej szkoły i wręczyli im drobne
upominki.
Po apelu na sali gimnastycznej uczniowie
pierwszych klas wraz ze swoimi
wychowawczyniami oraz dyrekcją pozowali do
pamiątkowych zdjęć. Na zakończenie z rodzicami
udali się do swoich klas na poczęstunek.
Amelia i Ania

M.C.

Wręczanie pamiątkowych dyplomów

WYWIAD
Z PIERWSZOKLASISTAMI
Red.:Czy podoba wam się nasza szkoła?
Pierwszaki:Tak, a najbardziej nasza klasa,
stołówka szkolna oraz przerwy.
Red.:Jakie są wasze ulubione zajęcia?
Pierwszaki: Ulubionym przedmiotem są zajęcia
komputerowe oraz język kaszubski.
Red.:Czy nawiązaliście nowe przyjaźnie?
Pierwszaki:Tak, poznaliśmy nowe osoby, lecz
z niektórymi znamy się od dawna.
Red.:Czy lubicie się uczyć?
Pierwszaki:Tak, nasze zajęcia są super!

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA
Skąd wzięło się Święto pieczonego ziemniaka? Na Kaszubach po zakończonych wykopach tradycją
było palenie ognisk. Towarzyszyło temu wielu różnorakich zwyczajów np. skoki przez ogień. Ogniska
można rozpalać dopiero, gdy ziemniaki są już zebrane.
Dnia 27 września uczniowie klasy IIIc i VIb udali się wraz z opiekunami do miejscowości Pażęce
naŚwięto pieczonego ziemniaka. Uczniowie wychodząc z autobusu rozbiegli się w różnych kierunkach.
Niektórzy poszli w stronę zwierząt, inni pobiegli na plac zabaw, a reszta pomogła przy rozpaleniu
ogniska. Wśród licznych atrakcji można było obejrzeć zwierzęta wiejskie, między innymi króliki, konie,
owce oraz świnie. Obok stajni w zadaszonym pomieszczeniu znajdowały się stare maszyny rolnicze.
Po około pół godzinie uczniowie zebrali się przy ognisku. Dodatkowo, prócz ziemniaków, piekliśmy
kiełbaski oraz chleb. Na świeżym powietrzu wszystkim bardzo smakowało.
Po posiłku klasa VIb zaczęła się bawić w podchody w lesie. Po dobrej godzinie zmęczeni, ubrudzeni i
szczęśliwi odpoczęli na ławce.
Kolejną atrakcją była przejażdżka wozem drabiniastym. Jako pierwsi pojechali uczniowie klasy IIIc.
Następnie pojechała klasa VIb. Wszyscy byli podekscytowani jazdą. Można powiedzieć, że było to
bardzo miłe wrażenie, które pozostało każdemu w pamięci. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na
Złotej Górze, aby złożyć hołd pod Pomnikiem pamięci bohaterów Ruchu Oporu Pomorza Gdańskiego.
Stamtąd mogliśmy podziwiać ogromne Jezioro Wielkie Brodno.

M.C.

Rozmawiały: Martyna K. i Kinga Z.

Pyszności!

G.J.

Przy ognisku

D.M.

Martyna K.
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NASZE HOBBY
SPORT

KLUB DOBREJ KSIĄŻKI

jazda konna
jazda konna

int.

Oko Smoka

Do sportów konnych zaliczamy: ujeżdżanie, skoki przez przeszkody,
WKKW (wszechstronny konkurs konia wierzchowego), powożenie,
woltyżerka i rajdy długodystansowe. Każdy koniarz do poszczególnej
dyscypliny pracuje z innym koniem. Jeździec ma specjalne ubranie do
zawodów. Do ujeżdżenia panowie i panie maja na głowie cylindry, długie
fraki i białe bryczesy. Czarne oficerki zdobią złote strzemiona.
Jest bardzo wiele rodzajów koni m.in. araby, konie wielkopolskie, konie
małopolskie, kuce Felińskie i dużo innych.
W okolicach Kartuz znajduje się wiele stajni np. Stajnia w Mezowie,
Stajnia Zielona Podkowa w Damaszce. Przygotowuję się do zawodów
zwanymi „Hubertus” w stajni „u Rychertów” w Kiełpinie. Są to zawody
konne, które składają się z dwóch konkurencji: mini LL (przeszkody do 60
cm) i LL (przeszkody do 90 cm). Po zawodach jedziemy konno na ogromną
polanę w celu gonienia za „lisem”. Jeden jeździec ma przypiętą lisią kitę do
fraka i reszta uczestników go goni. Ten, kto złapie pierwszy, wygrywa
gonitwę. WSPANIAŁY SPORT !!!
Oliwia R.

int.

„Oko Smoka”to pierwszy tom cyklu „Kroniki Smokologii”. Autorem
książki jest Dugald A. Steel.
Pewnego razu do dr. Ernesta Drake’a przyjechało rodzeństwo Daniel i
Beatrice Cook. Pod jego czujnym okiem uczą się o prawdziwych smokach.
Niestety zostają zmuszeni do chwilowej przerwy spowodowanej
prawdziwym niebezpieczeństwem. To Ignatius Crook, jeden z największych
wrogów doktora Drake’a. Nad smoczym rodem zawisła zagłada. Teraz
wszyscy się ścigają, kto pierwszy zdobędzie Oko Smoka. Oko Smoka to
klejnot, przez wiele lat zaginiony, ma moc poświadczania statusu
prawdziwego mistrza smokologii. Po śmierci każdego mistrza powinien
zostać zwrócony Towarzystwu Smoków, póki smoki nie zdecydują się
wybrać jego następcy.
Książka jest bardzo interesująca. Smoki często zaskakują czytelników
pomysłowością. Najlepsze było to, jak ludzie grali w piłkę nożną ze
smokiem. Ryzykowne, ale super!
Jakub A.

"CHOWDER" PODJADA,
CZYLI KĄCIK KULINARNY
Chowder

PORADNIK MUZYCZNY
Jaką gitarę kupić, a jakiej nie?

int.

Za siedmioma garnkami, za dziesięcioma jajkami żył sobie Chowder. Było
to dość nietypowe stworzenie, ponieważ była to mieszanka królika,
hipopotama, kota. Nasz bohater interesował się kuchnią, a jego nauczyciel
Mungdall był jednym z najlepszych kucharzy w Marcepanowie. Chowder
posiada także pupilka, brązową chmurkę dymu, Kimcziego.
Pewnego dnia miał ogromną ochotę nakulki marcepanowe.
Wziął:
- ¼ ugotowanego, ostudzonego ziemniaka,
- 9 czubatych łyżek cukru pudru,
- łyżkę ciemnego kakao oraz łyżeczkę aromatu migdałowego.
Ziemniaka ugniótł z cukrem na jednolitą masę. Dodał aromat, uformował z
niej kuleczki, obsypał kakao i odstawił na 20 minut, aby stwardniało.
Po południu Chowder leżąc na kanapie, oglądając telewizję zajadał się jego
ulubionym przysmakiem. Spróbujcie i wy, warto!

Pewnie wielu z was chciałoby nauczyć się grać
na instrumencie. Można przejść egzaminy i
przystąpić do szkół muzycznych, zacząć naukę
w domu lub zapisać się na prywatne lekcje.
Jednak na początku warto zaopatrzyć się w dobry
sprzęt. Najlepsza w tym momencie jest
gitara klasyczna. Niezmiennie wiodącą marką
jest Fender, jednak są drogie. A jeśli chodzi o
cenę – nie kupujcie najtańszych! Gdy poważnie
myślimy o nauce, warto udać się do sklepu
muzycznego. Na różnych serwisach zakupowych
można się natknąć na gitary po 80-100 złotych takich nie kupujcie! Dla początkującego gitarzysty
najlepsza będzie w cenie ok. 300 złotych.
Olga T.

Kinga Z.
gitara klasyczna int.

