Styczeń 2012

Święta, święta i po świętach
Witamy serdecznie w nowym 2012 roku! Oby ten rok był naprawdę
wyjątkowy. Życzymy Wam spełnienia najskrytszych marzeń i realizacji
celów do których tak ciężko nam czasem dążyć.
W tym numerze gazetki przeczytacie między innymi o możliwościach
kształcenia się w szkole muzycznej, o tym o co będzie w tym roku walczył
Jurek Owsiak ze swoją orkiestrą, przeczytacie kilka ciekawych faktów
z życia Marii Skłodowskiej Curie oraz czym żyjemy w szkole. Top 10 to lista
tego co wszyscy znamy i czym żyjemy na co dzień, a czego czasem nawet
nie umiemy nazywać. Rozumiemy się bez słów, prawda? Trzymajcie się,
niedługo ferie zimowe
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TOP 10
Lista najpopularniejszych zagadnień w szkole:
Czyli czym żyjemy!
1. Nyan cat- Kot zamknięty w ciastku +

chwytliwa muzyka= Hit
Młodzieżowa
lista
zainteresowań
czyli,
o czym
mówimy
i czym
żyjemy
w naszej
szkole

2. Mafia- garnitury, bandany, tona żelu na
włosach- w skrócie II D
3. Rosyjski szpieg biega po szkole
4. Niekryty Krytyk- Maciej Frączyk w roli
bezwzględnego krytyka
5. Schoolwizja- Konkurs piosenki zagranicznej
6. Frugo- Bez tego picia nie ma życia!
7. Kwejk.pl- Do epic s... Share it!
8. Minecraft- piksele podbiją świat
9. LMFAO- chłopaki z Los Angeles tworzą
najlepsze elektro hopowe kawałki
10. ks. Piotr Natanek- Wiedzcie że cos się
dzieje!
Opracowała: Martyna Iwańska
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Szkoła muzyczna– to miejsce dla osób z pasją
Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia im. Stanisława Moniuszki
w Sopocie oferuje bardzo dużo dla młodych artystów. Jest
podzielona na dwa cykle (w zależności od wieku uczniów):
sześcioletni i czteroletni. Aktualnie w szkole uczy się 163 uczniów
w klasach: fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli, gitary, klarnetu, fletu
i saksofonu.
Oprócz zajęć praktycznych, które odbywają się indywidualnie,
uczniowie uczęszczają również na zajęcia z kształcenia słuchu
i audycje.
Szkoła muzyczna zachęca uczniów do grania w zespołach
kameralnych lub śpiewania w chórze szkolnym.
Dlaczego warto skończyć szkołę muzyczną?
Wielu absolwentów szkół muzycznych pracuje w charakterze
pedagogów szkół artystycznych oraz ogólnokształcących. Są wśród
nich nauczyciele muzyki, kierownicy chórów, zespołów w Domu
Kultury, dyrektorzy teatrów muzycznych, filharmonii i szkół
muzycznych. Wielu z nich jest członkami i solistami orkiestr krajowych i zagranicznych.
To świetna sprawa zaprezentować swój talent w gronie znajomych
grając na fortepianie, czy skrzypcach. Satysfakcja gwarantowana!
Opracowała: Wiktoria Skubisz
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WOŚP - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Gramy z pompą! Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko, czyli
na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków
oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.
Duża liczba naszych uczniów brało udział w finale WOŚP będąc wolontariuszami lub pomagając w organizacji licznych przedsięwzięć!
Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrał ponad 40
milionów złotych. Z tej okazij została przygotowana specjalna akcja „Zostań
Internetowym Ambasadorem” – www.ambasadorem.pl. Jest to przedsięwzięcie w którym staramy się dotrzeć do Internautów i przekonać ich, że za
pośrednictwem mediów społecznościowych mają ogromny wpływ na otaczający ich świat i ludzi. Wsparcie akcji polegało na udostępnieniu linka
promującego WOŚP w celu przypomnienia swoim znajomym o Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Odbywa się tradycyjnie w druga
niedzielę stycznia każdego roku.
Całość pokazywana jest w bezpośredniej transmisji przez drugi program Telewizji Polskiej. Składają się na to bloki, czyli tzw. wejścia na żywo, rozmieszczone w całodziennej ramówce.
Każdego roku blisko 120 tysięcy wolontariuszy zbiera pieniądze, które później rozlicza w swoich sztabach.
Jest to absolutny fenomen socjologiczny, ponieważ z sum, które wpływają
na nasze konto, widać, że wszyscy nasi wolontariusze, obdarzeni naszym
bezgranicznym zaufaniem, rozliczają się bardzo skrupulatnie z zebranych
pieniędzy.
Według badań WOŚP to najbardziej znana
w Polsce akcja .
Ponad 96% badanych pomogło kiedyś akcji
Jurka Owsiaka lub zamierza pomóc jej w
przyszłości
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W tym roku WOŚP zbiera na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania
życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.

Przez cały dzień w studiu telewizyjnym, trwała licytacja złotych serduszek. Kulminacyjny moment, czyli licytacja nr 1, zaczyna się około godziny 23.00.
Zazwyczaj, do końca lutego czyli do momentu rozliczenia z Ministerstwem
Spraw Wewnętrznych i Administracji, suma ta wzrasta o 30-40%. Podczas
trwania Finału, dokładnie rozliczamy nasze poprzednie zakupy i przede
wszystkim dokładnie tłumaczymy cel naszej aktualnej zbiórki. Warszawskie studio telewizyjne tego dnia odwiedza kilka tysięcy osób.
Kilka razy więcej bawi się na Placu Defilad, przy Pałacu Kultury i Nauki,
gdzie odbywa się koncert, a pokaz sztucznych ogni przechodzi każdorazowo do historii, jako piękne widowisko.

Opracowała: Wiktoria Skubisz
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Konkurs piosenki świątecznej
w języku angielskim
Dnia 20 grudnia 2011 odbył się konkurs piosenki świątecznej w języku
angielskim klas ‘’starszej podstawówki’’ – klas IV-VI.
Wystąpiło 7 zespołów:
1. Martyna Gotowicka i Justyna Kulesza z kl. 6c z piosenką „Last Christmas”
2. Luiza Cruiz, Julia Olchowicz, Ula Badziak, Agnieszka Rutyrska i Agata
Urbaniak z kl. 4a wykonały piosenkę „ Wonderful Christmas Time”
3. Martyna Szarek z kl. 5 c wystąpiła z utworem „ happy christmas”
4. Alicja Herrman z kl. 4c – ‘ Slient Night”
5. Emilia Skonieczna . Marta Pałbicka, Weronika Preinl i Alicja Herrman
z kl. 4c – ‘ Last Christmas’’
6. Natalia Tatyga zaśpiewała „ Marry Christmas Everyone’’
7. Zuzanna Pobłocka i Zuzanna Przeniosło z kl. 5c – „ Wonderful Dream
(Holidays are coming)”
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Rok 1, numer 1

Wszyscy uczestnicy zaprezentowali się wspaniale. Widać mamy w szkole
wiele talentów, i to nie byle jakich.
Dla wszystkich niespodzianką był występ Weroniki Szczepańskiej oraz
Mikołaja Gacka, którzy zaśpiewali utwór „Last Christmas”.
Jury w składzie :
p. Barczewska, p. Gawin, p. Kucharska i p. Tomaszewska zdecydowały, że
pierwszą nagrodę otrzyma Natalia Tatyga, zaraz po niej były: Emilia
Skonieczna , Marta Pałbicka Weronika Preinl i Alicja Herrman. Trzecie
miejsce zajęła Natalia Tatyga
Opracowała: Julia Przeniosło
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Podniebna przygoda.... czyli jak
realizowaliśmy projekt

Nigdy
w dziedzinie
ludzkich
konfliktów
tak wielu
nie
zawdzięczało
tak wiele tak
nielicznym".

Każdy gimnazjalista powinien wziąć udział w realizacji projektu
edukacyjnego. "Mamy się czym pochwalić, bo udało się znaleźć
ciekawy temat, który dał możliwość wykorzystania różnych form
pracy"- klasa I g C podsumowała właśnie realizację projektu
edukacyjnego DYWIZJON 303.
Wspólną pracę zaczęliśmy już we wrześniu, wybierając temat
naszego projektu. Zdecydowaliśmy się na Dywizjon 303,
ponieważ taki temat pozwolił na połączenie wiedzy z zakresu
języka polskiego (opracowanie lektury "Dywizjon 303"), języka
angielskiego (wiedza kulturoznawcza o Wielkiej Brytanii), informatyki (tworzenie prezentacji multimedialnej) oraz historii II
wojny światowej, geografii Polski i Wielkiej Brytanii.

Polscy piloci po powrocie z kolejnego patrolu nieba

Legenda Dywizjonu 303 w ciekawy sposób łączy historię Polski oraz Wielkiej
Brytanii, a postawa walczących lotników warta jest bliższego poznania. To o
Nich przecież Winston Churchill wypowiedział znaczące słowa: "Nigdy w
dziedzinie ludzkich konfliktów tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym".
W pierwszym etapie projektu na godzinach wychowawczych opracowaliśmy
następujące zagadnienia: geneza powstania dywizjonu, opis jednostki, dowódcy dywizjonu, główne operacje wojenne ze szczególnym naciskiem na Bitwę o
Anglię, mapa działań wojennych i upamiętnienie działań dywizjonu.

W tym samym czasie na zajęciach języka polskiego omawialiśmy lekturę
"Dywizjon 303" autorstwa Arkadego Fiedlera i na podstawie wybranych fragmentów napisaliśmy scenariusz przedstawienia, które zaprezentowaliśmy naszym koleżankom i kolegom. Prawdziwie "wojenna" scenografia oraz odgłosy
podniebnej bitwy naprawdę robiły wrażenie!
Integralną częścią projektu była interaktywna gra edukacyjna, opracowana
przez Instytut Pamięci Narodowej. Rozgrywki, w których uczestniczyliśmy
podczas lekcji informatyki, pozwoliły na sprawdzenie własnych sił w multimedialnej aplikacji. Przez krótką chwilę każdy z nas mógł poczuć się jak jeden z
bohaterów Bitwy o Anglię.
Dodatkową atrakcją była przygotowana przez nas wystawa. Wypełniły ją plakaty oraz modele samolotów biorących udział w Bitwie o Anglię. Wykonali je
Konrad Kręgielewski i Jan Saczek.
Opiekunowie projektu
p. Dorota Wojtkowiak
p. Monika Łuszczyk
p. Stella Laudańska
p. Marek Pauli
Opracowała: Stella Laudańska
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Maria Skłodowska Curie
W czwartek 1 grudnia 2011, odbyło się spotkanie z Panią Prof. PG dr hab. inż.
Krystianą Dzierzbicką - pracownikiem naukowym Politechniki Gdańskiej,
która przedstawiła wyjątkowo interesujący wykład - "Maria, kobieta
niebanalnego sukcesu".
Na tym spotkaniu, zorganizowanym z okazji 100 urodzin Marii SkłodowskiejCurie, mogliśmy się dowiedzieć, jak ze zwykłej kobiety zmieniła się
dwukrotną laureatką nagrody Nobla. Jednak nie wszyscy z Was pewnie byli
na spotkaniu, dlatego postanowiłam przybliżyć wam troszkę jej historii.
Maria Skłodowska-Curie ur. 7 listopada 1867 w Warszawie, zm. 4 lipca 1934
w Passy – pochodząca z Polski francuska uczona, fizyk i chemik, dwukrotna
noblistka.

Spotkanie z Panią Prof. PG dr hab.
inż. Krystianą Dzierzbicką pozwoliło
nam poznać sylwetkę tej niezwykłej postaci i jednocześnie niektórych z nas
skłoniło do dalszych poszukiwań materiałów o naszej noblistce. Czy wiedzieliście, że jedyna osoba która otrzymała
dwa razy nagrodę Nobla i jednocześnie
matka innej noblistki Ireny Joliot-Curie
(laureatka z 1935 roku), jedyna kobieta
pochowana we francuskim Panteonie.
Najprawdopodobniej najsłynniejsza
kobieta naukowiec na świecie.

Maria od dzieciństwa wyróżniała się niezwykłą pamięcią, kształciła się
początkowo na pensji prywatnej, a następnie w gimnazjum rządowym w
Warszawie, które ukończyła w roku 1883 z wyróżnieniem, dostała złoty medal. Kiedy rodzina znalazła się w tarapatach finansowych, na skutek
nietrafnych inwestycji ojca, podjęła pracę jako nauczycielka. W latach
1884-85 studiowała na nielegalnym Uniwersytecie Latającym, przygotowując
się do podjęcia studiów.
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W wieku 18 lat przyjęła posadę guwernantki
na wsi pod Płockiem, aby swymi zarobkami
przyczynić się do opłacenia studiów
medycznych swej siostry Bronisławy w Paryżu. W roku 1890 uzyskała dostęp do
Laboratorium Muzeum Przemysłu
i Rolnictwa, gdzie kierownikiem pracowni
fizycznej był jej kuzyn Józef Boguski, tam
opanowała podstawy analizy chemicznej
i zetknęła się z pracą naukowo-badawczą.
Rok później wyjechała na studia do Paryża
i dostała się na Sorbonę.
W tym czasie poznała wybitnego naukowca, fizyka Pierre'a Curie (18591906) z którym połączyło ją uczucie i wspólne zainteresowania, w 1895 roku
wyszła za niego za mąż. Małżeństwo to zapoczątkowało współpracę naukową, która wkrótce miała nabrać światowego znaczenia. Dwa lata po ślubie w
1897 roku przyszła na świat ich pierwsza córka Irene. W 1898 roku
Skłodowska wydała swoją samodzielną pracę: Własności magnetyczne zahartowanej stali.

Opracowała: Antonina Tucka
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Maria Skłodowska Curie
W 1933 prowadziła ostatnie wykłady na Sorbonie. W
1934 roku zaczęły wyraźnie występować u niej objawy
anemii złośliwej (białaczki). Zmarła 4 lipca 1934 roku
w sanatorium Sancellemoz w Sabaudii na skutek choroby spowodowanej długoletnią pracą z substancjami
promieniotwórczymi, była pierwszą ofiarą
radioaktywności.

Pochowano ją w Sceaux pod Paryżem, obok męża. W
1995 doczesne szczątki Piotra i Marii przeniesiono do
paryskiego Panteonu (gdzie już od dawna spoczywał Paul Langevin).
Wyrazem uznania świata dla osiągnięć wielkiej uczonej były liczne nagrody i odznaczenia, doktoraty honorowe wielu wyższych uczelni i
członkostwa honorowe wielu towarzystw naukowych.

Prace Marii SkłodowskiejCurie stanowiły punkt wyjścia
do zrozumienia budowy materii i odkrycia energii jądrowej.
W 1938 r. ukazała się drukiem
we Francji opracowana przez
Ewę Curie biografia jej matki,
miała ona także kilkanaście
wydań w Polsce.

Opracowała: Antonina Tucka

Str. 13

Rok 1, numer 1

Wojewódzki Konkurs Obcojęzycznych Form
Teatralnych "Hanza 2011"
Paweł Kińczyk postanowił przeprowadzić wywiad z jedną z uczestniczek
zespołu konkursowego, który uzyskał nagrodę Grand Prix za najlepszą sztukę
konkursu.
Paweł Kińczyk
Na pytania odpowiadała: Marta Magdalena Jurewicz
Jak minęła wam droga na konkurs była trema?
Na początku staliśmy w korku więc trochę sie nam przedłużyło
A trema zrodziła sie dopiero jak zobaczyliśmy konkurencję
Czy po waszym występie wiedzieliście że wygracie? Były jakieś wątpliwości? Mieliśmy pewność ze wygramy 1 miejsce w kategorii j chorwackiego bo
byliśmy jedyną grupą z tym językiem
Ale wszyscy zgodnie myśleliśmy ze grand prix wygra gimnazjum nr 25. Ale
wygraliśmy my :)
Co dało wam wygranie grand prix?
Satysfakcję ze byliśmy najlepsi z kilkunastu grup oraz aparat cyfrowy marki
Nikon. A wygranie w kategorii j chorwackiego 4 pkt. do liceum na
świadectwo.
Kto zainspirował pomysł z językiem Chorwackim?
P Wojtkowiak
Jej córka która zna język chorwacki bardzo nam pomogła.
Nauka chorwackiego sprawiała wam trudności? Czy jest to łatwy język?
W sumie jest on podobny trochę do polskiego, wiec nie było z nim trudności.
Ostatnie pytanie które mi pozostało to jak przeżyliście moment gdy
otrzymaliście nagrodę?
Na początku nikt nie dowierzał. Potem zaczęliśmy skakać i krzyczeć, a niektórzy sie nawet wzruszyli. No a potem wróciliśmy do szkoły i zanieśliśmy 6
albo 7 statuetek dyrektorowi naszej szkoły.

Str. 14

Zdjęcia: Antonina Tucka
Rozmawiał: Paweł Kińczyk

Bookarnia czyli najlepsze książki, według Anity Wasiluk
"Opowieść Wigijna"

Charles Dickens

Opowieść ucząca altruizmu i życzliwości, którą dobrze
wszyscy znamy, a mimo to wciąż po nią sięgamy! Nikt
z nas nie chce być Scrooge'em!

"Boże Narodzenie Herkulesa Poirot" (lub "Morderstwo
w Boże Narodzenie")
Agatha Christie
Ojciec sprasza na święta rodzinę. Jest to dla niego doskonała okazja do krytykowania synów i ogłoszenie chęci zmiany
testamentu. Jak sami wiemy, taka historia w książkach
zazwyczaj kończy się zbrodnią. Hercules Poirot trafia do
scenerii pełnej krwi, przypominającej rzeźnię...

"Boże Narodzenie w Lost River" (lub "Święta z Kardynałem")
Fannie Flag
Oswald, 52-letni mieszkaniec Chicago, po rekomendacji lekarza przeprowadza się z ruchliwego, zanieczyszczonego miasta
do spokojnego, zapomnianego przez świat Lost River.
Okazuje się, że świeże powietrze miasteczka robi dobrze nie
tylko na płuca ale też na serce i humor. :)

"Zagadka Gwiazdkowego Puddingu"
Agatha Christie
Zbiór opowiadań kryminalnych, w których spotkamy się
i z zabawnym detektywem, Poirot'em, i z miłą starszą panią
Marple, którzy zawsze są na tropie. 'Pożresz' je tak
szybko, jak pyszny świąteczny pudding. Tylko uważaj na
niespodzianki, które się w nim chowają!

"O Ziemiańskim Świętowaniu"
Tomasz Adam Pruszak
Wspaniałe polskie tradycje świąteczne w pięknej
oprawie słownej i graficznej. Autor przeprowadza
nas przez Boże Narodzenie, karnawał i Wielkanoc
naszych pradziadów.

"Nigella Świątecznie"
Nigella Lawson
Książka dla prawdziwych smakoszy. Nigella (po raz
kolejny) wprowadza nas w magiczny świat kuchni,
tym razem świątecznej. Jednego możecie byc pewni

"Wielka Wyprawa Świętago Mikołaja- Historia
Prawdziwa"
Jest to bez wątpienia idealny pomysł na prezent dla
naszego 'małego' rodzeństwa. Na pierwszej stronie
czytamy: "Spisał : ELF zwany SKRYBĄ; Ilustracjami
ozdobił : ZESPÓŁ ELFÓW; słowem wstępnym opatrzył :
MIKOŁAJ (święty)". A historia, którą opisano w tej
książce to po prostu dzieje najsławniejszego Mikołaja na
świecie i opowieść o życiu w Gwiazdkowej Krainie!

