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OD REDAKCJI:
Drodzy Czytelnicy!
Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego numeru gazetki szkolnej. W tym
numerze przedstawiamy sylwetkę Bartosza Wociala, który został laureatem XII Konkursu
Humanistycznego. Rozmawiamy też z Leszkiem Miltykiem, który jako jedyny
w naszej szkole nie musiał pisać sprawdzianu po klasie szóstej, gdyż zdobył tytuł laureata
w etapie wojewódzkim Konkursu Matematycznego z elementami Przyrody. Takich osób
w całym województwie było zaledwie pięć! Przybliżamy sylwetkę pana Roberta
Wojtkowskiego, który z drużyną wyjechał pod koniec maja na turniej piłkarski do Francji.
Przedstawiamy też relację z pierwszego turnieju szermierczego o Puchar Dyrektora SP
37 oraz z prób do balu szóstoklasisty. Uczniowie zdradzają nam, jakie uczucia im towarzyszą
przed tą uroczystością.
Wkrótce nadejdzie lato, a my już dziś rozmawiamy z Panią Lato o jej planach
na najbliższą przyszłość. Z tą porą wiąże się odpoczynek. To jeszcze przed nami, ale by
nabrać dystansu, możecie znaleźć czas na rozrywkę- jak zwykle krzyżówka. Pamiętajcie
o bezpiecznym odpoczynku w czasie wakacji- one już wkrótce. Dbajcie o przyrodę- radzimy,
w jaki sposób robić to na co dzień.
Miłej lektury! Pamiętajcie, wybory do Samorządu Uczniowskiego 6 czerwca.
Korzystajcie z prawa do głosowania!
Zbliża się koniec roku. Finiszujcie z ambicją i wytrwale. Aspirujcie do wyższych
ocen, sięgajcie po trofea- oceny. Niech będą tylko te w kolorze złota, srebra i brązu.
Powodzenia!
○Agata Chojnacka, Kleopatra Majewska, Oliwia Nerko
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Szermierze w walce o Puchar
W naszej Szkole 10 maja odbyły się I zawody
szermiercze o Puchar Dyrektora SP 37
w Szczecinie. Wszyscy bardzo się starali i chcieli
wygrać, lecz tylko jeden jest wygranym.
Skąd pomysł na turniej?
-W Szczecinie jeszcze nigdy nie odbył się
turniej szermierczy grupowy. Stąd wziął się pomysł, by go zorganizować. Nasza szkoła
zrobiła to jako pierwsza w Szczecinie- mówi pan Paweł Papużyński, trener.
Nasi zawodnicy się starali. Mieli dodatkowe treningi . Niektórzy się stresowali,
a niektórzy nie. Sądzę jednak, że naszym drużynom poszło wspaniale.-Niektórych
zawodników trzeba było się bać, lecz podjąłem się tego wyzwania- opowiada Kuba Kosecki
z 5f.
-Bywało różnie- mówi Magdalena Rybak z klasy 6f.- Każdy ma inne podejście do turnieju.
Niektórzy cieszyli się, że wygrali, a inni smucili się przegraną. Stresowałam się, jak przed
każdymi zawodami. Trener wspierał nas, mimo że był zabiegany prowadzeniem turnieju.
Dałyśmy radę.- cieszy się Magdalena Rybak

Dziewczyny gr.1
2 miejsce
Dziewczyny gr.2
3 miejsce
Dziewczyny gr.1
3 miejsce
____
____

WYNIKI NASZEJ SZKOŁY
Klasy szóste
Chłopcy gr.1
1 miejsce
Klasy szóste
Chłopcy gr.2
3 miejsce
Klasy piąte
Chłopcy gr.1
2 miejsce
Klasy piąte
Chłopcy gr.2
3 miejsce
Klasy czwarte
Chłopcy gr.1
3 miejsce

Po tak dobrych wynikach musiała być nagroda.- Dostaliśmy puchar i dyplomy.
Nasz trener był z nas wszystkich dumny. Potem przybiliśmy grupową piątkę z trenerem .opowiadają uczniowie z klasy 5f.
-Jestem zadowolona z siebie jak i z całej drużyny . Dostałyśmy dyplomy i puchar.- mówi
z dumą Patrycja Niedośmiałek.
Choć nasze drużyny grały z groźnymi przeciwnikami jak MKS KUSY SZCZECIN,
UKS RONDO SZCZECIN, UKS GRYFEK SZCZECIN, zawodnicy są uśmiechnięci od ucha
do ucha.

Nasza Szkoła ich wspierała i to im dało siły, aby wygrać.

○Kleopatra Majewska
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Kwestionariusz

Lubię zwiedzać świat
Co jest dla Pana ideałem szczęścia?
Pan Robert Wojtkowski: Moim ideałem szczęścia jest wspaniała rodzina.
Czego boi się Pan najbardziej?
Pan Robert Wojtkowski: Niczego się nie boję, ale czasem obawiam się o różne rzeczy.
Czego nie lubi Pan w swoim wyglądzie?
Pan Robert Wojtkowski: W moim wyglądzie pasuje mi wszystko.
Co uważa Pan za swoje największe zalety?
Pan Robert Wojtkowski: Uczciwość, optymizm i uśmiech na twarzy.
Jakie jest Pana ulubione zajęcie?
Pan Robert Wojtkowski: Bardzo lubię zbierać grzyby i zwiedzać różne zakątki świata.
Co Pana najbardziej wyróżnia?
Pan Robert Wojtkowski: Wyróżnia mnie wzrost.
Jak brzmi Pana motto?
Pan Robert Wojtkowski: „Uśmiechem przełamuj wszystkie bariery” oraz „Dawaj wszystkim
szczęście”.
Pan Robert Wojtkowski z uczniami klasy 6c w dniach 17-21 maja 2013r. był we Francji.
W Estaires odbywał się turniej piłkarski, w którym chłopcy zajęli 10 miejsce na 20 drużyn
uczestniczących w zawodach.
○Agata Chojnacka, Kleopatra Majewska

Chcę zostać aktorem
20 maja 2013r. odebrał dyplom laureata XII Konkursu Humanistycznego organizowanego
przez XIII LO w Szczecinie. Wkrótce opuści mury naszej szkoły. Przedstawiamy rozmowę
z Bartoszem Wocialem, uczniem klasy 6d
Jakie emocje towarzyszyły Ci, gdy przystępowałeś do konkursu?
Bartosz Wocial: Miałem mętlik w głowie, nie wiedziałem, czy wygram, czy nie. Przy tym
towarzyszył mi także stres. Długo ćwiczyłem, aby wypaść jak najlepiej, więc było to dla mnie
bardzo ważne.
Zostałeś laureatem konkursu humanistycznego. Skąd taki wspaniały wynik?
Bartosz Wocial: Moja mama jest polonistką i nakłoniła mnie, bym wziął udział właśnie
w tym konkursie.
Czy interesujesz się czymś poza szkołą?
Bartosz Wocial: Interesuję się aktorstwem i recytowaniem wierszy. Fascynują mnie także
klocki LEGO.
Skąd wziął się pomysł na takie zainteresowania?
Bartosz Wocial: Mój tata jest poetą i to on namówił mnie na pomysł z poezją, a klocki
LEGO zbieram od kiedy pamiętam. Kolekcję zacząłem zbierać pod wpływem filmu pt.:
„Indiana Jones”
Już niedługo opuścisz mury naszej szkoły. Jakie masz plany na przyszłość? Do jakiego
chcesz pójść gimnazjum?
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Bartosz Wocial: Jeszcze do końca nie wiem, jakie mam plany, ale moim marzeniem jest
zostać aktorem. Kiedy wygrałem ten konkurs, od razu dostałem przepustkę do Gimnazjum nr
16 i właśnie tam zmierzam się uczyć.
Gdybyś nie został laureatem do jakiego gimnazjum chciałbyś pójść?
Bartosz Wocial: Na pewno szukałbym gimnazjum z rozszerzonym angielskim i rozszerzoną
matematyką.
○ Nadia Jaworowska

Niezwykły uczeń
Gdy inni szóstoklasiści stanęli na początku kwietnia w strojach galowych w murach
szkoły, on miał wolne. Inni pisali sprawdzian kończący szkołę podstawową. On jako jedyny
w całej szkole go nie pisał, a mimo to uzyskał 40 punktów, maksymalną liczbę do zdobycia.
Dlaczego? Wyróżnia go jeszcze coś. Jest jednym z pięciorga osób, które zdobyły tytuł
laureata w wojewódzkim etapie Konkursu Matematycznego z elementami Przyrody, który
odbywał się pod patronatem Kuratorium Oświaty.
Jakie emocje towarzyszyły tobie, gdy zostałeś laureatem tego konkursu?
Leszek Miltyk: Nie wiem jak to opisać, czułem się świetnie, wiedziałem, że jestem mądry,
ale, że aż tak??
Co robiłeś w dniu, gdy twoi koledzy pisali test kompetencji?
Leszek Miltyk: Co miałem zrobić? Siedziałem w domu i odpoczywałem, wiedząc, że już
wszystko za mną.
Czym interesujesz się poza szkołą?
Leszek Miltyk: Uwielbiam grać w piłkę ręczną, jeżdżę na turnieje i próbuję bronić bramki.
Już niedługo opuścisz mury naszej szkoły. Do jakiego chcesz pójść gimnazjum?
Leszek Miltyk: Do CKSu, tam będę mógł się rozwijać sportowo i intelektualnie.
Osiągasz wspaniałe rezultaty. Czy masz jakąś metodę do nauki? Czy dużo uczysz się
w domu?
Leszek Miltyk: W domu? No co ty, w domu nie uczę się wcale. Metody też raczej nie mam,
uczę się jak trzeba na sprawdziany, czy kartkówki.
Czy mógłbyś doradzić naszym czytelnikom, jak osiągać takie sukcesy?
Leszek Miltyk: Nauka wchodzi do głowy najlepiej poprzez zabawę lub to, lubisz robić.
W moim przypadku jest to rozwiązywanie jakichś zadań, łamigłówek, ale jeśli to nie zadziała,
po prostu, czytaj podręcznik tak długo, dopóki nie zrozumiesz danego tematu.
○ Nadia Jaworowska

Dni Języków-dzień hiszpański
Dnia 27 marca 2013 r. w naszej szkole odbył się dzień języka hiszpańskiego. Na holu można
było obejrzeć porozwieszane plakaty, rozwiązać quiz, sprawdzić swoją celność rzucając
pomidorami oraz spróbować przysmaków hiszpańskich, które zostały przygotowane przez
uczniów. Podsumowaniem tego dnia było przedstawienie wystawione przez klasę 5c
i piosenka zaśpiewana przez klasę 3e.
Jaka jest idea Dni Języków Obcych?
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Pani Kasia Długosz: Dni języków są po to, aby zainteresować uczniów i zachęcić ich do
nauki języków obcych. Chcemy pokazać, że świat jest wielki, a dzięki znajomości języków,
można podróżować i poznawać różne kraje oraz ich kultury.

Uczniowie rzucający pomidorami do celu.
○Agata Chojnacka

Nasza ukochana mama
Uczniowie naszej szkoły opowiedzieli nam swoich i mamach i o tym, za co je cenią.
Za co cenisz swoją mamę?
Ola Wnuk i Wiktoria Ślipek z klasy 4b: Cenimy nasze mamy za to, że zawsze mają dla nas
czas, pomagają nam w nauce i bardzo nas kochają.
Za co lubisz swoją mamę?
Weronika Mazurczak: Za to, że jest zawsze przy mnie. Zawsze mi pomaga w rozwiązywaniu problemów.
Z czym kojarzy Ci się twoja mama?
Weronika Mazurczak: Moja mama kojarzy mi się z miłością i opieką.
Za co lubisz swoją mamę?
Patrycja Kaczor: Za to, że mnie wspiera oraz za to, że jest.
Z czym kojarzy Ci się twoja mama?
Patrycja Kaczor: Kojarzy mi się ona z miłością.
Za co lubisz swoją mamę?
Wiktoria Bogusz: Za wszystko! Jest wspaniała.
Z czym kojarzy Ci się twoja mama?
Wiktoria Bogusz: Najbardziej kojarzy mi się z miłością
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Mama najwspanialszą osobą na świecie
Najmilsze wspomnienia związane z mamą?
Pani Beata Nowacka: Moja mama była i jest moją przyjaciółką, a najmilsze wspomnienia?
Wspólne wyjścia do ,,Pleciugi'', wakacyjne wyjazdy na wieś do babci, spacery po lesie, no
trochę materialistyczne bieganie po sklepach i wynajdywanie nietuzinkowych rzeczy. Nigdy
też nie zapomnę, jak mama potrafiła siedzieć przez całą noc, prawie do białego rana i robić na
drutach, żebym mogła założyć nowy sweter lub bluzkę do szkoły!
Najmilsze wspomnienia związanie z mamą?
Pani Lidia Kołtek: Najmilej wspominam, gdy moja mama czytała mi bajki na dobranoc.
○ z uczennicami i nauczycielkami rozmawiały:
Agata Chojnacka, Oliwia Nerko
Dzień Matki w innych krajach
Dzień Matki-święto obchodzone w różnych krajach, jako wyraz szacunku dla wszystkich
matek. To święto ma na celu okazanie matkom miłości, szacunku i podziękowanie za trud
włożony w wychowanie.
W różnych krajach to święto obchodzone jest w innych dniach:

PAŃSTWO

DATA

Norwegia

Obchodzone w drugą niedzielę lutego

Gruzja

3 marca

Białoruś,
Rosja,
Bułgaria

8 marca

Irlandia,
Brytania,

Wielka
Nigeria

Hiszpania,

Litwa

Obchodzone w czwartą niedzielę Wielkiego Postu
Obchodzone w pierwszą niedzielę maja

Australia,
Kanada,
Stany Zjednoczone,
Niemcy

Obchodzone w drugą niedzielę maja

Meksyk

10 maja

Polska

26 maja

Francja

Obchodzone w ostatnią niedzielę maja lub pierwszą niedzielę
czerwca

Mongolia

1 czerwca (Dzień Matki i Dzień Dziecka)

Tajlandia

12 sierpnia

Panama
Indonezja

8 grudnia
22 grudnia
○Agata Chojnacka
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Sonda

Dzień Dziecka okiem uczniów
Powoli nadchodzi Dzień Dziecka. Nikt z nas dokładnie nie wie, dlaczego obchodzimy ten
dzień, lecz nasi uczniowie mają jakieś podejrzenia. Odpowiedzieli nam, dlaczego ich
zdaniem, obchodzimy Dzień Dziecka.
Dlaczego obchodzimy dzień Dziecka?
Hubert Duś z klasy 1c: Moim zdaniem Dzień Dziecka jest po to, żeby dzieci mogły dostawać
różne prezenty i zabawki.
Asia Aniśko z klasy 1c: Moim zdaniem Dzień Dziecka to bardzo miłe święto. Jest to święto
specjalnie dla dzieci i dzieci maja z tego frajdę i mogą dostawać prezenty.
Wiktoria Zborowska z klasy 4a: Obchodzimy to święto, byśmy w ten dzień byli
najważniejsi i spędzali czas z rodziną.
Kamil Redlak z klasy 4d: Tego dnia spędzamy czas z rodziną i dostajemy prezenty.
Hania Ostręga z klasy 5b: Świętujemy, żeby sprawić nam przyjemność i radość. Ten jeden
raz jesteśmy najważniejsi.
Miłosz Dziombra z klasy 5d: To ważne święto, aby dzieci miały radość i zdawały sobie
sprawę, że ktoś się nimi interesuje i je wspiera.
○Kleopatra Majewska, Agata Chojnacka
W Polsce Dzień Dziecka obchodzimy od 1950 roku. Jego ideą jest wspieranie dzieci,
rozpowszechnianie praw dziecka i troska o bezpieczeństwo i rozwój dzieci. Od 1994 roku
właśnie tego dnia odbywają się obrady Sejmu Dzieci i Młodzieży.
Rozmowa

W oczekiwaniu na lato!
Cieszy się Pani z powrotu do nas?
Pani Lato: Wręcz bardzo. Nie mogłam się już doczekać.
Tegoroczna zima nieźle nadepnęła mi na odcisk i zapowiadam, że
w rewanżu mam zamiar na długo u Was zagościć, a obecna
Wiosna, moja przyjaciółka, pokazuje jak mam się rozkręcić.
Na co musi Pani zwracać szczególną uwagę, planując letnią
pogodę?
Pani Lato: I tu zawsze mam wielki dylemat, bo jak zadowolę
cudownym słońcem i upałami wypoczywających ludzi, to rolnicy
i ogrodnicy często mają mi to za złe.
Jak brzmi Pani imię w innych językach?
Pani Lato: Przedstawię Wam to w tabelce. Technologiczne
nowinki nie są mi obce. Idę z postępem.
Angielski

Hiszpański

Niemiecki

Francuski

Irlandzki

Czeski

Summer

Verano

Sommer

été

Samhradh

Léto
○ Oliwia Nerko
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Kodeks ekologa
W naszej szkole z okazji Dnia Ziemi odbyło się przedstawienie pt. ,, Jak uczyliśmy Jasia
szanować przyrodę.’’
Jaki cel przyświecał przedstawieniu?
Pani Renata Marczewska:
Przedstawienie odbyło się z okazji Dnia Ziemi.
Miało na celu pokazanie, jak powinniśmy
postępować na co dzień, aby przyczynić się do
szanowania przyrody, która jest coraz bardziej
zniszczona i zanieczyszczona. Uczniowie
z klasy 4b; którzy brali udział w przedstawieniu, pokazali obecny ,, Kodeks Ekologa’’,
czyli rady jak mamy postępować, aby żyć w
zgodnie z przyrodą.
Jak dbać o ziemię na co dzień?
Pani Renata Marczewska: Wystarczy trochę
chęci, a przez proste czynności, które
wykonujemy na co dzień, włączymy się w akcję
chronienia ziemi. Wystarczy segregować
śmieci, kupować odpowiednio pakowane
produkty; brać ze sobą na zakupy koszyk lub
torbę, a nie kupować reklamówek, oszczędzać
wodę i energię, nie niszczyć roślin; nie wypalać traw, chronić zwierzęta. Gdybyśmy wszyscy
tak postępowali, nasza ziemia wyglądałaby o wiele lepiej niż teraz.
○Kleopatra Majewska

EKO KRZYŻÓWKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
!
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1. Szczyt pszenicy.
2. Powtarzana część piosenki.
3. Lasy na północy Rosji.
4. Mały drapieżny gad.
5. Dom studencki (potocznie).
6. Wizytowy strój męski.
7. Drapieżnik podobny do kota.
8. Drzewo liściaste o czerwonych, małych owocach.
9. Tłoczy wodę w studni.
10. Wykaz imprez na cały rok.
11. Stara łódź.
12. Drapieżna ryba hodowana w akwariach.
13. Twardy w komputerze.
14. Ptak domowy z koralami.
○Agata Chojnacka

Morskie tradycje
Jak co roku w naszej szkole odbył się Turniej Marynistyczny. O ocenę tegorocznej edycji
poprosiliśmy panią Dorotę Klimek, organizatorkę Zawodów.
Czy jakieś prace Panią urzekły?
Pani Dorota Klimek: Wszystkie prace mnie urzekły. Każda praca jest wspaniała na swój
sposób. Praca Marty Wilczewskiej z 6f została wysłana na konkurs międzyszkolny „Człowiek
na morzu '' zajęła III miejsce w swojej kategorii wiekowej
Jakie jeszcze były zadania do wykonania?
Pani Dorota Klimek:Do zrobienia były jeszcze albumy, piosenki, wiersze, quizy i test.
Oto tabela wyników:
I

Vd

44

II

VI a

43

III

Vb

40

○Oliwia Nerko

Poloneza czas zacząć!
Dnia 13 czerwca 2013 roku w auli naszej szkoły
odbędzie się bal, który będzie zabawą kończącą
naukę w szkole podstawowej. Rozpocznie się o
godzinie 16.00 i potrwa do godziny 20.00. Na
początku

uczniowie

uroczyście

zatańczą

poloneza, do którego próby już trwają.
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Czy próby są trudne i jak uczniom idzie nauka tańca?
-Uczniowie radzą sobie coraz lepiej, ponieważ bardzo się starają, wszystko jest zgodne
z planem-mówi pan Grzegorz Zagórski, który przygotowuje uczniów do poloneza.
-Próby nie są trudne, bo uczniowie bardzo się starają. Sadzę, że wszystko ładnie wyjdziemówi Pani Izabela Pałasz.
Czy rodzice mogą zobaczyć poloneza?
-Tak, rodzice mogą przyjść na bal i zobaczyć poloneza-mówi Pani Izabela Pałasz.
Po uroczystym wykonaniu tańca dla uczniów klas szóstych zorganizowana będzie dyskoteka
i poczęstunek.
Co odczuwają uczniowie przed balem?
-Bardzo się cieszę, ponieważ zatańczę w drugiej
parze-mówi Julia Nowowiejska z klasy 6e.
- Balu nie mogę się doczekać. Odpowiada mi mój
partner… będzie super.- Patrycja Ilcewicz 6d
Czy masz specjalną kreację na bal?
-Mam dwie kreacje, jedną specjalnie na poloneza,
a drugą na dyskotekę-zdradziła nam Julia
Nowowiejska z 6e.
- Tak, już od dawna mam przygotowane stroje.- zdradza Wiktoria Budzyńska 6d
Fot. Zdjęcia z prób
○Kleopatra Majewska, Agata Chojnacka

Ten numer gazetki tworzyły: Agata Chojnacka, Nadia Jaworowska, Kleopatra
Majewska, Oliwia Nerko
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