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Nietypowa lekcja historii ...

23.03.2017 w Szkole
Podstawowej nr 4 im. Króla
Kazimierza Jagiellończyka
odbyła się żywa lekcja
historii (rekonstrukcja
historyczna).
W krótki, ciekawy i
niekonwencjonalny sposób
grupa rekonstruktorów z
Chorągwi Komturstwa
Gniewskiego przybliżyła
uczniom epokę starożytną
(4000 r. p.n.e. - 476 r.
n.e.). Podczas lekcji
mogliśmy zobaczyć, jak
wyglądało

dawniej uzbrojenie, w
jakich strojach chodzili
starożytni i jak wyglądało
życie codzienne
starożytnych Greków i
Rzymian.
Dowiedzieliśmy się, że
mieszkańcy dawnego
Rzymu i Aten mieli wiele
ciekawych, ale
niekoniecznie
bezpiecznych rozrywek.
Jedną z takich uciech
starożytnych było
oglądanie walk
gladiatorów.

Żywa lekcja historii była
bardzo dobrą lekcją dla
wszystkich uczniów.
Przybliżyła nam wspaniałe
dzieje mieszkańców
dawnej Europy - twórców
współczesnej cywilizacji.
Jestem zdania, że zajęcia
te były bardzo dobrym
rozwiązaniem
edukacyjnym i pozwoliły
uczniom spojrzeć na
historię zupełnie z innej
perspektywy, zgodnie z
maksymą "uczyć bawiąc".
Mam nadzieję, że grupa

z Gniewu ponownie
odwiedzi naszą szkołę w
najbliższym czasie.
Filip Włodarczyk

Krzysztof Murawski
Joanna Świeboda
Filip Włodarczyk
Julia Zielonka
Mariusz Łangowski
Emilia Serafin
Patryk Labuda
Krzysztof Jazgarski
Malwina Obrzut
Maja Ochmańska

Dziennik Bałtycki | Numer 27 05/2017 | Strona 2

www.dziennikbaltycki.pl

Szkolne Fakty po raz Czwarty

WWW.JUNIORMEDIA.PL

IV MISTRZOSTWA NA ERGOMETRACH WIOŚLARSKICH SP 4

We wtorek 21.03. 2017
r. z okazji pierwszego
Dnia Wiosny w naszej
szkole, a konkretnie w
sali gimnastycznej,
odbyły się zawody
wioślarskie.
Uczestnicy zmagań
rywalizowali na trzech
ergometrach. Na
specjalnie
przygotowanej tablicy
na bieżąco wyświetlały
się informację o
miejscu każdego z
rywalizujących.
Zawody były
prowadzone przez
naszych trenerów: p.
Magdę i p. Michała. W
zawodach
uczestniczyli chętni
uczniowie z klas 4-6 ,
którzy byli
dopingowani przez
pozostałe dzieci.
Zawody były

pełne emocji i
odbywały się w trzech
kategoriach
wiekowych, na
poziomie klas 4, 5 i 6.
Wszyscy dzielnie
walczyli. Do samego
końca nie wiedzieliśmy
kto zwycięży. W
każdej grupie wiekowej
było po trzech
zwycięzców. Wszyscy
uczestnicy zakończyli
zmagania z małą
niespodzianką.
Zarówno sportowcom,
jak i widowni,zawody
dostarczyły dużo
emocji i radości.
Julia Zielonka

Najlepsi zawodnicy z klas 4

SP 4

KANGUR 2017 - konkurs
matematyczny
Kangur to niezwykła
lekcja matematyki, a
tak naprawdę, to
Międzynarodowy
Konkurs
Matematyczny. Trwa
półtorej godziny
zegarowej i jest
przeznaczony dla
dzieci w różnym
wieku. Poszczególne
moduły tego konkursu
to:
- „Żaczek” – klasy 2.
szkół podstawowych;
- "Maluch" - klasy 3. i
4. szkół
podstawowych,
- "Beniamin" - klasy 5. i
6. szkół
podstawowych,

- "Kadet" - klasy I i II
gimnazjów,
- "Junior" - klasy III
gimnazjów, I liceów i
techników, I, II i III
zasadniczych.
Kangur ma formę
testu, który
zawiera 24 zadania
różnego typu i różnej
trudności. Konkurs ma
nietypową punktację.
Uczestnicy na starcie
otrzymują określoną
liczbę punktów. Kiedy
wykonają źle zadanie punkty odejmuje się.
Za dobrze wykonanie
zadania - dodaje.
Jeszcze przed

rozpoczęciem testu
uczniowie dostają
prezent. W tym roku
był to magiczny
sześcian.
Jedynym minusem
konkursu jest opłata za
uczestnictwo w nim.
Mariusz Łangowski

Kangur matematyczny
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Przyjdź sam i zobacz jak układa się kostkę!

Dnia 17.03.2017 r.
w naszej szkole
Samorząd
Uczniowski
zorganizował
loterię fantową.

Zebrane w ten sposób
środki zostaną
przeznaczone na
zakup kostek Rubika gry logicznej, która
polega na ułożeniu
kwadratów, w taki
sposób, aby na każdej
ścianie wszystkie były
w jednym kolorze.
Liczba kombinacji
różnych ułożeń kostki
wynosi ponad 43
tryliony!.
Pomysłodawcą
imprezy jest
przewodniczący
Samorządu
Uczniowskiego Dawid
wraz ze swoimi
kolegami: Maksem i
Jakubem z klasy 6 b.
Chłopcy interesują się
układaniem kostki
Rubika od kilku lat i są
w tej dziedzinie
"specjalistami".

Postanowili zachęcić i
nauczyć innych
układać ten trudny
sześcian.
Podczas zajęć można
będzie nauczyć się
układać kostkę od
podstaw. Wszyscy
chętni będą mogli
uczestniczyć w
zajęciach, niezależnie
od wieku i stopnia
zaawansowania.
Na razie data
rozpoczęcia
warsztatów jest nam
jeszcze nieznana.
Emilia Serafin

Booyabazooka

Kostka Rubika

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Za nami luty i
marzec –
miesiące
wypełnione po
brzegi nauką.
Jednak bądźmy
dobrej myśli.
W połowie kwietnia
spotka nas jeszcze
wiosenna przerwa
świąteczna (13.0418.04.2017 r.)
związana z
Wielkanocą.

Motyw z kartki świątecznej

Patryk Labuda

Podczas przerwy
uczniowie będą
masowo wyjeżdżać
poza granice Gdańska,
a nawet poza granice
Polski.
Oprócz tego niejedno
dziecku ucieszy się z
wielkanocnego
prezentu.
Po tej przerwie
wrócimy do szkoły,
gdzie czeka nas
kolejna przerwa – tym
razem majowa.
Będziemy mieli 5 dni
wolnego od 29
kwietnia do 4 maja.
A za dwa miesiące
mamy już koniec roku
szkolnego. To będzie

nagroda za wszystkie
dni poświęcone na
naukę w szkole.
Oto spis wszystkich
dni wolnych do końca
roku szkolnego:
- wiosenna przerwa
świąteczna 13.0418.04
- Święto Pracy 1.05
(poniedziałek)
- Święto Konstytucji 3
maja 3.05
- Boże Ciało 15.06
Patryk Labuda
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DZIELIĆ SIĘ MOŻNA WSZYSTKIM
Niedawno do naszej szkoły przyjechały przedstawicielki fundacji ‘’Organiści’’. Misją fundacji jest upowszechnianie wiedzy o transplantacji i prawie
dotyczącym dawstwa organów po śmierci i za życia, wsparcie dla osób oczekujących na transplantację jak również wsparcie dla rodzin dawców. Organiści
opowiadali o tym, jak warto się dzielić.
"Dzielić można się wszystkim’" – takie słowa padły z ust przedstawicielki tej fundacji. Wiele osób brało nazwę fundacji zbyt dosłownie, np. kiedy pani zapytała
czym można się dzielić, niektórzy odpowiadali np. że można ,,odciąć sobie rękę". Lecz wiele odpowiedzi było prawidłowych, np. można podzielić się dobrem,
jedzeniem, a nawet domem.
Podczas tej nietypowej lekcji dowiedzieliśmy się, że z ludźmi potrzebującymi pomocy trzeba się dzielić. Panie opowiedziały nam, jak powstała fundacja. Oto
historia, którą usłyszeliśmy. Bartek, który był bardzo bliskim kolegą jednej z pań założycielek, wyprowadził się do Londynu, w którym jak wiadomo ciągle
pada. Chłopiec postanowił wejść z przyjaciółmi na dach wysokiego budynku. Wszystko było fajnie, a widoki były przepiękne. Jednak po chwili postanowili
zejść na dół. Wtedy Bartek poślizgnął i upadł na głowę. Niestety tak nieszczęśliwie, że zmarł. Wtedy okazało się, że pewien dwulatek bardzo potrzebuje
nerki. Mama Bartka otrzymała propozycję. Zapytano ją, czy zgadza się, żeby przeprowadzić przeszczep. Z wielkim żalem i trudem zgodziła się. Dzięki
takiej, a nie innej decyzji potrzebujący dwulatek otrzymał "nową" nerkę. Teraz ma 10 lat i może normalnie żyć. Na zakończenie zajęć panie z fundacji ogłosiły
konkurs międzyklasowy. Wszystkim uczniom warsztaty podobały się. Można, więc śmiało powiedzieć, że ta lekcja była bardzo udana.
Krzysztof Jazgarski

Logo fundacji Organiści
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Recenzja filmu ,,The Secret Life Of
Pets"

Recenzja filmu: Harry Potter i kamień
filozoficzny

Parę miesięcy temu w kinach zagościł nowy film pt. "The Secret Life Of
Pets" w reżyserii Chris’a Renand’a, Yarrow’a Cherey. Ten pierwszy
odpowiedzialny jest za świetne produkcje, między innymi "Minionki
rozrabiają", "Jak ukraść Księżyc?" i "Lorax".
Od momentu premiery filmu w kinach ,,The Secret Life Of Pets” obejrzało
wiele milionów ludzi z całego świata. W sklepach pojawiło się wiele zabawek
na licencji tego filmu.
W animacji możemy zobaczyć wielu ciekawych bohaterów: milusińskiego
kundelka Max’a, niebezpiecznego Duke’a i ich opiekunkę Katie. Max
pewnego dnia zostaje niemile zaskoczony przez swoją właścicielkę, która
przyprowadza do domu nowego psa. Nowy mieszkaniec Duke, w wielu
momentach jest niedobrym kolegą dla Max’a.
Dobrą stroną ,"The Secret Life Of Pets" są płynne przejścia, które dają
wrażenie realistyczności. Należy również zwrócić uwagę na
ciekawe przygody wyżej wymienionych bohaterów. Momentami zapierają
dech w piersi, a przy niektórych zakręci się łezka w oku.
Moim zdaniem film ma bardzo duży potencjał i gorąco go polecam.

"Harry Potter i Kamień filozoficzny" to film na podstawie książki J.K.Rowling
– słynnej brytyjskiej pisarki, autorki licznych tytułów dla młodzieży. Urodziła
się 1965 r. Słynna Brytyjka napisała również całkiem popularną książkę
"Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć?".
Film opowiada o jedenastoletnim chłopcu o imieniu Harry. Harry jest sierotą i
wychowuje go wujostwo. W pewnym momencie w jego życiu zaczynają
dziać się dziwne rzeczy, a później chłopiec trafia do Hogwartu, czyli szkoły
magii. Tam poznaje przyjaciół: Hermionę i Rona. Razem przeżywają wiele
ciekawych przygód.
Choć film jest z 2001r. zastosowano w nim wiele efektów specjalnych, które
sprawiają, że jest on naprawdę znakomity.
Aktorzy, którzy w nim występowali, musieli poświęcić wiele czasu i sił aby
wyszedł on taki magiczny i wspaniały.
„Harry Potter i kamień filozoficzny’’ otrzymał wiele nagród, między innymi za
najlepsze kostiumy, najlepszy nowy talent i najlepszy fabularny film familijny.
Malwina Obrzut

Maja Ochmańska
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