
 

 

 

 

B i u l e t y n   s z k o l n y 
Numer pierwszy (1)  data wydania:  16-12-2009 

 

Szanowna Dyrekcjo, Grono Pedagogiczne, KoleŜanki i Koledzy!           
Z wielką przyjemnością zapraszamy do lektury pierwszego numeru biuletynu 
szkolnego, który powstał na lekcjach informatyki w Sopockiej Akademii 
Tenisowej. Uczniowie klasy I gimnazjum jako pierwsi podjęli trud opracowania 
pionierskiego numeru. Nad kolejnymi wydaniami pracować będą po kolei 
wszystkie klasy gimnazjum i liceum SAT. JuŜ dziś zapowiadamy, Ŝe numer 
drugi przygotuje II klasa gimnazjum. Artykuły i wiadomości, które 
chcielibyście, aby znalazły się w kolejnych numerach biuletynu szkolnego 
prosimy wysyłać na adres e-mailowy: biuletynsat@wp.pl 

Mamy nadzieję, Ŝe kaŜdy znajdzie tu coś dla siebie. W biuletynie na 
stronie drugiej prezentowane będą informacje z Ŝycia szkoły (informacje 
dotyczące waŜnych wydarzeń szkolnych, konkursy, wyjścia klas na zajęcia 
edukacyjne poza teren szkoły, prowadzone w szkole projekty i prezentacje).  

Strona trzecia biuletynu będzie na stałe stroną sportową. Prezentowane 
będą tu róŜne dyscypliny sportowe, zasady gry, historia poszczególnych 
sportów, terminologia, rankingi, itp. Zapraszamy wszystkich naszych szkolnych 
sportowców do współredagowania! PoniewaŜ Sopocka Akademia Tenisowa 
skupia najwięcej tenisistów wypada zatem zacząć od prezentacji tenisa 
ziemnego -na początek trochę historii.  

W biuletynie znajdzie się równieŜ miejsce na informacje kulturalne, 
rozrywkowe, kulinarne oraz róŜnego rodzaju ciekawostki i rozweselacze 
poprawiające humor wszystkim w Sopockiej Akademii Tenisowej. 

Liczymy, Ŝe biuletyn na stałe zagości w SAT, a artykuły w nim zawarte 
zainteresują wszystkich.  
 

Zespół redakcyjny:  Aleksandra Andybur, Martin Brembly, Jakub Kilijan ek, Bartosz Okonek, Julius 
Pauliukas, Wiktor Skolimowski, Wirginia Warsewicz, Karolina Zar ęba, Aleksander Zweifel. 

   Z życia szkoły… 
 

� 25 listopada 2009 r. z okazji 20-lecia szkolnictwa 
niepublicznego          w Polsce Katarzyna Hall, minister 
edukacji, odznaczyła nasze nauczycielki: panią profesor 
Hannę Turulską i panią profesor Katarzynę Sochaj 
medalami Komisji Edukacji Narodowej, przyznawanymi za szczególne 
zasługi dla oświaty i wychowania. Gratulujemy!!! 

� W listopadzie w naszej szkole odbyły się próbne matury (3 listopada 
próbne matury Okręgowej Komisji Edukacyjnej oraz 24 -27 listopada 
próbne matury z Operonem). Trzymamy kciuki za naszych 
maturzystów! 

� Gimnazjaliści - takŜe w listopadzie - pisali próbne testy kompetencji. 
� Informujemy, Ŝe oceny semestralne będą wystawiane do 8 stycznia 

2010 r. Zostaną one zatwierdzone przez klasyfikacyjną radę 
pedagogiczną 12 stycznia - tego dnia kończy się I semestr roku 
szkolnego 2009/2010. 

� 15 stycznia 2010 r. uczniowie klasy maturalnej bawić się będą na 
studniówce. śyczymy udanej zabawy i trzymamy za Was kciuki            
w maju! 

Konkursy 
 

� W szkole odbył się konkurs na najładniejszą dekorację świąteczną sali 
klasowej – I miejsce ex aequo zajęły klasy I LO i II LO . 

� Aktualny konkurs - „Mistrz Ortografii”  
10 grudnia 2009 r. cała szkoła brała udział w Wielkim Dyktandzie, 
które przeprowadzone było w tym samym terminie, we wszystkich 
klasach jednocześnie. W I etapie wyłonionych zostaje 3 uczniów            
z kaŜdej klasy – najlepszy spośród nich otrzymuje tytuł  Klasowego 
Mistrza Ortografii oraz upominek. W II etapie – 17 grudnia 2009 r. 
uczniowie piszą Dyktando Mistrzowskie – zwycięŜa tylko jeden              
z uczestników, który zdobywa tytuł Mistrza Ortografii  i otrzymuje 
nagrodę rzeczową.  

� Zapowiedź konkursu styczniowego - konkurs na najlepszy projekt 
grupowy „Moja firma”  realizowany w ramach zajęć podstawy 
przedsiębiorczości. Uwaga! JeŜeli są chętne osoby spoza klasy I LO do 
wzięcia udziału w konkursie – proszę zgłaszać się do p. Moniki Tesmer. 

SOPOCKA AKADEMIA TENISOWA 
 

Sopot, ul. Ceynowy 5 
Adres e-mail: akademia@akademiatenisowa.pl 

Strona www: www.akademiatenisowa.pl 
 



Strona sportowa biuletynu  
– historia tenisa ziemnego 

 
Początki tenisa wiąŜą się ze średniowieczną grą uprawianą przez mnichów w 
europejskich klasztorach. W tej wersji tenisa piłkę uderzało się dłonią, stąd grę 
tę nazywano jeu de paume (gra dłonią). Grę tę zaczęto wkrótce określać 
mianem prawdziwego lub królewskiego tenisa. Wkrótce potem wprowadzono do 
uŜytku skórzane rękawice, te natomiast zastąpiły w XVI w. prototypy 
pierwszych rakiet. Pierwsze piłki do tenisa były wykonane z drewna. Z czasem 
ustąpiły one pola lepiej odbijającym się skórzanym piłkom wypełnionym 
celulozą. Gra szybko zyskiwała na popularności zwłaszcza we Francji, gdzie 
spopularyzowali ją członkowie rodziny królewskiej, oraz w Anglii, której 
królowie Henryk VII oraz Henryk VIII byli zapalonymi graczami i rozkazali 
budować korty w całym kraju. Według legendy to właśnie Henryk VIII 
wymyślił serwis, poniewaŜ król był zbyt gruby by móc podrzucić piłkę do góry 
robili to za niego słuŜący.  

Tenis w obecnej postaci moŜe być datowany z dwóch róŜnych źródeł. 
Między 1859 a 1863 major Harry Gem wraz ze swoim przyjacielem Augurio 
Parerą opracowali grę będącą mieszanką sportów rakietowych i baskijskiej gry 
peloty. Pierwsze mecze tenisowe rozgrywali na trawniku do gry w krokieta       
w posiadłości Gema w Birmingham. W 1872 razem z dwoma miejscowymi 
lekarzami załoŜyli pierwszy na świecie klub tenisowy w Leamington Spa. 
W grudniu 1873 major Walter Clopton Wingfield opracował podobną grę,         
w którą grano podczas przyjęć w ogrodzie jego walijskiej posiadłości. W 1874 
roku major opatentował tę grę nadając jej grecką nazwę sphairistike, znaną 
równieŜ jako lawn tenis(tenis na trawie).  

Boisko do gry początkowo miało kształt dwóch trapezów złączonych 
podstawami, a od 1877 roku przybrało obecną formę prostokąta. Reguły 
tenisowe po raz pierwszy spisano w 1877, w następnych dziesiątkach lat uległy 
jedynie kilku powaŜnym zmianom.  

Współczesna wersja tenisa ziemnego narodziła się w Zjednoczonym 
Królestwie pod koniec XIX w. jako lawn tennis. Wkrótce po swoim powstaniu 
tenis rozprzestrzenił się wśród wyŜszych warstw anglojęzycznych społeczeństw. 
 

Obecnie najwaŜniejszymi rozgrywkami tenisowymi w roku są 
cztery turnieje tworzące tzw. Wielki Szlem: Australian Open, Roland 
Garros, Wimbledon oraz US Open. 

 
W kolejnym numerze biuletynu przybliŜymy wszystkim tenisową terminologię. 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku 2010 

składamy najserdeczniejsze życzenia - radości i pokoju! 
 Życzymy, aby był to Rok szczęśliwy w osobiste doznania, 

spełnił zamierzenia i dążenia oraz by przyniósł wiele 
satysfakcji z własnych dokonań i dużo radości. 

 

     
 

Przepis na pierniczki 
 Składniki:  

• 15 dkg miodu, 
• 15 dkg cukru, 
• 1 opakowanie przyprawy piernikowej, 
• 2 szklanki mąki, 
• 1-3 łyŜek masła, 
• 1 jajko, 
• 1 łyŜeczka sody, 
• pergamin do wyłoŜenia blachy. 

 
Sposób przyrządzania: 
Nagrzej piekarnik do 180oC. Miód zagotuj w rondlu z cukrem                       
i przyprawami. Po lekkim przestudzeniu wlej do mąki i wymieszaj. Dodaj 
pozostałe składniki i zagnieć ciasto. Jeśli jest za rzadkie i lepi się do rąk to 
dosyp nieco mąki. Ciasto rozwałkuj na grubość ok. 5 mm. Foremkami 
wykrawaj róŜne kształty, ułóŜ je na blasze. Piecz 15 minut w nagrzanym 
piekarniku. Następnie po ostygnięciu polukruj je i ozdabiaj dowolnie 
według własnej fantazji. Pierniczki po wystygnięciu są twarde, ale po kilku 
dniach kruszeją i długo zachowują świeŜość.  
 

S M A C Z N E G O  ! ! ! 


