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DOKĄD NA WYCIECZKĘ?

Co najbardziej pozostaje w pamięci uczniów ze szkolnych czasów? Wiadomo, wycieczki.
Mogą być nawet piesze lub rowerowe… Każde wyjście poza mury szkoły cieszy uczniów,
zwłaszcza gdy zbliża się koniec roku szkolnego. W maju i w czerwcu  chociaż na chwilę
chce się opuścić szkolne ławki, by doświadczyć czegoś nowego. Wycieczki to po prostu
bardziej interesujące lekcje.
Uczniowie naszej szkoły wzięli w minionym roku udział w wielu ciekawych wyjazdach.
Odwiedzili miejsca bliskie, nieco dalsze i naprawdę dalekie. Poznawali swoje miasto i
najbliższą okolicę, często odwiedzali Warszawę, bo stolica oferuje naprawdę wiele
różnorodnych atrakcji. Najstarsi byli na kilkudniowym wyjeździe w górach. Przypomnijmy
jeszcze raz wiosenne wyjazdy naszych uczniów.

Marzena Wołynko, opiekun zespołu redakcyjnego gazetki szkolnej
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PO PRZYGODĘ WYRUSZAMY!

Głęboczyca to wieś w gminie Dobre, położona 45 km
od Warszawy. Własnie tom wybrali się 14 maja 2018
roku uczniowie pierwszych klas  na spotkanie z
przyrodą i tradycją w Parku  Zabaw Argo City. Na
dzieci czekało mnóstwo atrakcji: spotkanie ze
zwierzętami – mieszkańcami naszych lasów, leśny
labirynt, kopalnia złota, zjeżdżalnia linowa – tyrolka,
strzelanie z łuku, wyścigi na grupowych nartach, połów
drewnianych rybek, układanie dużych puzzli, rzuty
podkowami do celu oraz dojenie sztucznej
krowy. Najwięcej emocji wzbudziła przejażdżka po
okolicy na odpowiednio dostosowanej przyczepie
traktora. Ponadto dzieci wysłuchały opowieści, o tym
jak powstaje miód. Poznały zwyczaje pszczelej
rodziny  zapoznały się z narzędziami używanymi do
pracy w pasiece. Zobaczyły,  jak wygląda ul od środka,
a specjalnie przygotowane modele pszczół pomogły im
zrozumieć hierarchie w ulu. Chwile spędzone w Argo
City pozostaną na długo w pamięci wszystkich dzieci.

Agata Gotowicka
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NAUKA&PRZYGODA

1 czerwca 2018 r. uczniowie klasy IV a wraz z
opiekunami udali się na niezwykłą lekcję przyrody w
terenie. 
Bieg rzeki, dopływ, ujście, lilie, kaczeńce… wszystko
wygląda o wiele ciekawiej na żywo. 
Po skończonej lekcji na dzieci czekała niespodzianka
– ognisko przygotowane przez rodziców. Pieczenie
kiełbasek, gry i zabawy to nie jedyny prezent z okazji
Dnia Dziecka, który czekał na uczniów. 
Gdy już posprzątaliśmy po ognisku spacerowym
krokiem udaliśmy się na rynek, gdzie zjedliśmy lody,
również ufundowane przez rodziców. To już  był koniec
naszej wyprawy, stamtąd rozeszliśmy się do domów,
z myślą, że lekcje mogą być całkiem przyjemne.

Anna Młynarz



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 15 11/2018 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLByle do Dzwonka

WARSZAWA DA SIĘ LUBIĆ
Każdy z nas z pewnością nie raz był w Warszawie.
Wydaje się nam, że dobrze znamy stolicę z
rodzinnych wyjazdów.  Wycieczka szkolna do
Warszawy?! 
"Przecież to tak blisko. Jedźmy gdzieś dalej" - często
mówią uczniowie, którzy chcieliby wyrwać się ze
szkolnych murów na dłużej. To prawda. Stolica
oddalona jest od naszego miasta niespełna 80 km.
Jednak to nie wada, lecz zaleta. Koszty wycieczki do
Warszawy nie są wysokie, a atrakcji w stolicy
mnóstwo. 
W tym roku szkolnym odbyło się w naszej szkole
ponad 30 wyjazdów do Warszawy. Uczniowie
uczestniczyli w warsztatach, oglądali wystawy
malarstwa i mecze piłki nożnej, odwiedzali teatry, by
obejrzeć ciekawe spektakle, poznawali pracę ważnych
instytucji, po prostu wzbogacali swoją wiedzę o świecie
i kulturze.  
Stolica to także centrum rozrywki. Uczniowie
doskonale bawili się w parkach trampolin czy w
escape roomach. Odwiedzali restauracje McDonald's
oraz pijalnie czekolady i zaciszne kafejki.
Warszawa da się lubić! Warto wybrać się do tego
miasta o każdej porze roku. N. Wołynko z IIId 
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NAUKA NIEJEDNO MA IMIĘ

Gimnazjaliści 
na uniwersytecie

Warsztaty 
"Czytaj kulturę!"

8 czerwca br. grupa naszych gimnazjalistów z klasy
2c, 3c, 3b oraz 3d miała okazję osobiście sprawdzić
się jak wygląda życie studenta. Wraz z opiekunami
udali się oni na Uniwersytet Przyrodniczo –
Humanistyczny w Siedlcach, gdzie wzięli udział w
zajęciach prowadzonych przez wykładowców uczelni.
Były to warsztaty z języka angielskiego i niemieckiego
oraz wykład o Syberii prowadzony przez wykładowcę
wydziału filologii rosyjskiej. Nasi uczniowie spisali się
znakomicie i z pewnością wielu z nich ma zadatki na
przyszłych studentów wydziału neofilologii.

Beata Koseła

 6 czerwca uczniowie naszej szkoły po raz czwarty w
tym roku szkolnym wzięli udział w warsztatach
literacko-medialnych „Czytaj kulturę!”. Tym razem do
Filmoteki Narodowej w Warszawie wybrali się
siódmoklasiści z p. M.Wołynko, p. E. Wysokińską i p.
B. Kosełą. Podczas zajęć młodzież zastanawiała się, 
czym  jest (współcześnie) bohaterstwo i kto może dziś
stać się bohaterem. Wspólnie z kulturoznawcą z
Uniwersytetu SWPS Karolem Jachymkiem  uczniowie
analizowali motyw bohaterstwa w różnych tekstach
kultury. W przerwach między kolejnymi modułami
warsztatów siódmoklasiści odpoczywali w strefie
relaksu Filmoteki Narodowej.

Juliusz Łuczak z VII b
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ACH, TE GÓRY!

W dniach  15-18  maja br. odbyła się wycieczka w
Karkonosze, którą zorganizował pan Wojciech Banaś.
Wzięli w niej udział uczniowie klas IIc,  IIIc, IIId i VIIIa. 
Pierwszego dnia uczestnicy spacerowali po
Wrocławiu, podziwiając jego zabytki. Następnego
zdobyli Śnieżkę - najwyższy szczyt Karkonoszy, a
także wybrali się na karpacki deptak. 
Trzeciego dnia uczestnicy odwiedzili zamek Chojnik
oraz wysłuchali legendy o tym miejscu. Kolejną
atrakcją było zwiedzanie średniowiecznej osady, gdzie
uczniowie dowiedzieli się, jak wyglądała praca
dawnych robotników.
Ostatniego dnia młodzież odwiedziła dwa malownicze
miejsca - wodospad Szklarki oraz wodospad
Kamieńczyk. 
Wycieczka była bardzo udana. Jedynym minusem
wyjazdu było to, że tak szybko mijał  czas i
musieliśmy powrócić do domu

. Gabriela Adamczuk z II c
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