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Wakacje!!! 
 

 

 
 



Od redakcji 
  

 

 Witajcie! To już ostatni taki numer. Nie tylko w tym roku szkolnym! Gazeta szkolna   

z powodu reformy szkolnej przestaje istnieć. Gazeta działała w Gimnazjum, więc "umiera" 

śmiercią naturalną. Szkoda :-))) W następnym numerze trochę powspominamy. Zapraszam 

do lektury.  
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Z życia szkoły 
Święto Języków Obcych 

Dnia 5 czerwca 2019 roku odbyło się jak co roku Święto Języków Obcych, aby uświadomić 

wszystkim i nie tylko naszym uczniom jak ważna jest w obecnych czasach dobra znajomość  

juz nie tylko jednego, ale kilku języków.  

W tym roku gościliśmy na nim naszych kolegów i koleżanki z zaprzyjaźnionej szkoły      w 

Kremmen wraz z opiekunkami.  

Obejrzeliśmy wiele śmiesznych scenek dotyczących nauki języków obcych 

przygotowanych przez klasy VI. Posłuchaliśmy piosenek w języku angielskim, niemieckim 

i rosyjskim. Wspólnie odśpiewaliśmy piosenkę "Holidays". 

Grupa z Niemiec zatańczyła dla Nas taniec pod melodię z utworu Michaela Jacksona. 

Obejrzeliśmy również dwie prezentacje: jedną z wyjazdu Euroweek do Lądka Zdroju 

przygotowana przez klasy VI i drugą z wyjazdu do Grecji przygotowaną przez klasę IIIa 

gimnazjum. 

Wszyscy świetnie sie bawili. Zapraszamy za rok.  

 

 

 



 

 

  

 

 

Festyn Szkolny  

 To już kolejny raz, gdy zorganizowaliśmy Festyn Rodzinny. 2 czerwca pogoda 

dopisała. Przybyło bardzo wiele osób - uczniowie ze swoimi rodzinami. Było trochę atrakcji 

dla wszystkich. Na scenie prezentowali się uczniowie, lokalny zespół rockowy,    a nawet 

seniorki pośpiewały trochę. Obejrzeliśmy też pokaz karate. 

 Jak zwykle największą popularnością cieszyły się konkurencje rekreacyjne. Była 

zabawa z wodą, jajkami, rzutki i biegi z dzieckiem "na barana".  

 Strażacy pokazali na czym polega sprawne gaszenie pożaru. Ogólnie impreza udana! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Wizyta uczniów z Niemiec 

 Na początki czerwca gościliśmy uczniów ze szkoły w Kremmen z Niemiec. 

Kilkunastoosobowa grupa uczniów uczestniczyła w Święcie Języków Obcych, oglądała 

naszą szkołę i rozmawiała z uczniami. Podczas pobytu w Polsce spędzali oni czas raczej 

aktywnie. Uczestniczyli w spływie kajakowym po Liwcu, byli też na wycieczce rowerowej 

do Patrykoz.  

 Mamy nadzieję, że wywieźli oni z Polski miłe wspomnienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lekcja ekologii 

 W czerwcu gościliśmy u nas przedstawicielkę miejscowego zakładu ZUO. Opowiadała 

ona o ekologii, a szczególnie o segregacji odpadów. Wszyscy wiemy, jak ważna jest to 

sprawa dla naszej planety. Niestety, nie wszyscy to rozumieją. Wystarczy spojrzeć na nasz 

orlik po weekendzie. Wszędzie mnóstwo butelek, śmieci i innych odpadów. A przecież jest 

to boisko dla ludzi mądrych, a nie dla idiotów.  

 

 

 

 

 

 

 



Pożegnanie absolwentów 

 12 czerwca odbył się w naszej szkole oficjalny Bal Absolwentów. W tym roku            z 

naszą szkołą wyjątkowo żegnają się uczniowie klas III gimnazjum i klas ósmych szkoły 

podstawowej. Uczniowie tradycyjnie zatańczyli poloneza, wcześniej obejrzeliśmy krótką 

część artystyczną. 

 Po części oficjalnej odbyła się dyskoteka. Życzymy wszystkim absolwentom owocnej 

nauki w wybranych szkołach. 

 

 

 



 
 

 

 

Klasyfikacja końcowa 

 Kończymy rok szkolny w dobrych nastrojach. Nasi nauczyciele sprawili, że wszyscy 

uzyskaliśmy promocję do klas wyższych. Nie będzie też poprawek w sierpniu! Brawo! 

Zachowujemy też się odpowiednio- przeważają oceny wzorowe i bardzo dobre,                  a 

poprawne należą do rzadkości. Bardzo duża grupa uczniów uzyskała średnią ocen powyżej 

5,0 i może liczyć na drobny zastrzyk finansowy. Gratulujemy wszystkim!!! 

 

 

 



Turystyka 
Wycieczka do Grecji 

 

 A teraz krótka relacja z wycieczki do Grecji. 

DZIEŃ 1 Planowany wyjazd miał być na godzinę piątą, jednak przez opóźnienia związane 

z autokarem wyjechaliśmy o szóstej. Tego dnia mieliśmy przejechać przez Słowację i 

większość Węgier, żeby przenocować w miejscowości Szegedyn. Po drodze oczywiście 

były liczne postoje i wizyta w Rzeszowie w McDonaldzie.  

DZIEŃ 2 W godzinach popołudniowych wyjazd z hotelu i przejazd przez kolejno Serbię, 

Macedonię i Grecję do hotelu gdzie mieliśmy mieć pobyt.  

DZIEŃ 3 Ranem dojeżdżamy do Korinos, przez co musieliśmy czekać na zakwaterowanie, 

więc poszliśmy jeszcze na plażę spojrzeć po raz pierwszy na morze Egejskie. Po 

zakwaterowaniu mieliśmy większość czasu wolnego, więc wybraliśmy się na basen koło 

hotelu.  

DZIEŃ 4 Dzień czwarty wyglądał podobnie do trzeciego, z tą różnicą, że poszliśmy jeszcze 

nad morze, gdzie mogliśmy się opalać, kąpać i grać w gry plażowe.  

DZIEŃ 5 Tego dnia mieliśmy wyprawę w Masyw Olimpu. Tajemnicze góry starożytnych 

bogów znanych z Mitologii Greckiej m.in. Zeusa. Spacer Kanionem rzeki Enipeas i pobyt 

w prawdziwie greckim miasteczku Litochoro. Wieczorem byliśmy w kurorcie Paralia, gdzie 

można było kupić m.in. pamiątki.  

DZIEŃ 6 Tego dnia zaraz po śniadaniu mieliśmy całodniową wycieczkę do Meteorów czyli 

skał "zawieszonych między niebem a ziemią". Odwiedzamy dwa z nich. Niezwykłe 

krajobrazy, fantastyczne widoki. A w drodze powrotnej wizyta w wytwórni ikon oraz 

możliwość kupienia regionalnych pamiątek i wydawnictw książkowych w języku polskim. 

Na zakończenia tajemnicza dolina Tembi.  

DZIEŃ 7 W tym dniu oprócz codziennych wizyt na basenie lub nad morzem mieliśmy 

wyjazd do kurortu Olimpic Beach i drugi raz Paralia. Wieczorem dyskoteka na plaży.  

DZIEŃ 8 Do obiadu spędziliśmy czas na basenie, a następnie nastąpił wyjazd z hotelu      i 

wizyta w Salonikach gdzie spotkaliśmy słynną białą wieżę. Nocny przejazd do hotelu 

Prezident w miejscowości Palić na Serbii.  

DZIEŃ 9 Niestety dojeżdżamy do hotelu 5 godzin przed czasem i musimy jakoś przeczekać 

ten czas. Najpierw spacer po pobliskim parku, następnie wizyta                        w pobliskiej 

Suboticy, a potem film w autokarze. Cały dzień spędziliśmy na siłowni lub basenie w hotelu.  

DZIEŃ 10 Po śniadaniu kontynuacja przejazdu powrotnego przez Węgry, Słowację do 

Suchożebr. 
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