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Dzień poznawania świata
Dnia 10 czerwca w naszym gimnazjum miał miejsce projekt pt. „Dzień poznawania
świata” zorganizowany przez Panią Martę Mazurowską – Siemińską. Jego założeniem było
stworzenie prezentacji i prac dodatkowych dotyczących wybranego miejsca na Ziemi.
Przedstawiono m.in. Wielką Brytanię, Hawaje, Stany Zjednoczone, czy Egipt. Wszystkie
prezentacje były przygotowane starannie, za co ich twórcy zostali nagrodzeni podwyższeniem
ocen z geografii. Jesteśmy pewne, że każdy uczeń biorący udział w tym przedsięwzięciu
dowiedział się wielu ciekawych informacji, o których wcześniej nie miał pojęcia.

Dzień Dziecka
Dzień 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka był dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
Zamiast lekcji gimnazjaliści wzięli udział w dyskotece zorganizowanej przez grupę uczniów klas
drugich w ramach projektu gimnazjalnego. Zabawa odbyła się w świetlicy w Kozach. Początek
imprezy jak zwykle był trudny, jednak z czasem uczestnicy rozkręcili się i zaczęli się bawić
(oczywiście najlepiej wtedy, gdy zbliżał się koniec spotkania). W międzyczasie, dzięki Radzie
Rodziców, mieliśmy okazję zjeść loda, wypić Tymbarka i usmażyć kiełbaski. Mimo wstępnych
przeciwności zabawa była udana, a niektórym udało się nawet zatańczyć belgijkę z Ks. Markiem
Siwickim.

Święto patrona gimnazjum
Dnia 2 czerwca 2016r. obchodziliśmy święto patrona naszego gimnazjum – Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego. Z tej okazji uczniowie klas drugich wraz z wychowawcami – Panią Anną
Cichowicz i Panem Krzysztofem Cichowiczem – przygotowali dla kolegów i koleżanek
gimnazjalistów konkursy związane z ta postacią.
Rozgrywki składały się z kilku konkurencji, w których trzeba było m. in. wykazać się
wiedzą o życiu i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ułożyć puzzle, rozwiązać quiz,
pięknie recytować wybrany wiersz poety oraz przebrać się stosowne do czasów II wojny
światowej. Dodatkowo ogłoszono konkurs na najładniejszą gazetkę klasową o patronie, który
wygrała klasa IA. W obchodach święta wzięli aktywnie udział czteroosobowe delegacje każdej
z klas, pozostali uczniowie dopingowali swoich przedstawicieli ze wszystkich sił. Za każdą
konkurencję drużyny otrzymywały punkty. Uczniowie, którzy zdobyli ich najwięcej, czyli klasa
IIIB, otrzymali dyplom oraz skromne nagrody w postaci słodyczy. Pozostałe klasy: IA, IB i IIIA
– w kolejności zajętych miejsc również otrzymały dyplomy i drobne upominki. Warto też
wspomnieć, że jedynie Michał Tyburski z klasy IB ubrał się w stylu wojennym, czym wywalczył
dodatkowy punkt dla swojej klasy.
Dzięki takiej formie obchodów święta wzbogaciliśmy wiedzę o naszym patronie i lepiej
go poznaliśmy.

Wyjazd do Heide – Parku
W dniach 13-14 czerwca uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej wybrali się
na wycieczkę do Heide – Parku, największego parku rozrywki w północnych Niemczech,
zlokalizowanego w okolicy miasta Soltau, niedaleko Hamburga.
Wycieczkowicze wyjechali w godzinach nocnych, a podróż autokarem do Niemiec
trwała ok. 8 godzin. Większość osób wykorzystała ją do odespania nocy. Pierwszymi ruchami
po wyjściu z autobusu było więc przeciąganie się i przetarcie oczu. Widoki i zapachy były
cudowne. Wszyscy zaczęli planować sobie cały pobyt w tym miejscu. Zaczynali od zwykłych
huśtawek, a kończyli na przerażających niektórych kolejkach górskich. Większość osób
skorzystała ze wszystkich atrakcji parku. W godzinie lunchu jednym z najzabawniejszych
problemów było zamówienie sobie czegoś do jedzenia. Trafiały się pomyłki w słownictwie, a co
za tym idzie – wydawanie nieodpowiednich dań. Powrót po całodziennej zabawie nastąpił
również w godzinach nocnych.
Opiekunami wycieczki byli: Pani Magdalena Mrowińska, Pani Marta Mazurowska –
Siemińska, Pani Alina Zdziebłowska i Ks. Damian Jędrzejak. Dziękujemy im za cierpliwość
i wyrozumiałość. Mamy nadzieję, że za rok też będziemy mieli okazję spędzić tak miło czas
w takim towarzystwie.

PODSUMOWANIE
Klasa Średnia Miejsce
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WAKACJE
I tak oto zakończyliśmy rok szkolny 2015/2016! Mamy nadzieję, że był to
dla wielu czas pełen sukcesów, rozwijania talentów i przede wszystkim
"odnajdywania siebie". Po wielu godzinach trudu, odrabiania prac domowych po
nocach i uczeniu się na sprawdziany, które zawsze jakoś cudem się zdawało,
przyszła pora na upragniony wypoczynek. Życzymy wszystkim miłych
i bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia za dwa miesiące!
Szczególne pozdrowienia dla uczniów klas trzecich, którzy już niestety
opuszczają mury naszej szkoły i rozpoczną samodzielną wędrówkę. Mamy
nadzieję, że wszystko będzie szło zawsze po Waszej myśli!
Redakcja 

Ankieta
Jak planujesz spędzić wakacje?
W domu 20%
Za granicą 17%
Nad morzem 17%
Nie wiem 12%
W górach 10%

Nad jeziorem 10%
Ucząc się 7%
Ze znajomymi 7%
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