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   Pierwszy miesiąc nowego 

roku. Nadziej,      

       

       

  

 

  W dniach 23-26 maja odbyła się szkolna 

wycieczka klas I i II gimnazjum do Warszawy. 

Nasi uczniowie mieli okazję poznać najważniejsze 

zabytki stolicy min. Zamek Królewski, Pałac 

Kultury i Nauki, Grób Nieznanego Żołnierza i wie-

le innych. Dzięki niezwykłej atmosferze mogliśmy 

poczuć ducha dawnych czasów zwiedzając nie-

zwykłe muzeum Powstania Warszawskiego. Mieli-

śmy też okazję podziwiać piękne ogrody Łazienek 

Królewskich oraz Wilanowa. Niezapomniane wra-

żenia  zdobyliśmy  też w Centrum Nauki Kopernik,  

 

 

 

 

 

 

 

 

gdzie nasi uczniowie uczestniczyli w seansie  

w Planetarium oraz brali udział w laboratoriach  

z fizyki, biologii i chemii. Niezapomnianym prze-

życiem, zwłaszcza dla chłopców, była wizyta na 

Stadionie Narodowym, gdzie mogliśmy zoba-

czyć nie tylko wspaniały stadion, ale również szat-

nię naszej reprezentacji! Stolica przyjęła nas pięk-

ną pogodą i dla wszystkich z nas była to wyjątko-

wa wyprawa, która na długo pozostanie w naszej 

pamięci.                                                                                

                                                              D. Sawczak 

   W sierpniowym numerze gazetki wracamy do wspomnień z wycieczek, które 

 odbyły się pod koniec roku szkolnego. Było prawie jak na wakacjach!      Red.   
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W dniach od 29 do 31 maja 2017 roku ucz-

niowie klas czwartych pod opieką p. S. Noch,  

p. A. Turzyńskiej oraz p. Ł. Chyły udali się na wy-

cieczkę do „Zielonej Szkoły” w Kościerzynie. W 

trakcie pobytu uczniowie brali udział w zajęciach  

i warsztatach łączących tematy ekologiczne z re-

gionalnymi oraz sztuką. W celu zaznajomienia się 

z historią Kościerzyny uczestnicy wybrali się do 

Muzeum Ziemi Kościerskiej oraz odwiedzili ko-

ścierski ry-

nek. Mieli 

również oka-

zję brać 

udział w za-

jęciach ma-

nualnych. Sa-

mi wykony-

wali papier 

czerpany, zrobili okolicznościową kartkę metodą 

quillingu, ulepili anioła z masy solnej czy też stwo- 

 

 

 

rzyli obraz metodą decoupage. Nie zabrakło także 

aktywnego odkrywania i poznawania elementów 

przyrody. Podczas 

spotkania z pracow-

nikami Wdzydzkiego 

Parku Krajobrazowe-

go wychowankowie 

pracowali z mapą  

i kompasem, a także 

poznawali gatunki 

okolicznych drzew  

i krzewów oraz roz-

różniali gatunki pta-

ków po śpiewie. Z 

kolei wieczorami odbywały się rozgrywki sporto-

we, a także pogodne wieczory połączone z ogni-

skiem. 

Czas w „Zielonej Szkole” minął uczniom bar-

dzo szybko. Ciężko było wyjeżdżać i wracać do 

Pelplina. Do domu wszyscy powrócili uśmiechnię-

ci i zadowoleni, z mnóstwem miłych wspomnień 

oraz pięknych, własnoręcznie wykonanych pamią-

tek. 

                A.  Turzyńska  

ZIELONA SZKOŁA W KOŚCIERZYNIE 



3 

    

 

 

 

 

 

W dniach od 29.05 do 1.06  klasy szóste wraz 

z wychowawczyniami p. Kamilą Lemką, p. Anną 

Nowak oraz p. Aliną Strójwąs uczestniczyły  

w Zielonej Szkole w Łapinie.  Tuż po  przybyciu 

na miejsce instruktorzy podzielili uczniów na czte-

ry drużyny, które rywalizowały przez cały pobyt  

w ośrodku. Pierwsze-

go dnia dzieci współ-

zawodniczyły w zma-

ganiach olimpijskich. 

Trzeba było wykazać 

się umiejętnością dzia-

łania w zespole ukła-

dając puzzle, biegając 

w przełajach czy wy-

konać slalom w alko-

goglach. Później dwie 

grupy uczyły się jak 

strzelać z wiatrówki, a pozostali w tym czasie ba-

dali tajniki chemii sprawdzając wskaźniki pH sub-

stancji  i wykonując 

wulkany z masy solnej. 

Na zakończenie dnia 

odbyła się dyskoteka, 

gdzie można było nie 

tylko się świetnie ba-

wić, ale również poznać 

nowe, ciekawe układy 

taneczne. Podczas ko-

lejnego  dnia  ratownicy  

 

 

 

medyczni przypomnieli uczniom zasady udzielania 

pierwszej pomocy. Każdy mógł spróbować wyko-

nać resuscytację krążeniowo - oddechową czy uło-

żyć poszkodo-

wanego w po-

zycji bocznej 

ustalonej. Na-

stępnie szósto-

klasiści w gru-

pach zmagali się 

 z pokonaniem 

lęku wysokości 

wspinając się 

przy asekuracji instruktorów na  samodzielnie uło-

żoną wieżę ze skrzynek. Inni rozwijali zręczności 

ruchowe ćwicząc na zabawkach cyrkowych oraz 

umiejętności intelektualne rozwiązując zagadki 

logiczne. Atrakcją 

wieczoru była gra 

terenowa, gdzie 

uczniowie wraz z 

instruktorami i 

opiekunami udali 

się do lasu na po-

szukiwania rozbi-

tego pilota. Głów-

nym zadaniem 

uczestników zabawy było odnalezienie apteczki, 

plecaka, czarnej skrzynki, flagi oraz  rannego lot-

nika, tylko dzięki mapie  

i dobrej orientacji w terenie. W 

ostatnim dniu pobytu w ośrod-

ku uczniowie mieli okazję 

spróbować swoich sił na 

strzelnicy paintballowej. Wi-

dać było, że wielu może po-

szczycić się sporą precyzją  

i bystrym okiem. Zadowoleni 

i  nieco zmęczeni szóstoklasi-

ści wrócili do Pelplina. 

A. Nowak 

ZIELONA SZKOŁA W ŁAPINIE 
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Dnia 9 czerwca 2017 r. uczniowie klasy II a 

i II b pojechali na wycieczkę do Łeby. Najpierw 

zwiedzili Sea Park. Podziw dzieci wzbudził trening 

fok, które popisywały się swoimi umiejętnościami, 

a wszystko po to, by dostać rybkę. Bardzo ciekawe 

były makiety latarni morskich oraz zwierząt mor-

skich w naturalnej wielkości, odwrócona łódź, do 

której można było wejść oraz dzikie ptactwo. 

Atrakcją turystyczną okazał się film 5D o morskich 

zwierzętach prehistorycznych, z niespodziewanym 

zakończeniem. W Łebie dzieci zwiedziły wystawę 

motyli (niesamowite okazy) oraz zjadły pyszny 

obiad. Nie zabrakło spaceru po mieście i krótkiego 

pobytu nad morzem. Wszyscy zadowoleni, choć 

trochę zmęczeni wrócili do domu. 

                                   K. Bembenek, K. Borowska 

       

       

       

       

WIOSNA  

Wiosną ładnie pachną kwiaty, drzewa kładą na 

ziemię zielone 

maty. Niedźwiedź 

do życia się bu-

dzi, a skowronek 

coś sobie nuci.  

LATO  

Latem nad morze jadą dzieci, i wesoła muzyka 

leci. Słońce parzy i widać to na każdej twarzy.  

JESIEŃ  

Jesień jest brązowa i zielona, jak to mówi wrona. 

 I mówi dzik, że wszystkie żołędzie zje w mig.  

ZIMA  

Zimą są święta i niestety, głodują zwierzęta. A  

w święta jak wiadomo jest bardzo domowo.  

BEREK PÓR ROKU  

Zima goni wiosnę a wiosna goni lato, które wydaje 

pieniądze bogato. Lato goni jesień, a jesień goni 

zimę, a nikt nie lubi zimy, bo zima stroi miny.  

MAJOWA BURZA  

Jest majowa burza i kałuża duża. Ptaki śpiewają, a 

dzieci po parku biegają.  

NAZWY PÓR ROKU  

Wiosna się pisze przez o, bo wiosną kura mówi ko 

ko ko ko. Lato się pisze przez ty, bo jak śpisz to 

robisz mmmmm. Jesień się pisze przez si, bo krót-

ko do jesieni. A zima pisze się zi, bo zimą jest 

zimno jak nic.  

PRIMA APRILIS  

1 kwietnia to najlepszy dzień tego tygodnia. A po-

jutrze będziemy oblewać się wodą i nic nie będzie 

przeszkodą. 

                                            Piotr Bugajski, kl. II b 

WYCIECZKA KL. II A  

I II B DO ŁEBY 
TWÓRCZOŚĆ UCZNIÓW 

KLASY II B 


