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Terminy i długość wakacji są zróżnicowane w wielu 
krajach, a nawet w ich poszczególnych częściach. Istot-
nymi czynnikami mającymi wpływ na terminy wakacji 
są święta religijne oraz rytm pracy rolników i związana 
z tym konieczność udziału wszystkich członków rodzi-
ny, w tym dzieci, w pracach polowych. 

W Polsce wakacje to potoczna na-
zwa ferii letnich. Obejmują okres 
od następnego dnia po pierwszym 
piątku po 18 czerwca do ostatniego 
dnia sierpnia danego roku, czyli od 
końca roku szkolnego w szkole podstawowej, gimna-
zjum i liceum do ponownego jego rozpoczęcia. 
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Dnia 30 maja uczniowie klasy IV i V wraz z 
nauczycielką  Mariolą Cichon uczestniczyli 
w warsztatach geologicznych organizowa-
nych przez Lokalną Grupę Działania Stowa-
rzyszenie Kraina Świętej Anny i Zespół 
Opolskich Parków Krajobrazowych. Dla 
dzieci przygotowano liczne atrakcje: pokazy 
wybuchu wulkanu, plansze z atrakcjami geo-
logicznymi Geoparku Krajowego „Góra Św. 
Anny”, skamieniałości morskich zwierząt z 
naszego terenu, minerały i różne skały, cie-
kawe wystawy i prelekcje przygotowane 
przez placówki nauko-
we, udział w pokazach 
szlifów minerałów 
pod mikroskopem, ba-
danie wody, możli-
wość obejrzenia i za-
kupienia  skamieniało-
ści, minerałów. Jedną z ciekawszych wystaw 
była  prezentacja przedstawiająca  ka-
mienie w Biblii oraz kamienie szlachetne i 
ozdobne w dziejach cywilizacji, a także dzie-
je życia na ziemi. W sali Kolbego w Domu 
Pielgrzyma: przygotowano stoiska Państwo-
wego Instytutu Geologicznego – Państwowe-
go Instytutu Badawczego „Gorące serce Gó-
ry Św. Anny”; „Woda - rzeźbiarz podziem-
nych otchłani”;„350 mln lat odysei ziemi 
strzeleckiej”; „Od prajaszczura do mamuta – 
skamieniałości. Największą atrakcją była 
wycieczka tematyczna do rezerwatu  geolo-
gicznego. Dzieci miło spędziły czas i  wraz z 
przewodnikiem  odkrywały  tajemnice Zie-
mi. W tym atrakcyjnym miejscu mogły po-
głębić wiedzę geologiczną. Wszyscy uczest-
nicy warsztatów  geologicznych pn. 
„Spotkanie na wulkanie” otrzymali certyfikat 
potwierdzający udział w tej imprezie.  

Dnia 22 czerwca odbędzie się uroczyste za-
kończenie roku szkolnego 2010/2011. W tym 
dniu rozstaniemy się z uczniami klas VI. Na 
uroczystym apelu zostaną wręczone świadec-
twa oraz dyplomy ukończenia klasy VI. 
Uczniowie przedstawią inscenizację teatralną 
przygotowaną specjalnie na tę okazję. W tym 
dniu wręczy się też świadectwa i wyróżnie-
nia pozostałym uczniom. Świadectwa z biało 
– czerwonym paskiem otrzyma bardzo wielu 
uczniów z przeróżnych 
klas. 

 

 

 

W dniu 6 czerwca 2011 r. w naszej szkole 
odbył się Dzień Dziecka. W programie były 
między innymi: 

-Pokaz tresury psów policyjnych.                   
-Wykonywanie plakatów o tematyce „ Stop 
nałogom”. 

-Prezentacja wozu 
strażackiego.  

-Mecz piłki noż-
nej oraz siatko-
wej. 
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     Specjalnie dla dzieci dzisiaj recenzuje-
my książkę Grzegorza Kasdepke pt. ,,Kuba    
i Buba czyli Awantura do Kwadratu’’. 
     Kuba i Buba są bliźniakami. Dziewczyn-
ka (Buba) zachowuje się niegrzecznie i jest 
pyskata, natomiast jej brat (Kuba) jest miły    
i uprzejmy. Dzieci przeżywają bardzo cieka-
we i zabawne przygody. Z tekstu zawsze wy-
wnioskować można mądry morał. W książce 
zamieszczone są śmieszne i umilające czas 
gry planszowe, zabawy,  przepisy na pyszno-
ści i instrukcje do wykonywania różnych 
przedmiotów. Z Kubą i Bubą nigdy się nie 
znudzimy! 
     Książka jest odpowiednia dla młodych  
jak i dla starszych. Bardzo przyjemnie się ją 
czyta. 

      Zachęcamy do jej czytania, jest dostępna     
w każdej księgarni, więc nie ma problemu z 
jej nabyciem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Jak nauczyć się porozumienia i miłości? 
Victoria spędziła młodość w rodzinach za-
stępczych i domach dziecka. Aspołeczna, po-
rywcza, małomówna, bezczelna – oto, co za-
pisywano w raportach. Ale jest bardzo wraż-
liwa i kocha kwiaty. Nieufna, porozumiewa 
się z otoczeniem za pomocą języka roślin. 
Poznała go dzięki Elisabeth, jednej ze swych 
przybranych matek. Nieprzystosowana i zła 
na cały świat, napotkanym ludziom najchęt-
niej dawałaby bukiet nagietków, oznaczający 
żal, lub osty, sygnalizujące mizantropię. 
Osiemnastoletnia Victoria zaczyna teraz do-
rosłe życie. Chce być florystką i dostaje pra-
cę w kwiaciarni, gdzie przygotowuje bukiety 
o specjalnym znaczeniu, pomagające klien-
tom w wyrażaniu wielu dobrych uczuć. Sama 
jednak nie chce o nich słyszeć, nie wierzy w 
nie, nie rozumie. Gdy spotyka Granta, który 
również zna język kwiatów w dziewczynie 
rozkwitają wcześniej nieznane uczu-
cia.  „Sekretny język kwiatów” jest pasjonu-
jącą opowieścią o odkrywaniu prawdziwych 
sensów, znaczeń i intencji, odbieranych ina-
czej przez każdego z nas. I o tym wspólnym, 
najintymniejszym obszarze porozumiewania 
się, możliwym, gdy w grę wchodzi to jedno 
jedyne, najpiękniejsze 
uczucie. Vanessa Diffen-
bauch podarowała nam 
prawdziwy skarb: bukiet 
z paproci (szczerość), 
mimozy (wrażliwość), 
dzięgiela (inspiracja), 
portulaki (wyznanie mi-
łości) i dzwonów ir-
landzkich (szczęście).  

Książki 
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•Nie śmiećmy, nie używaj-
my brzydkich słów, nie za-
chowujmy się głośno, bo 
przecież większość ludzi 
chce się nad brzegiem mo-
r z a  z r e l a k s o w a ć .  
 
•Pamiętajmy też, że choć 
na zdecydowanej większości plaż nie ma za-
kazu palenia papierosów, ich dym może 
przeszkadzać komuś leżakującemu w pobli-
żu.  
 
•Zawsze warto być miłym dla sąsiadów, ale 
na plaży szczególnie. Chodzi o to, że zaprzy-
jaźnione osoby z sąsiedniego grajdołka są 
najlepszą gwarancją tego, że nikt nas na pla-
ży nie okradnie. Niestety, złodzieje zapusz-
czają się i na nadmorski, zatokowy czy  je-
ziorny brzeg. Polują zwłaszcza na lekko-
myślne osoby, które opuszczają swój koc lub 
leżak, aby się wykąpać lub pospacerować, 
przy czym zostawiają bez żadnej opieki swo-
je mienie na piasku. Wystarczy kilka minut 
nieobecności, a już znikają nasze portfele, 
rzeczy osobiste, aparaty fotograficzne i 
wszystko to, co przedstawia jakąkolwiek 
w a r t o ś ć .  
 
•Dla wszelkiej ostrożności nie wolno oddalać 
się zbyt daleko w głąb morza. 
 
•Gdy idziemy popływać, najlepiej robić to z 
osobą dorosłą, która w czasie 
wypadku może n a s 

uratować. 
 
•Zawsze zabezpieczamy się przed słońcem, 
iż większa ilość promieni może spowodować 
udar. 
•Nie przeszkadzajmy innym. Jeśli gramy      
w piłkę to grajmy tak aby nasz sąsiad nie zo-
stawał co pięć minut obsypywany piaskiem, 
lub piłka spadała mu na głowę. Jeśli chcemy 
słuchać muzyki, to niekoniecznie tak głośno, 
aby słyszano nas na drugim końcu plaży. 
 
•Nie zaczepiajmy innych ludzi. 
•Nie łapiemy i nie zabijamy zwierząt, które 
tam są. 
 
•Nie wchodzimy do wody bez zgody ratow-
nika. 
 
•Nie topimy innych, nie popisujemy się. 
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Zakopane leży w 
województwie ma-
łopolskim. Jest sie-
dzibą powiatu ta-
trzańskiego. 
W latach 1977 – 19-
1994 miejscowość 
była  siedzibą gminy tatrzańskiej. 
Góry w Zakopanym zwane są Tatrami. W Ta-

trach jest wiele 
c i e k a w y c h 
miejsc, 
które można 
zwiedzić, a są to: 
Góra Śpiącego 
Rycerza, znana 
jako Giewont. 

Gubałówka, Kasprowy Wierch,  Morskie 
Oko, Czarny Staw, Dolina Pięciu Stawów, 
Kuźnice, Krupówki itd. Każde z tych miejsc 
jest wyjątkowe i warte odwiedzenia. Jeśli raz 
pojedzie się w 
góry, to ma się 
ochotę powra-
cać w to miej-
sce. 
 

Góry to wypukła forma ukształtowania ter-
enu, która wyróżnia się silnie urozmaiconą 
rzeźbą, wysokościami względnymi powyżej 
300 m i dużym nachyleniu stoków. Góry 
powstają w wyniku ruchów górotwórczych 
zwanych orogenezą – są to góry tektoniczne  
lub w skutek działań wulkanów – góry wul-
kaniczne. Ostateczny kształt uzyskują w 
procesach rzeźbotwórczych, takich jak 
wietrzenie, erozja i ruchy masowe 
(denudacja). Góry tektoniczne, tworzone 
podczas kilku orogenez, doprowadziły do 
spiętrzenia terenu w postaci fałdów                      
i płaszczowin (tzw. góry fałdowe – Alpy, 
Karpaty, Himalaje) lub do pionowego 
przemieszczania terenu w lini ukośnej (góry 
zrębowe – Sudety, Harz). Góry, które pow-
stały przed orogenezą alpejską nazywamy 
górami starymi. Ich wysokości są niewiel-
kie, a stoki łagodne - np Góry Świętokrzy-
skie. Góry powstałe podczas orogenezy alpe-
jskiej to góry młode - wyróżniają się dużymi 
wysokościami, ostrymi grzbietami i silnym 
rozczłonkowaniem. Są to np. Alpy i Tatry. 
Góry wulkaniczne mają postać stożków lub 
kopuł z obniżeniem kraterowym na szczycie. 

Redaktorzy gazetki szkolnej przeprowadzili badanie opinii publicznej ,,W jakim kraju 
chciałbym  spędzić wakacje?’’ . Uczestnicy podali wiele propozycji: Australia, Bułgaria, 
Brazylia, Chiny, Chorwacja, Egipt, Francja, Hawaje, Hiszpania, Indie, Niemcy, Polska, Sta-
ny Zjednoczone, Wielka Brytania, Włochy. Po podliczeniu głosów okazało się, że najchęt-
niej odwiedzanymi krajami są: Niemcy (22%), Francja (13%), Wielka Brytania (9%). 
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Szwecja to wspaniały, dziki i nie znany zbyt 
dobrze kraj !  
Nagroda Nobla– szwedzka duma narodowa. 
W Szwecji urodził się Alfred Bhernard No-
bel, który przeznaczył znaczną część swoje-
go majątku na nagrody, które są dorocznie 
rozdzielane między tych, którzy w poprzed-
nim roku wyświadczyli ludzkości największe 
dobrodziejstwa. Nobel w swoim testamencie 
napisał: "Pieniądze mają być podzielone na 
pięć różnych części i przyznawane następują-
co: pierwsza część - osobie, która dokona 
najważniejszego odkrycia lub wynalazku     
w fizyce; druga - osobie, która dokona naj-
ważniejszego odkrycia lub ulepszenia w che-
mii; trzecia - osobie, która dokona najważ-
niejszego odkrycia w dziedzinie fizjologii, 
lub medycyny; czwarta - osobie która           
w dziedzinie literatury napisze najwybitniej-
sze dzieło o tendencjach idealistycznych i 
piąta część osobie, która będzie najlepiej na 
rzecz braterstwa narodów, likwidacji, lub 
ograniczenia stałych armii i zwoływania oraz 
popierania kongresów pokojowych. 
 

 

Święta w Szwecji 
Święto Kwaszonego śledzia obchodzone jest 
w trzeciej dekadzie sierpnia a wiąże się z tra-
dycjami  
rybackimi i handlowymi. W południowych 
regionach Szwecji podobne tradycje celebru-
je się jedząc raki, langusty i homary. Pieczo-
na gęś i svartsoppa przy okazji Dnia święte-
go Marcina to pretekst do tego, aby do sma-
ków Szwecji powrócić raz jeszcze... Szwedzi 
obchodzą tradycyjne święta chrześcijańskie: 
Boże Narodzenie (Jul), Wielkanoc (Pask), 
Zielone Świątki (Pingst), Wniebowstąpienie 
(Kristi himmelsfärd). Świeckie dni świątecz-
ne to 1 maja z tradycyjnymi pochodami ru-
chu robotniczego i 6 czerwca, od 2005 r. 
Święto Narodowe Szwecji. Szwedzi obcho-
dzą też święta o tradycji pogańskiej: Wieczór 
Walpurgii (Valborg) 30 kwietnia i Noc świę-
tojańską (Midsommar). 13 grudnia tradycyj-
nie świętuje się przynoszącą światło Świętą 
Łucję (Sankta Lucia). Stolica Szwecji jest 
jedną z najczystszych stolic świata; jest poło-
żona na 12 wyspach. Języki używane            
w Szwecji to: szwedzki, lapoński i fiński. 
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Kiedy mamy dużo wolnego czasu, warto 
spotkać się ze znajomymi. Porozmawiać        
i zabawić się. Możemy również wybrać się 
na obóz lub kolonie, gdzie poznamy nowych 
ludzi. Zwiedzimy nowe miasta i miejsca. 
Wybrać się lub zorganizować z przyjaciółmi 
wycieczkę rowerową. Pójść na basen lub ką-
pielisko. Kolejną propozycją jest ‘’zatopienie 
się’’ w ciekawej książ-
ce. Jeżeli nie wiemy 
jaką wybrać, w naszej 
gazetce znajdziecie cie-
kawe propozycje. 
 

 

 

 
Co musisz zrobić, aby wypić herbatę jak już:  
1. Nalałeś 
2. Osłodziłeś (chyba, że nie słodzisz) 
3. Wymieszałeś 
4. Wycisnąłeś cytryne (chyba, że nie wycis-
kasz) 
5. Wziąłeś do ręki 
6. ...  
 
 
Pytanie: Co teraz? 

1.Ma króciutkie nóżki 
i maleńki ryjek, 
chociaż igły nosi 
nigdy nic nie szyje. 
 
 
2.Najwierniejszy to przyjaciel 
domu i człowieka. 
Dobrym ludziom chętnie służy, 
na złych warczy i szczeka. 
 
3.Choć go nikt nie uczył, 
 bardzo ładnie mruczy. 
Pośród nocnej ciszy 
poluje na myszy. 
 
 

4.Mruczy, kiedy drzemie, 
lubi grzać się w słońcu. 
Ma „k” na początku, 
„t” zaś na końcu. 
 
 
5.Tłustego mleka da nam na serek 
i ciepłej wełny da na sweterek. 
 
 
6.Ma cztery kopyta, 
ma długie uszy, 
a jak się uprze 
z miejsca nie ruszy. 
 

Odpowiedzi na stronie 9. 
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David Villa Sánchez (ur. 3 
grudnia 1981 w Langreo) – 
hiszpański piłkarz występujący 
na pozycji napastnika, gracz FC 
Barcelona. 
 

Andrés Iniesta Luján (ur. 
11 maja 1984 w Fuenteal-
billa, Hiszpania) – piłkarz 
hiszpański grający na po-
zycji ofensywnego pomoc-
nika. 

Gerard Piqué Bernabeu (ur. 
2 lutego 1987 w Barcelonie) – 
hiszpański piłkarz występują-
cy na pozycji środkowego 
obrońcy. Mistrz Świata '10 z 
RPA. Od sezonu 2008/2009 
zawodnik FC Barcelony. 

Francesc "Cesc" Fàbregas 
Soler (ur. 4 maja 1987 roku w 
Arenys de Mar) – hiszpański 
piłkarz, zawodnik Arsenalu             
i reprezentacji Hiszpanii, z 
którą zdobył mistrzostwo Eu-
ropy w 2008 roku oraz 

mistrzostwo świata w 2010 roku. 

Xavier Hernandéz Creus 
(ur. 25 stycznia 1980 w Ter-
rassie) – hiszpański piłkarz, 
pomocnik reprezentacji Hisz-
panii i FC Barcelona. Zade-
biutował w Primera División 

18 sierpnia 1998 przeciwko RCD Mallor-
ca. Ma troje rodzeństwa: dwóch starszych 
braci Alexa i Oscara oraz młodszą siostrę 
Ariadnę. 

Mecze rozgrywane są na polu gry wyznaczo-
nym w postaci prostokąta o szerokości od 45 
m do 90 m i długości od 90 m do 120 m 
(przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że boisko 
nie może być kwadratem, dla meczów mię-
dzynarodowych od marca 2008 roku FIFA 
ustanowiła wymiary boisk 105x68). Dwie 
krótsze linie nazywają się liniami bramko-
wymi, natomiast dwie dłuższe – liniami 
bocznymi. Po przeciwległych stronach pola 
gry, na środku linii bramkowych, ustawione 
są bramki o szerokości między wewnętrzny-
mi krawędziami słupków 7,32 m i wysokości 
dolnej krawędzi poprzeczki od podłoża 2,44 
m. Zawody są rozgrywane piłką, która po-
winna mieć obwód nie mniejszy niż 68 cm. 
Przy rozpoczęciu zawodów ciśnienie powie-
trza we wnętrzu piłki musi wynosić od 0,8 
do 1,1 atmosfery. Pełny skład drużyny liczy 
11 zawodników, w tym bramkarz. Drużyna 
może również wyznaczyć maksymalnie do 7 
zawodników rezerwowych. Personalia 
wszystkich zawodników muszą być wpisane 
do sprawozdania sędziowskiego, które musi 
być dostarczone do sędziego przed rozpoczę-
ciem zawodów. W trakcie spotkania drużyna 
może dokonywać wymian zawodników, któ-
rych liczba zależy od regulaminu danych 
rozgrywek. Zawodnik wymieniony nie może 
znaleźć się ponownie na placu gry. 



Str. 9 

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 
 

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (do 2007 roku 
Mostostal-Azoty SA Kędzierzyn Koźle)- do 
męska drużyna siatkarska. Jest to jeden z naj-
bardziej załużonych klubów w historii pol-
ski.  
Aktualny skład: 
Dominik Witczak - atakujący, 
Grzegorz Pilarz - rozgrywający, 
Paweł Zagumny - rozgrywający, 
Jurij Gladyr - środkowy, 
Patryk Czarnowski - środkowy, 
Wojciech Kazimierczak - środkowy, 
Sebastian Świderski - przyjmujący, 
Grzegorz Wójtowicz - przyjmujący, 
Piotr Gacek - libero, 
Michał Ruciak - przyjmujący. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sukcesy:  

Mistrzostwa Polski: 
1. miejsce (5x): 1997/1998, 1999/2000, 

2000/2001, 2001/2002, 2002/2003. 

2. miejsce (3x): 1996/1997, 1998/1999, 
2010/2011. 

Puchar Polski: 

1. miejsce (3x): 1999/2000, 2000/2001, 
2001/2002. 

2. miejsce (2x): 1996/1997, 
2010/2011. 

Liga Mistrzów: 

3. miejsce (1x): 2002/2003 

4. miejsce (1x): 2001/2002 

Odpowiedzi na zagadki ze strony 7: 
-herbata ( otwórz usta) 
-1.jeż  
-2.pies 
-3.kot 
 

-4.kot 
-5.owca 
-6.osioł 
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 Dla dzieci: 

Hokej na trawie- jednym ze 
sportów letnich jest hokej na 
trawie. Popularny jest on w 
Australii gdzie ma rzesze 
fanów. Mecz rozgrywany jest przez dwie 
drużyn po 11 graczy.  Mecz składa się z 
dwóch 35-minutowych części z 10-minutową 
przerwą. Odbywa się na boisku o wymiarach 
91,40 x 55 m, na którym stoją dwie bramki o 
wysokości 2,14 m i szerokości 3,66 m. 
Głównym dążeniem do celu w grze jest wbi-
cie za pomocą drewnianej laski okrągłej piłki 
do bramki przeciwnika. Gracz może dotknąć 
piłki tylko płaską częścią laski lub jej 
krawędzią, niedozwolone jest natomiast dot-
knięcie piłki jakąkolwiek częścią ciała. Tylko 
bramkarz może blokować piłkę kijem, 
rękami, nogami i innymi częściami ciała. 
 
Piłka wodna- istnieje taki sport, 
który dla wielu jest totalnym 
dziwactwem a nazywa się piłką 
wodną, inaczej waterpolo. Jest to zespołowa 
gra sportowa dla 2 drużyn po 7 zawodników 
rozgrywana w basenie pływackim. Gracze 
pływają w basenie w którym pole gry wynosi 
30×20metrów oraz ustawia bramki                       
o wymiarach 3×0,9 m. O zwycięstwie decy-
duje większa liczba zdobytych bramek. Zdzi-
wienie bierze kiedy okazuje się, że jest to 
sport uprawiany w ponad 100 krajach oraz 
także przez kobiety.  Jest on  popularny               
w krajach takich jak  Hiszpania czy np. Ja-
majka gdzie dostęp do morza i basenów jest 
bezproblemowy i można na spokojnie się 
tym zajmować. Polecam, gdyż jest to rzecz 
ciekawa, przy której można mieć wiele za-
bawy i wiele skorzystać. 

6 czerwca w szkole odbył się Dzień Sportu. 
Uczniowie brali udział w różnych rozgryw-
kach. Przyjechały także dziewczyny z Kotu-
lina. Przyjechały po to, by zmierzyć się z na-
szymi dziewczynami grając w siatkówkę       
o puchar burmistrza. Zawody zaczęły się o 9. 
Drużyna z PSP Ujazdu na początku uzyski-
wała przewagę ponad 5 punktów. Pozostali 
uczniowie wiernie kibicowali koleżankom. 
Było bardzo emocjonująco. Kotulin jednak 
zaczął doganiać Ujazd. Po  ciężkiej „walce” 
Kotulin wygrał 1 i 2 set. Walka była zacięta 
między oba drużynami, ponieważ obydwie 
drużyny były tak samo dobre. 
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Real Madrid Club de Fútbol – hiszpański 
klub sportowy istniejący od 1902 roku. Sły-
nie z sukcesów istniejącej od chwili założe-
nia drużyny piłkarskiej, która trzydzieści je-
den razy zdobyła mistrzostwo Hiszpanii, 
dziewięć razy Puchar Europy/Ligę Mistrzów, 
a także wiele innych trofeów, w tym przy-
znany w 2000 przez FIFA tytuł najlepszego 
klubu w XX wieku. Od 1947 rozgrywa do-
mowe mecze na stadionie Santiago Bernabé-
u, nazwanym na cześć byłego prezesa, za 
czasów którego klub zdobył najwięcej trofe-
ów. Real Madryt odegrał ważną rolę w histo-
rii hiszpańskiej i światowej piłki nożnej – to 
z inicjatywy jego działaczy powołano Copa 
del Rey, następnie był, jako reprezentant 
Hiszpańskiego Związku Piłki Nożnej, współ-
założycielem FIFA w 1904, w 1928 znalazł 
się w pierwszym zestawie drużyn tworzą-
cych Primera División, zaś w 1955 stał się 
jedną z drużyn biorących udział w pierwszej 
edycji Pucharu Europy, którą następnie wy-
grał, broniąc później trofeum cztery razy z 
rzędu. Kibiców pasjonuje również jego wy-
pełniona  podtekstami polityczno-
historycznymi rywalizacja z FC Barcelona. 
Od 1931 Real Madryt posiada też utytułowa-
ną drużynę koszykarską, która obecnie ma na 
koncie między innymi trzydzieści tytułów 
mistrza kraju i osiem triumfów w Eurolidze. 
W przeszłości istniały także inne sekcje, 
m.in. siatkówki, tenisa i piłki ręcznej. Głów-
nym sponsorem sekcji piłkarskiej jest naj-
większa na świecie firma bukmacherska 
bwin.com. Inni oficjalni sponsorzy drużyny 
to producent bezalkoholowych napojów ga-

zowanych Coca-Cola, firma odzieżowa Adi-
das, firma samochodowa Audi oraz browar 
Mahou. Według rankingu firmy Deloitte Real 
Madryt jest najbogatszym klubem piłkarskim 
na świecie. Garnitury zawodnikom Realu 
Madryt dostarcza firma Hugo Boss. Na me-
cze "Królewscy" podróżują jednym z ośmiu 
Airbusów A319 hiszpańskich linii lotniczych 
Iberia. 
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 22 maja o północy spod szkoły klasy 
III, VIa i kilka osób z innych klas wyjechały 
na wycieczką do Chłapowa (nad morze). Po-
dróż trwała około 10 godzin.  Opiekunami na 
tej wycieczce byli p. Sopała, p. Kasperczyk, 
p. Szulc i p. Dyrektor. Kierowcą był p. Miko-
łaj Knopik.  

 Uczestnicy  wycieczki mieszkali 600 
m. od plaży w pensjonacie "KAMILA", mie-
li pokoje 3-4-5 osobowe. Codziennie rano 
dostawali śniadanie, później obiad albo obia-
dokolację (obiadokolacja wtedy, gdy zamiast 
obiadu był prowiant). Pogoda także im 
sprzyjała, nie było zbyt zimno. Uczestnicy 
brali udział w lekcjach.  Najczęściej były to 
lekcje historii, o II Wojnie Światowej. Odby-
wały się również inne lekcje, np. w-f, j. nie-
miecki, ale były to luźne i miło spędzone 
chwile. Dzieci zwiedzały miasta portowe, 
widzieli statki, molo. Na tej wycieczce było 
bardzo fajnie, tylko zdarzył się jeden wypa-
dek. Idąc na plażę, uczestniczka z III klasy 
złamała rękę, na szczęście nic więcej się nie 
stało. Wycieczka trwała 7 dni. Wszystkim 
podobało się na zielonej szkole.  

 Uczniowie wraz z nauczycielami        
w podróż powrotną wyjechali o godzinie 20. 
w sobotę 28 maja.  

 

 

 

 

 

 

 

  Wycieczka na Półwysep Helski. 

 

 

 

 

 

 

  Muzeum Marynarki Wojennej na Helu. 

  Najdłuższe molo w Europie :) 
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Poniedziałek. 
Po podróży było zakwaterowanie się. Później 
poszli na plażę. Następnie zjedli obiad i mieli 
czas wolny dla siebie. Wieczorem po kolacji, 
gdzieś około godziny 21 mieli spacer plażą 
przy zachodzie słońca. 
 
Wtorek. 
Po pierwszej nocy spędzonej na innym miej-
scu, wycieczka pojechała do miejscowości 
Szymbark. Tam weszli do skansenu  i zoba-
czyli najdłuższą deskę na świecie mającą 36, 
83m długości, dom do góry nogami oraz 
dom Sybiraka. Mieli okazję posłuchać mowy 
kaszubskiej oraz wejść do bunkra. W nim 
usłyszeli odgłosy najazdu wrogów na dany 
teren (tak jakby działo sie to naprawdę) z 
efektami specjalnymi. Zobaczyli również 
największy fortepian na świecie. Później 
wrócili do pensjonatu i mieli dyskotekę. 
 
Środa. 
Był to chyba ich najbardziej zabiegany dzień. 
Rano wsiedli do autobusu i jechali do Gdań-
ska. Tam zobaczyli Westerplatte, fontannę 
Neptuna, Aleję Gwiazd, gdzie widnieje od-
cisk rąk  m.in. Anny Dymnej, oraz Sołdek-
statek, który należy do morskiego kompletu 
muzealnego. To pierwszy statek zbudowany 
po II wojnie światowej. Krótko  płynęli pro-
mem i zobaczyli Kościół Mariacki. Wieczo-
rem urządzili sobie powtórkę dyskoteki. 
 
Czwartek. 
Udali się do Gdyni, a potem do Sopotu. Wi-
dzieli Skwer Kościuszki i byli na dwóch stat-

kach "Błyskawica „i „Dar 
Pomorza" tam zobaczyli to, co jest tajemnicą 
państwową. Udali się do Sopotu. Zwiedzili 
tam ekspozycję broni i uzbrojenia morskiego 
oraz widzieli Krzywy Domek, który od razu 
bardzo im się spodobał. Byli także na molo.  
 
Piątek. 
Wycieczka wybrała się na Hel. Tam ucznio-
wie mieli okazję wejść do fokarium i zoba-
czyć karmienie fok. Zobaczyli oni także la-
tarnię morską, lecz nie mieli okazji, by na nią 
wejść, ponieważ była zamknięta. Wstąpili 
również do Muzeum Obrony Helu. Tam poo-
glądali sobie jak w czasie wojny ludzie bro-
nili tą ziemię. Wieczorem było ognisko. Póź-
niej wszyscy zasnęli. 
 
Sobota. 
Był to już ostatni dzień nad morzem. przed 
śniadaniem poszli uzupełnić zapasy na dro-
gę, a po obiedzie spędzili wolny czas na pla-
ży. Następnie wracali do domu.  
 
Niedziela. 
Po męczącej podróży o godzinie 6. wszyscy 
uczestnicy wrócili do domu. Były dwa przy-
stanki, kierowca autobusu zatrzymał się w 
Sieroniowicach i w Ujeździe. Pod obydwo-
ma szkołami, rodzice odebrali swoje dzieci. 
 
Po miłej wycieczce uczniowie może nie z 
wielkim, ale z leciutkim uśmiechem udali się 
do szkoły. 
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Jesteś Pilotem Samolotu, Samolot leci do 
Warszawy i wysiada 10 osób, 

a wsiada 40 osób, następnie leci do Londynu 
i wsiada 100 osób, 

a wysiada 1 osoba, później leci do Nowego 
Jorku i wysiada 5 osób, 

a wsiada 20 osób.  
Pytanie: 

Ile pilot ma lat? 

Przeczytaj trzy pierwsze wyrazy :) 

Jasiu, dlaczego spóźniłeś się na lekcje? - chce wiedzieć pani wychowawczyni.  
- Bo jak szedłem do szkoły, to napadł mnie uzbrojony bandyta.  
- O Boże, dziecko, czy nic ci się nie stało?!  
- Owszem, zabrał mi zeszyt z wypracowaniem. 

Pani w szkole pyta Jasia 
- Powiedz mi kto to był: Mickiewicz, Słowacki, Norwid? 
- Nie wiem. A czy pani, wie kto to był Zyga, Chudy i Kazek?  
- Nie wiem - odpowiada zdziwiona nauczycielka. 
- To co mnie pani swoją bandą straszy? 

W restauracji rodzina posila się promocyjnym obiadem. Zostaje sporo resztek i ojciec prosi 
kelnera: 
- Czy może pan nam zapakować te resztki? Wzięlibyśmy dla pieska... 
- Hura!!! - krzyczą dzieci. - Będziemy mieć pieska..! 
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Przekaż 1%    
 

   NA NASZĄ 
SZKOŁĘ  

Zachęcamy  Rodzi-
ców   
do przekazania   
1%  podatku   
na naszą szkołę. 

Zebrane środki   
finansowe chcemy 
wykorzs-tać na 
zakup pomocy dy-
daktycznych dla 
naszych uczniów. 

Poniżej podajemy 
wzór jak wypełnić 
druk PIT. 
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Wkrótce zakończenie roku szkolnego! Po raz ostatni  w tym skła-
dzie wydajemy gazetkę szkolną. Dziękujemy wszystkim czytelni-
kom za czytanie naszych artykułów.  Jako redaktor naczelny czaso-
pisma dziękuję szczególnie redaktorom za współpracę w tworzeniu 
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W 2011  koniec roku szkolnego nastąpi 22 czerwca. Zaczną się  
wakacje, które będą trwały ponad 2 miesiące. 1 września dzieci  
wrócą do szkoły:( Redakcja gazetki szkolnej życzy udanych  


