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Do zobaczenia po wakacjach!!

Już niebawem oficjalnie rozpoczną się wakacje, podczas których mamy bardzo dużo wolnego czasu.
Więc jak go wykorzystać ? Gdy spędzamy czas w domu, możemy spotkać się z przyjaciółmi lub wypoczywać
aktywnie. Często jednak wyjeżdżamy poza nasze miasto, a czasami nawet za
granicę naszego kraju. Przedstawiam kilka propozycji miejsc, w które możecie się udać podczas wakacji.

Wyjazd w góry to jedna z najczęściej wybieranych opcji spędzania czasu , zresztą nie bez powodu. Tam
staramy się przebywać na świeżym powietrzu , chodzić na spacery, podziwiać widoki. To
wspaniały pomysł na wakacje.

Innym pomysłem jest też wypoczynek nad morzem. Piaszczysta plaża i fale... Więc czemu by tam nie
pojechać! Długie spacery, wypoczynek na plaży, rejs statkiem, to tylko kilka z tamtejszych atrakcji
Ja sama kocham jeździć nad morze, gdyż w naszej rodzinie to niemal tradycja. Każdego roku
wyjeżdżamy, by relaksować się na plażach Bałtyku.

Jednak wyjazd nad morze, czy w góry wydaje się czasem zbyt banalny. Więc możemy odwiedzić
okoliczne miasta czy miasteczka. Możemy poszukać ciekawych miejsc, poznać ich historię, czy zwyczaje,
podziwiać zabytki i widoki. Myślę, że zwiedzanie i poznawanie historii jakiegoś miasta może być bardzo
ciekawym pomysłem na, na przykład, wakacyjny weekend.

Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu uda wam się ciekawie zagospodarować wasz
wakacyjny czas i zwiedzicie jak najwięcej interesujących miejsc i zabytków.
                                                                                                                          Lidia Trzeciak Ib



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 18 06/2016 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLZ ŻYCIA SZKOŁY

Bal, bal i po balu

    W sobotę 11 czerwca o godzinie siedemnastej odbył się tradycyjny bal gimnazjalny w
scenerii „Strasznego domu”. Uroczystość rozpoczęła się przemówieniami Pani dyrektor Edyty
Strumian, zaproszonego burmistrza Głowna – Grzegorza Janeczka, mamy jednej z uczennic jako
przedstawicielki rodziców i podziękowaniem uczniów trzecich klas za możliwość zorganizowania
balu. Bardzo ważnym momentem było odtańczenie poloneza, którego choreografię zawdzięczamy Pani
B. Mikołajczyk oraz Pani A. Łaskiej. Po tańcu uczniowie oraz zaproszeni goście udali się na poczęstunek.

    Uroczystość miała miejsce w ciekawie udekorowanej sali gimnastycznej, w której przeważały kolory
czarny i szary. Na ścianach można było zobaczyć sztuczne pająki, a z sufitu zwieszały się
nietoperze.

    Szampańska zabawa, głównie do tanecznej muzyki disco-polo zakończyła się tuż przed godziną dwudziestą
trzecią. Cały  czas trzecioklasiści szaleli na parkiecie. Gdy ogłoszono koniec balu, młodzi z ogromnym żalem,
zaczęli rozchodzić się do domów.

    Uważam, że uroczystość ta długo pozostanie w pamięci gimnazjalistów (zwłaszcza po
powrocie do szarej, uczniowskiej rzeczywistości).

                                                                                                                   Weronika Górka IIIb

T.R. T.R.
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Ola Syga wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym

Ola Syga podczas rozdania nagród

6 czerwca 2016 roku w budynku dworca PKP w Głowno odbyło się rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego ,,Zabierz mnie tam wyobraźnią” zorganizowanego przez Miejski Ośrodek
Kultury w Głownie.

Tegoroczna edycja upłynęła pod hasłem ,, Kolorowe Impresje”. Nadesłano 681 prac ze 114 placówek
całej Polski.

Temat konkursu pokazał siłę wyobraźni młodych artystów. Wśród ogromnej liczby prac znalazły się
obrazy, grafiki i kolaże. Jury w składzie : Marzeny Łukaszuk, Marleny Lenart, Doroty Kiermasz,
Magdaleny Klamut i Piotra Saulewicza miało trudne zadanie. Celem konkursu było rozwijanie
wyobraźni i umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi.

Rozdano 51 wyróżnień w różnych kategoriach wiekowych, a także 28 osób nagrodzono. Wszystkie
zgłoszone do konkursu prace przygotowywane były pod okiem nauczycieli bądź instruktorów. Naszą szkołę
reprezentowały Kamila Podlecka (IIc) oraz Aleksandra Syga (Ic), które przygotowała do konkursu Pani
Agnieszka Myszkowska-nauczycielka plastyki.

Uczennica Aleksandra Syga zdobyła wyróżnienie.

Wystawę pokonkursową można obejrzeć od 26.08 w Miejskim Ośrodku Kultury w Głownie.

Zapraszam serdecznie.
                                                                                                                             Ola Syga Ic
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Nasze wycieczki

Okres pomiędzy wystawieniem ocen, a oficjalnym zakończeniem roku szkolnego jest czasem organizacji
wycieczek. Uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum wyróżniający się osiągnięciami w nauce i sporcie
uczestniczyli w finansowanym przez miasto trzydniowym wyjeździe do Wisły, gdzie udali się do Parku Wodnego
Tropicana w Hotelu Gołębiewski oraz zdobyli szczyt - Baranią Górę. Odwiedzili również m.in. zabytkową
Kopalnię Węgla Kamiennego Guido na terenie Zabrza i położony w Zatorze Park Rozrywki Energylandia.
Natomiast dla uczniów, którzy mieli szczególny wkład w promocję szkoły, przygotowano jednodniową wycieczkę
do stolicy naszego państwa. W Warszawie zwiedzili Muzeum Titanica, w którym znajdują się przedmioty
wydobyte z wraku statku oraz pamiątki przekazane przez rodziny załogi i pasażerów. Wybrali się też do Bazyliki
Świętego Krzyża i podziwiali zabytkowy Pałac Prezydencki, przy którym mieści się pomnik księcia Józefa
Poniatowskiego.  Z kolei uczniowie klas Ib, Ic i IIb spędzili trzy dni na Mazurach, gdzie m.in. udali się w rejs
statkiem po jeziorze Niegocin, zobaczyli Wilczy Szaniec, czyli pochodzącą z XX wieku kwaterę główną Adolfa
Hitlera, leżącą na terytorium lasu w Gierłoży. Klasa Ia i IIc spędziły pięć dni na Kaszubach. W tym czasie
zwiedzili najważniejsze zabytki Trójmiasta, wszystkich uczestników wycieczki zainteresowała również wizyta w
fabryce porcelany. Ciekawą lekcją historii było dla nich także zwiedzenie Westerplatte. Wszystkie wycieczki,
które się odbyły nie tylko uprzyjemniły czas uczniom po cało rocznej ciężkiej pracy, ale także wzbogaciły ich
wiedzę.
                                                                                                                            Julia Koszmider IIIb

T.R T.R
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Dominik Binias Ic- szkolny tenisista Piknik Rodzinny

Malwina Wojciechowska IIb

Dyrekcji, nauczycielom i
wszystkim
gimnazjalistom
wspaniałych
słonecznych wakacji
życzy cała redakcja
gazetki szkolnej.

Jakub Sikora i Dawid Krawczyk Ic

J.S J.S
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