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Przedłużenie wakacji, czyli szkolna wycieczka integracyjna do Radkowa.

Człowiek z natury dużo pije.
Wiadomo, to normalne, więc
na wycieczce w Radkowie
też musieliśmy zaspokoić
swoją potrzebę. Jednak coś
się zmieniło… Ten smak,
ten napój...to po prostu
legendarna Radkowska
Herbatka! Przez pięć dni
zmagań naszym głównym
napojem była herbata
kryjąca się pod tajemniczą
nazwą „Herbata słodzona”.
Miała ona właściwości nie
tylko regenerujące, (po
długich zajęciach) ale też
rozgrzewające (po
kajakach) i jak każda
herbata właściwości
lecznicze. Do jednych z
najciekawszych
potwierdzonych cech tego
napoju należą: zapobieganie

miażdżycy, zawałowi serca
oraz poprawienie kondycji
skóry (spowolnienie
procesu starzenia się).
Dlatego jak się okazuje pijąc
sobie smaczną herbatkę
być może zapobiegliśmy
zawałowi w przyszłości.
Jaki ten świat dziwny i
ciekawy. Na koniec jeszcze
porada dla przyszłych
Campowiczów – nie pij coli,
nie pij Sprite’a, pij wodę z
wodopoju i herbatę słodzoną
z Radkowa!

Krzysztof Jurkowski

Wycieczka integracyjna do Radkowa to już tradycja.
Niezmienny jest też napój, który najczęściej tam pijemy.

Więcej niż tylko herbata?
Witamy Was w nowym roku szkolnym! 

W pierwszym powakacyjnym numerze wspominamy
lato i przenosimy się do Radkowa. Trzymajmy kciuki,
żeby październikowe słońce jeszcze się do nas
uśmiechnęło :)

Zalew w Radkowie

Kasia S.

Robert Kozibroda
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Cała zabawa polegała
na tym, że na terenie
campu były
poprzywieszane kartki
z twarzami
gangsterów z
wyróżniającymi się
elementami: włosami,
wąsami, kształtem
twarzy, zarostem,
kształtem oczu i ust.
Byliśmy podzieleni na
grupy, w których
naszym zadaniem

było znaleźć gangstera
, zapamiętać jego
twarz i jak najszybciej
podejść do swojego
instruktora i pokazać
mu jak wygląda
znaleziona postać. Byli
mali bosowie,
przewodniczący gangu
oraz informatorzy.
Naszym zadaniem
było również
odnajdywać
pojedyncze gangi.

Każdy rodzaj postaci
miał inną punktację.
Dawaliśmy z siebie
wszystko, a wyniki
zabawy były bardzo
wyrównane. Trzecie
miejsce miało 61
punktów, drugie 62 a
pierwsze 63! Wszyscy
się świetnie bawiliśmy.
To była niezapomniana
zabawa!

Amelia Spieć

Na początku każdy
dostał rower i kask.
Dziewczyny wybrały
damki a chłopcy
rowery sportowe. I tak
zaczęła się nasza
podróż. Podzieliliśmy
się na dwie grupy i
każda jechała po
okiem innego
instruktora.
Przejeżdżaliśmy przez
kładkę,  przez którą
przeprowadzaliśmy
rowery, a sami
musieliśmy iść po
cegłach. Dalej
minęliśmy duży

staw oraz różne ładne
konie i źrebaki.
Widzieliśmy też piękne
krajobrazy, a żeby
dojechać do miasta
musieliśmy przejechać
przez pole ciągnące
się przez dwa i pół
kilometra. Aż wreszcie
po godzinie
dojechaliśmy do
miasta Wambierzyce.
Mieliśmy tam chwilę
czasu  wolnego,
następnie zwiedziliśmy
piękną bazylikę, a w
niej naszą uwagę
przykuł obraz Jezusa.

W portret ten próbował
strzelić pewien
żołnierz. Dwie kule
przebiły obraz,ale
trzecia odbiła się od
niego i strzeliła w
żołnierza. Najedzeni i
napojeni mogliśmy
wrócić do Radkowa. I
tak skończyła się
nasza wycieczka
rowerowa.

Natalia Gromek i Maya
Monteiro

W programie wyjazdu czekała nas wyprawa na rowerach. Czwartego
dnia klasa szósta wyjechała na trzygodzinną wycieczkę rowerową.

Na czterech kółkach przez łąki i drogi

Już w pierwszym dniu cała podstawówka wzięła udział w pewnej
zabawie, która odbyła się wieczorem, a było to „POSZUKIWANIE
GANGSTERÓW”...

Na tropie bandytów

Na Radkowskiej dyskotece mieliśmy niespodziewanych gości...

Niezwykły koncert Justina Biebera
i One Direction

Sławni piosenkarze i wierna fanka!

Nie ważne, że byli oni
uczniami klasy 5, lecz
i tak świetnie się
bawiliśmy. Na sam
początek nasz Justin
zaśpiewał piosenkę pt.
"Let Me Love You". Na
scenie towarzyszyły
mu trzy tancerki oraz
jego największa fanka
trzymająca plakat. Za
to zespół

One Direction
zaśpiewał piosenkę pt.
"Drag Me Down". W
czasie występu jeden
członek zespołu zrobił
niesamowitą
sprężynkę (takie jakby
przewroty z odbiciem).
Nasi artyści wyglądali
wspaniale, a zarazem
niecodziennie. Nie
zabrakło głośnych

okrzyków oraz
serdecznych braw.
Następnego dnia
chłopcy chcieli nawet
zrobić teledysk, ale
mieli za mało czasu.
Wszystkim się
podobało.

Klara Dąbrowska, Julia
Kipiel

Odpoczynek na trasie

W którą stronę ruszyć?

JZ

JZ

Bartek
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Gimnazjaliści nad zalewem w Radkowie :)

Jest to tradycja w
naszej szkole, której
nieodłącznym
elementem są przede
wszystkim zadania
wykonywane przez
pierwszoklasistów.
Wiadomo, że
gimnazjum to już nie
podstawówka. To
jedynie stacja przed
dorosłością, więc
trzeba było trochę
pocierpieć. Wczesnym
rankiem przed
śniadaniem odbyły się
ćwiczenia. Wszyscy
musieli biegać, robić
pompki, przysiady
oraz utrzymać się w
pozycji deski. Po
skończonej siłowni
uczniowie udali się na
szybką drzemkę,
ponieważ  już niedługo
mieli iść na śniadanie i
rozpocząć zajęcia. W
międzyczasie, czyli w
przerwach między
zajęciami, zostały

nam pomalowane
twarze. Znajdowały się
na nich teksty
związane z
usposobieniem,
charakterem,
podejściem lub
wyglądem ucznia.
Między innymi
„Smakosz Świata”,
„Borufka” czy „Dzika
Ruda”. To był chyba
najlepszy wątek,
ponieważ od dawna
malujemy twarze na
chrzcie. Wieczorem,
po kolacji rozpoczęła
się zabawa
przygotowana przez
trzecią klasę
gimnazjum. Polegała
ona na tym, by
chodzić od stacji do
stacji i wykonywać
różne zadania i
wyzwania. Kryła się w
tym jedna trudność.
Zostaliśmy bowiem
związani szarfą za
nadgarstki w parach

lub w trójkach. Po
wytłumaczeniu
wszystkich zasad
ruszyliśmy. Na każdej
ze stacji było coraz to
dziwniejsze zadanie.
Na przykład : picie
tajemniczej mikstury,
odmawianie modłów,
quizy, zadania
sportowe. Natomiast
za każdy błąd
mieliśmy karę
fizyczną. Bardzo
podobał nam się ten
rodzaj chrztu,
ponieważ cała klasa
myślała, że będzie
dużo gorzej. Na pewno
będziemy miło to
wspominać.

Jagoda Sołtysiak
(Borufka)

Jedyną różnicą było
podzielenie na drużyny
chłopców i dziewczyn.
Na każdą grupę
czekało osiem stacji, a
na nich było po kilka
zadań ruchowych,
między innymi:
przechodzenie przez
hula hop bez
puszczania rąk,
przeciąganie liny przez
ubrania, przelewanie
wody z wiadra do
butelki (bez
przesuwania),
skakanie na skakance

po kilka osób czy
zjedzenie jabłek w jak
najkrótszym czasie.
Były też zadania
umysłowe, takie jak:
wymienianie stolic na
świecie (także takie
jak Angola czy
Wenezuela),
podawanie krajów w
Unii Europejskiej albo
przysłowiowe
kalambury. Każda
stacja miała zająć
około siedem minut, a
cała gra - ponad
godzinę. Według mnie

najciekawsze było
jedzenia jabłek; swoje
spożyłem w pół minuty
- było pyszne i
oczywiście zdrowe
(choć szybkie jedzenie
już nie :))
Cała gra była
naprawdę przyjemna,
a zarazem
emocjonująca. Tę
konkurencję
zapamiętamy na
bardzo długo!

Miłosz Kaczmarek

Każdy, kto do tej pory miał zostać gimnazjalistą, musiał mieć
świadomość tego, że kiedyś doświadczy na własnej skórze
oczekiwanego chrztu.

Chrzest pierwszoklasistów

Radków zawsze zaskakuje nas czymś nowym. Tym razem była to
Wojna Płci, czyli nic innego jak zwyczajna nocna gra terenowa.

Emocjonująca Wojna Płci

Dzień chrztu gimnazjalistów

Kasia S.

Bartek
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Ciekawym wyzwaniem był rajd terenowy poza terenem campu.

Rajd terenowy w Radkowie

W Radkowie mamy dużo zajęć, ale czasem chodzimy też spać…

Domki i hotel w Radkowie

Osoby z klas były
dzielone na grupy
mieszane. Naszym
zadaniem było
odszukać cztery
różowe wstęgi, które
oznaczały punkty, w
których mieliśmy
wykonać zadania.
Pierwszą stacją był
punkt Y. Na tej stacji
naszym zadaniem
było ustawić się
gęsiego, a następnie
najwyższa osoba
stawała na końcu i
wysyłała impuls do
osoby przed sobą.
Kiedy impuls dotarł do
pierwszej

osoby, wszyscy
skręcali w lewo lub w
prawo. W ten sposób©
przechodziliśmy
slalom. Następnym
punktem było U. W tej
stacji mieliśmy za
zadanie ustawić się w
ciasne kółko, usiąść
sobie na kolanach i
wytrzymać półtorej
minuty. Było bardzo
śmiesznie. W punkcie
Z naszym zadaniem
było przeniesienie jak
najwięcej osób od
jednego grzybka do
drugiego. Przerwa
pomiędzy nimi
wynosiła pięć metrów.

Ostatnim punktem był
punkt S. Wychodziło
się tam na piękną
polanę z widokiem na
Radków. Ostatnia
wstęga była ukryta na
samym końcu tej
polany.  Musieliśmy
skakać tam na wielkiej
skakance. Naszej
grupie udało się
skoczyć ok. 30 razy.
Potem szybko
wracaliśmy do campu.
Wszyscy byli bardzo
zadowoleni. Najlepsza
drużyna wygrała
słodką niespodziankę.

Amelia Ekiert, Julia
Banasiak

W ośrodku w
Radkowie znajduje się
hotel o nazwie
„Zamek” z dużą ilością
pokoi wieloosobowych.
Znajdują się  w nich
albo łóżka piętrowe,
albo łóżka normalne.
W hotelu znajdowały
się meble, które ładnie
wyglądały, łóżka były
bardzo wygodne. Na
terenie ośrodka
znajdują się również

zalew, ścianka
wspinaczkowa, plac
zabaw oraz kilka boisk
sztucznych oraz
trawiastych. W
różnych miejscach na
terenie znajdowały się
wodopoje, woda z
wodopoju była czysta i
górska. Hotel jest
oceniany przez
uczniów na 10/10
(celujący).
Gimnazjaliści

mieszkali w domkach,
które miały skośne
dachy i były całe
drewniane. To też
znakomite schronienie.

Kinga Stachowska,
Milena Kaczmarek

Kiedy wyszliśmy z
ośrodka CHRIS,
weszliśmy na most, a
pod nami był wielki
zalew. Następnie
szliśmy drogą.
Przewodnicy trzymali
pochodnie i od czasu
do czasu nam dawali

je trzymać. Jak już
doszliśmy na miejsce,
dobieraliśmy się w
czwórki. Panie
nauczycielki brały nas
w ciemny las, który był
oświecony latarkami i
tam był niby  duch
górski, który

się nazywał
Liczyrzepa. Rysował
nam węglem po ręce.
Każdy chciał się z nim
spotkać.

Grześ Łabaziewicz

W czwartek po kolacji i po zachodzie słońca wyruszyliśmy na
wędrówkę.

Spacer z pochodniami

Przygotowania do pochodu

Tor przeszkód z zawiązanymi oczami

Grupowe skoki przez skakankę

Robert Kozibroda

Piotr

Piotr
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Gdy byliśmy w Radkowie, mieliśmy zajęcia z palanta i flag.

Krykiet i flagi, czyli czas na
bieganie

Najpierw wybraliśmy
kapoki i wiosła, a
potem były przyjemne
ćwiczenia, takie jak
łapanie wiosła osoby
obok. W końcu
wzięliśmy kajaki i
zaczęliśmy robić tak
zwaną tratwę.
Śmieszne było to, że
gdy prawie wszyscy
już się ustawili, jedna
osoba wpłynęła w
tratwę i wszyscy

się rozpłynęli. Później
mieliśmy inne zabawy,
takie jak trzy osoby
wchodzące na jeden
kajak, pływanie na tyle
i na przodzie kajaku.
Było też pływanie na
stojąco i wskakiwanie
do wody. Chlapaliśmy i
wywracaliśmy się.
Później dostaliśmy
czas na wygłupy i
zabawy. W końcu
podpłynęliśmy

do brzegu i
odłożyliśmy kajaki. To
były według mnie
najlepsze zajęcia.
 
Szymon Czyczerski

W palancie chodzi o to,
aby uderzyć kijem od
baseball ‘a jak najdalej,
a potem przebiec jak
najwięcej baz, lecz
bieg kończymy, gdy
drużyna przeciwna
odrzuci piłkę na naszą
połowę. Gdy
przeciwnicy zbiją
biegacza, wtedy
następuje zmiana
stron. Nie można zbić
zawodnika, kiedy on

jest w bazie. Ta gra
jest bardzo
emocjonująca.
Następnym sportem,
w który graliśmy były
flagi. Tutaj chodzi o to,
aby zabrać flagę
przeciwnika z jego
bazy. Aby zatrzymać
biegnącego trzeba go
złapać, jedynie nie
można złapać
przeciwnika gdy jest w
bazie. Do swojej bazy

nie można wchodzić.
Jeżeli ktoś złapie
przeciwnika, który ma
flagę, to flaga wraca do
bazy, a on zostaje
złapany. Gra kończy
się, gdy flaga znajdzie
się na naszej połowie.

Kamil Szylko

Po zabezpieczenia
idziemy przed
rozpoczęciem zajęć.
Potem już przy
ściance instruktorzy
zakładają sprzęty i
zaczynamy od
rozgrzewki. Po
rozgrzewce
zaczynamy się
wspinać, jednak
niezbyt wysoko.

Po tej zabawie
panowie zakładają liny
i kaski i wchodzisz.
Pan tłumaczy, że aby
zacząć trzeba
powiedzieć „start” albo
„gotów” i wtedy
zaczynasz się
wspinać. Żeby
skończyć  się wspinać
mówi się „blok” i wtedy
daje się proste nogi na

ścianę i wtedy
schodzisz na dół.
Ścianka to dobra
zabawa.

Kuba Gromek

Camp Radków posiada ściankę wspinaczkową, która jest średniej
wielkości i średniej wysokości.

Wspinamy się coraz wyżej

Każdy, kto chociaż raz był w Radkowie, czekał na jedno – na kajaki!

Wodne szaleństwo

Alicja na ściance wspinaczkowej

Mecz w pełnym słońcu i prawdziwe poświecenie zawodników!

Kajaki czekają :)

Robert Kozibroda

Marta

Robert Kozibroda
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Aby dobrze się
rozgrzać podzieliliśmy
się na dwie grupy i
każda z nich dostała
koc. Musieliśmy
przerzucać z koca na
koc balon z wodą,
który czasami
wyślizgiwał się nam,
dlatego upadał nam na
ziemię i się
rozpryskiwał. Po
rozgrzewce 
ustawiliśmy się w
kółko. Jedna osoba
dostawała balon i
przerzucaliśmy go
sobie z rąk do rąk
coraz szybciej. Jula
była niezwykłą

szczęściarą, ponieważ
Ania rzuciła do niej
balon i w tym
momencie pękł.
Ubranie dziewczynki
było całe mokre, a
wszyscy wtedy się
śmiali. Następnie
ustawiliśmy się w
pary, wzięliśmy
ręczniki i
przerzucaliśmy sobie
balon z ręcznika do
ręcznika. Nasza
baloniada dobiegała
niestety końca, a
chłopcy z klasy 4b
bardzo czekali na
bitwę balonową. Po
walce,

która skończyła się
szybciej niż się
spodziewaliśmy, pani
powiedziała, że kto
zbierze najwięcej
ścinków po balonach,
dostanie nagrodę-tą
nagrodą był duży
balon. Dostały go
Emilka, Patryk, Milena
i Julia, można było też
wejść do taczki pełnej
wody. Wszyscy wrócili
do pokoju szczęśliwi i
mokrzy.

Ania Banaś, Emilia
Łagun

To była już trzecia,
organizowana przez
naszą szkołę.
Uczestnicy mieszkali
w dwunastu
drewnianych domkach
i jednym pokoju
hotelowym. Czystości
w domkach pilnowali
dobrze nam znani
nauczyciele - dbali o
to, aby nikt nie był
brudasem. Większość
czasu koloniści
spędzali wygrzewając
się na plaży i kąpiąc
się w orzeźwiającym
morzu. Na kolonii
można było zauważyć,
że opiekunowie mocno
się różnią.

Pani Gabrysia
prowadziła luźne i
wesołe zajęcia z
balonami, a za to pan
Paweł i pan Jarek
trzymali surową
dyscyplinę. Pani
Agnieszka pokazywała
jak ćwiczyć jogę, co
było codzienną
poranną tradycją. Pani
Ewelina zabierała
dzieci na bardzo długie
spacery - nawet z
jednego końca
Pobierowa na drugi, a
Pani Marta chodziła z
kolonistami na pyszne
lody. Także wieczory
nie były nudne.
Odbywały się długie

dyskoteki, a nawet był
grill. Kolonia była
naprawdę świetna, a
czas spędzony ze
wspaniałymi
opiekunami, miłymi
kolegami i
koleżankami, będzie
na długo zapamiętany. 

Klara Dąbrowska,
Anna Spalińska

Baloniada to świetna zabawa dla dzieci. Suchy na pewno nie wrócisz
do pokoju!

Szczęśliwi i mokrzy

Letnia kolonia szkolna w Pobierowie rozpoczęła się w pierwszą
niedzielę wakacji.

Kolonia szkolna 2016

Balony gotowe do zabawy!

Plażowanie jest zawsze super!

Plażowanie na kolonii

JZ

Ewelina Hachuła

Agnieszka Witczak
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Dziesięć najlepszych redakcji z całej Polski :)

Pod koniec roku
zliczono je i okazało
się, że nasza szkoła
zdobyła drugie miejsce
w rankingu
międzyszkolnym w
całej Polsce! Naszą
nagrodą był wyjazd dla
pięciu osób do
Uniejowa. Pojechały
jednak cztery
dziewczyny, ponieważ
nikt inny nie mógł.
Naszymi
reprezentantkami
zostały Amelia Spieć,
Klara Dąbrowska,
Anna Spalińska i
Wiktoria Janiel z 4
klasy. 10 lipca
wyjechały one na letni
obóz Junior Media.
Pierwszego dnia po
rozpakowaniu

się wyruszyły na
termy. Po wielu
emocjach i czasie
spędzonym w wodzie
wróciły do pokoju i
zasnęły. Następnego
dnia po śniadaniu
odbyła się konferencja
z reporterem
sportowym oraz dużo
innych atrakcji. W
następnych dniach
codziennie odbywały
się konferencje z
różnymi reporterami.
Nasze przedstawicielki
nauczyły się robić
aplikacje, robiły
podpłomyki, były w
zoo safari, codziennie
chodziły na basen
termalny i cieszyły się
z wygranej. Mam
nadzieję, że również

w tym roku
reprezentanci naszej
gazetki będą mogli
uczestniczyć w takim
wyjeździe i dołożymy
wszelkich starań, aby
to się stało.

Wiktoria Janiel
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