
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W
HUMNISKACH
HUMNISKA 877
36-206, Humniska

Numer 33 09/17

Witamy w Nowym roku szkolnym 2017/2018

 

Wspomnienia z wakacji.... Uniejów!

Będąc w Uniejowie razem z opiekunami i uczestnikami Letniej Szkoły wybraliśmy się
do Zagrody Młynarskiej.

   Znajdowała się 15 minut od naszego tymczasowego miejsca zamieszkania.Gdy
dotarliśmy na miejsce przywitał nas Pan, który zajmował się opowiadaniem o historii tej
zagrody. Widzieliśmy tam dużo par młodych które fotografowały się na pięknym tle młynów i
różnych przepięknych krajobrazów.Weszliśmy do środka i wybrane osoby z grupy
przesuwały wiatrak.Był to czas dla fotografów.Weszliśmy do stodoły,w której odbywały się
zajęcia z robienia podpłomyków które pochodziły z tamtych okolic. Wchodziliśmy do młyna i
robiliśmy mąkę .Wszystko było tam takie dawne że mogliśmy poczuć się jak za czasów
naszych rodziców.Po jakimś czasie poszliśmy po podpłomyki, które piekły się w piecu
przez ten czas jak byliśmy w młynie.Później był czas na fotografie pamiątkowe.   
Wróciliśmy do pokoju i przygotowaliśmy się do wyjścia na baseny termalne.Było tam bardzo
fajnie.Po basenie wróciliśmy i zjedliśmy pyszną kolację.

                          "Nowy rok szkolny"

                Być starszym to marzenie dzieci,
                   A przecież czas tak szybko leci,
                        Mija godzina za godziną, 
                Nim się spostrzegłeś rok upłynął!
                       I nowa bije już godzina,
                  Nowy rok szkolny się zaczyna,
                     Już czeka szkoła i koledzy,
                                        [...]

 Zaczął się nowy rok szkolny. Jest nowy plan lekcji.
Czasem nowe twarze w klasie. Pojawiają się nowi
nauczyciele. Wszystko jest nowe. A może nie wszystko? 
W naszej szkole zrobiono każdej klasie zdjęcie pamiątkowe.

  Z tęsknotą wspominamy minione wakacje:
  -" Gdyby trwały dłużej..."

Przemówienie Pani Dyrektor
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Park Linowy w Uniejowie

  Przebywając w Uniejowie w czwartek poszliśmy do parku linowego.
    Na początku musieliśmy wybrać trasę , którą będziemy się poruszać była najmniejsza , średnia i
najwyższa. Wraz z Pauliną wybrałyśmy ta najwyższą.
Później była lekcja nauki przypinania siebie do lin itp. Gdy już opanowałyśmy te różne chwyty itd. to
instruktorzy nas pozapinali w te wszystkie pasy itd.Na początku wydawało mi się ta trasa jest łatwa do
przejścia , ale tak nie było.Niektóre stopnie było proste np. ławeczki. Najtrudniejsza jednak dla mnie
okazała się tyrolka , ponieważ gdy przejeżdżałam się nią to zatrzymałam się przy końcu i bałam się ,że
spadnę . Zatrzymała się dlatego,że za słabo się odepchnęłam. Ludzie na dole mówili mi ,że mam się
puścić i nie spadnę ja jednak cały czas się bałam puścić ale jak już nie dałam rady to się puściłam i tak
zawisłam, ale przyszedł po mnie pan instruktor i mnie przeprowadził na drugą stronę .Strasznie się
bałam przejść jeszcze dużo przeszkód ale chciałam już dojść do końca i zejść. Doszłyśmy do
przeszkody takiej windy którą trzeba było przeciągać rękoma i my nie dałyśmy rady i pomógł nam pan
Marcin opiekun nas przeciągnął , my mu potem też trochę pomogłyśmy ale nie dałyśmy rady ponieważ
był za ciężki.Gdy doszłyśmy już do przedostatniej przeszkody dziewczyna będąca przed nami
rozpłakała się ponieważ nie mogła przejść przez ta przeszkodę , a wcześniej na tej samej zaplątał się
chłopak . Wtedy się z Pauliną przestraszyłyśmy i instruktor,który przyszedł po tą dziewczynę zabrał
tez i nas kazał nam przejechać przez ta trasę . Na końcu była też tyrolka przez którą bałam się znowu
przejechać bo się bałam, że się zatrzymam tak jak na poprzedniej.Ale w końcu zjechałam i zeszłam po
drabince i w końcu byłam na ziemi . Później żałowałam , że wybrałam tą najwyższą trasę. Wiem , że
niektórzy się bali gorzej niż ja , a jednak park linowy będzie zawsze dla mnie straszny i niebezpieczny.
Następnego dnia jednak musiałam tam wrócić gdyż musieliśmy przeprowadzić wywiad z instruktorami
w parku linowym.Jest to jednak niezapomniana przygoda.Po parku linowym czekał na nas miły
odpoczynek czyli baseny na które chodziliśmy codziennie.
W Uniejowie było bardzo fajnie następnym razem też chciałabym tam pojechać.Poznałam tam
wspaniałe koleżanki. Miałam tam wiele przygód.Bardzo mi się tam spodobało. Może kiedys tam
jeszcze wrócę i nie ukrywam że bardzo bym chciała.Tam nie tylko były fajne baseny był tez piękny
zamek i wieża na którą wchodziliśmy niektórzy się bali. Ja jednak zawsze lubiałam wchodzić na takie
wysokości .Tych wakacji nigdy nie zapomnę.Było wspaniale!

Park Linowy
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W zagrodzie młynarskiej
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Wspomnienia z Sesji Szkół im. Ignacego Lukasiewicza - Poznań 2017

Przed mobilnym laboratorium

W laboratorium

Gra być jak Ignacy

Na koncercie

Na przedstawieniu Przemarsz ze sztandarami
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Dzień Kropki

Wizyta policjantów
 u  najmłodszych 

Nasze kropkowe pasje

Przechodzenie przez jezdnię

13 września w naszej szkole Policja Brzozowska przypomniała zasady
bezpieczeństwa dla klas od 1 do 3 .
Tematem pogadanki było bezpieczeństwo uczniów podczas drogi do szkoły
oraz ich powrotu do domu. 

Policjanci szczególny nacisk położyli na zasady bezpiecznego
przechodzenia przez jezdnię, znajomość numerów telefonów alarmowych,
a także uniknie kontaktów z osobami nieznajomymi, które je zaczepiają
i proponują podwiezienie. 

Na koniec każde dziecko otrzymało odblask, z którym powinno poruszać się
po drodze, zwłaszcza w warunkach słabej widoczności.
                      Pamiętaj o bezpieczeństwie !
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Czy znasz tabliczkę mnożenia?

.

Trwa egzamin. Profesor chodzi po sali i
sprawdza, czy nikt nie ściąga.
Nagle mówi:
- Wydaje mi się, że słyszę jakieś szepty.
Na to głos z sali:
- Mnie też, ale ja się leczę.
********************************************************
Matka pyta syna:
- Co przerabialiście dziś na chemii?
- Materiały wybuchowe.
- Nauczycielka zadała coś do domu?
- Nie zdążyła...

Nauczyciel pyta:
- Jasiu, ile miałeś lat
w ostatnie urodziny?
- 7
- A ile będziesz miał
w następne?
- 9
- Siadaj, pała!
- Niech to, pała w
urodziny...
###############
Nauczycielka pyta
Jasia:Co wiesz o
bocianach?
-To bardzo mądre
ptaki odlatują gdy
tylko rozpoczyna cię
rok szkolny.

Pani od polskiego
wywołuje Jasia do
odpowiedzi:
- Jasiu, podaj, proszę
dwa zaimki.
- Kto? Ja?!
- Brawo Jasiu, piątka!
^^^^^^^^^^^^^^^^^

Polonista zwraca się
do swojej żony:
- Czy mnie kochasz,
najdroższa?
- Oczywiście! -
odpowiada żona.
- Całym zdaniem,
proszę!
^^^^^^^^^^^^^^^^^

- Jak nazwać
nauczyciela bez
nerwicy?
- Bezrobotny.
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
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Redakcja: Magdalena Wojtowicz, Paulina
Szczepek, Karina Dziepak, Wiktoria Bałaj
Opiekun redakcji: Marta Władyka

kontakt: naszadwojka2@interia.pl
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