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Na terenie campu
Chris znajdują się
dwa "osiedla" z
domkami. Jedno z
nich mieści się
obok boiska przy
ul. Ptasiej i
znajduje się na
nim 8 domków.
Oto ich nazwy: 1.
Rudzik 2.
Mysikrólik 3.
Głuptak 4. Pliszka
5. Kowalik 6.
Dzwoniec 7.
Biegus 8. Czarny
Bocian. My
dostaliśmy domek
7. Istnieje również
drugie osiedle przy
ul. Olimpijskiej,
znajdujące się za
mostem

obok lesiówki.
Jednakże domki te
nie są doskonałe i
(nie)uważne oko
dostrzeże kilka
niedoskonałości.
Te, które teraz
wymienię, dotyczą
głównie domku
numer 7. Oto one:
- rdza pod
prysznicem,
- mało kontaktów
na dole (ja
ładowałem telefon
w łazience),
- pająki,
- wszechobecna
pajęczyna,
- szczypawica na
firance,
- rozpruta kołdra,
- bardzo gorąca

woda pod
prysznicem
grożąca
poparzeniem,
- niezwykle czuła
podłoga - skakanie
po niej było
śmiertelnie groźne
a na dole sufit aż
drżał,
- podłoga pod
prysznicem -
wykonana jest ze
słabego plastiku
pokrytego
porcelaną lub
metalem,
- tylko jedna
łazienka na 7
osób,
- mysz (w domku
numer 3),
A oto zalety:

- ciepło w pokoju
(jednak nie byłoby
na to szans bez
kaloryfera),   
- prywatność,
- duża przestrzeń,
- 2 piętra,
Pokoje w hotelu
Zamek również nie
są doskonałe:
- małe rozmiary,
- niewielka
prywatność
(mniejsza niż w
domkach),
- niewygodne
drabinki na
piętrowych
łóżkach,
Więcej jest zalet:
- ciepłe pokoje,
- brak myszy,
- lepsze łazienki,

- dozowniki do
wody i herbaty,
- wygodne
materace,
- mydło w
łazience.
Podsumowując,
pomimo liczby
wad naszym
zdaniem lepiej
mieszkać w
domku.
Mieszkając w
dwóch miejscach
następnym razem
wybralibyśmy
domek ze względu
na towarzystwo
kolegów (w domku
zmieścili się
wszyscy z klasy).
Ryszard Sieja i
Łukasz Zabłotny

11 września zaczęła się 5-dniowa wycieczka do Radkowa dla klas 4-7 i gimnazjum. Klasy 4-5 zamieszkały
w hotelu, a pozostałe - w drewnianych chatkach.

Domki w Radkowie - czy warto? 

W tym
numerze
polecamy:

Historia pewnej
myszki (str. 2)

Jak zrobić
radkowskie bańki?
(str. 4)

Sonda o Radkowie
(str. 5)

Kolejny raz pożegnaliśmy wakacje wyjazdem do Radkowa Team Radków
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Możecie mi
wierzyć, albo
nie, ale to
prawdziwa
historia.
Zdarzyło się to
pierwszego
dnia, a
dokładnie
wieczorem
około godziny
21.20, gdy
wszystkie
siedziałyśmy
sobie na dole
(w domku)

i
rozmawiałyśmy.
Klara
Dąbrowska
wstała (nie
wiem po co) i
nagle coś
przebiegło jej
między
stopami!
Okazało się,
że to mysz!!!
Na nasze
szczęście,
albo i nie,
zniknęła

pod schodami.
Wystraszyłyśmy
się wtedy na
tyle, że Jula,
Klara i Ola
spały potem na
górze w
naszym
domku, a ja i
Alena
poszłyśmy do
domku do
kolejnych
pięciu
dziewczyn z
naszej klasy

i spędziłyśmy
tam całą noc.
Na następny
dzień wszyscy
już spali w
swoich
łóżkach, ale
dopiero po
dokładnym
sprawdzeniu i
zatkaniu
wszystkich
dziur w domku
wewnątrz i na
zewnątrz
(najpierw

jakieś dziesięć
razy
upewnialiśmy
się, że mysz
wyszła).
Dziury
zatykaliśmy
ziemią,
kamieniami,
żwirem i trawą.
To widocznie
pomogło,
ponieważ
żadna mysz
nie dała znaku
życia do końca

naszego
pobytu. I
mieszkało nam
się spokojnie i
bez strachu
przed
potworem w
postaci małej,
liczącej
podajże 7
centymetrów
polnej myszki.

Anna
Spalińska

Na wyjeździe integracyjnym do Radkowa w dniach 11-15 września stało się coś potwornego! Miałyśmy w
domku mysz!

Mały zwierzak, wielki problem!

Na śniadanie
zawsze było
dużo do wyboru.
Najczęściej były
tam bułki, chleb,
wędliny, sery i
dania na ciepło,
na przykład
jajecznica,
zapiekanki i
parówki. Do
picia były
herbaty
owocowe i
Saga. Śniadania
zawsze
wszystkim
smakowały.
Obiady również
były
przepyszne.
Przy wejściu
najpierw można
było nabrać

sobie zupy, a
potem wybrać
drugie danie.
Najsmaczniejsze
zupy to były:
pomidorowa,
rosół i
jarzynowa.
Najbardziej
smakowała nam
pomidorowa. Na
drugie danie
zawsze było
jakieś mięso i
ziemniaki lub
ryż.  Miłośnicy
surówek mieli
wiele do wyboru.
Były to między
innymi: buraki,
kiszona
kapusta, mizeria
i marchewka.
Do popicia

był kompot i
woda. Na
kolacje było
bardzo podobnie
jak na śniadaniu.
Naszym
zdaniem
jedzenie było
bardzo dobre i
chciałybyśmy,
żeby takie było
przez następne
lata!

Emilka Łagun,
Milena
Kaczmarek

Po wycieczce do Radkowa można dużo opowiadać
o posiłkach, które tam podawano.

Radkowski stół przysmakiem
roku 

Klasy 1-3 w Radkowie :)

Warsztaty savoir-vivre

Team Radków

JZ
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W Radkowie
wszyscy
czekają na
kajaki. W czasie
zajęć mamy
różne zabawy,
na przykład
pomost, gdzie
wszyscy
podpływają do
siebie i czasami
można po nim
przejść, kolejną
zabawą jest
pływanie w
dwójkę na
jednym kajaku.
Jest też
zabawa, gdzie
jedna osoba
łapie się
drugiego kajaka,
a druga osoba ją
wiezie, a w
połowie się
zmieniają.
Można też było
przepłynąć pod
niskim
mostkiem, gdzie
trzeba było
położyć się na
kajaku. Kajaki

są bezpieczne i
na pewno się nie
utopimy, bo
mamy kamizelki
wodoodporne, a
jeśli mamy z
czymś problem,
to instruktor
zawsze
pomoże. Jest
też rozgrzewka,
a właściwie gra
na rozgrzewkę,
w której mamy
za zadanie
przebiec na
lewo albo na
prawo (zależy to
od sygnałów
instruktora) i
złapać wiosło
kolegi lub
koleżanki.
Gier
zespołowych jak
wiadomo jest od
groma. Na
zajęciach
zaczynamy od
rozgrzewki i
przechodzimy
do gry. Gry są
różne, my na

zajęciach
sportowych
graliśmy w piłkę
nożną i
koszykówkę.
Wygląda to tak,
że najpierw jest
ogólna
rozgrzewka, a
potem do
każdego ze
sportów
rozgrzewka trwa
przeważnie pół
godziny.
Praktycznie
każdy czeka na
gry zespołowe
tak jak na kajaki.
Gramy wiele
meczy, a
drużyny są
wyrównane.
Zajęcia
sportowe są
naprawdę
atrakcyjne i są
jedną z
głównych
atrakcji
Radkowa.
Szymon
Czyczerski

W sali
warsztatowej był
specjalny
regulamin, z
którym
uczestnicy
zajęć musieli się
zapoznać przed
korzystaniem z
rożnych
przedmiotów,
takich jak piła,
pilnik czy
młotek. Na
pierwszym
bloku
tworzyliśmy
niewielkie,
drewniane
aparaty z
małego kółka i
większego
prostokąta (w
którym pan
instruktor
wycinał małą
dziurkę).
Uczniowie mogli
wykazać się
kreatywnością  i
ozdobić swoje
dzieła w różne

wzory, które
proponowały
szablony leżące
na stole.
Na bloku
dodatkowym
robiono duże
karmniki.
Wspaniałe
schronienia dla
ptaków na zimę
wymagały
więcej pracy niż
przyrządy do
fotografowania
otoczenia.
Przede
wszystkim
trzeba było
wszystkie deski
starannie
oszlifować (tak
jak w przypadku
poprzednich
„magicznych”
kawałków
drewna), aby
nikomu nie stała
się krzywda.
Potem
wystarczyło

tyko
przymocować
małą nóżkę, na
którą mogą
siadać mali,
pierzaści
przyjaciele
człowieka. W
środku było tyle
miejsca, że
nawet
największe ptaki
zimowe mogły
się tam
zmieścić.
Za rok
zachęcam
wszystkich do
skorzystania z
bloku z
zajęciami do
wyboru i
pozostawienia
swojego imienia
i nazwiska na
liście z
majsterką.

Mikołaj Szajna

W Radkowie każdy natknął się na zajęcia z
majsterkowania. Moim zdaniem są bardzo
intrygujące.

Majsterkowanie na wesoło

Kajaki dobre na wszystko

Dumni majsterkowicze

W czasie wyjazdu integracyjnego codziennie
czekały nas zajęcia sportowe.

Kajaki i gry zespołowe 

Team Radków

Team Radków
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Potrzebne będą:
- dwa patyki mniej więcej tej samej długości,
- sznurek,
- taśma klejąca.

Instrukcja:
Na początek utnij sznurek na 50 cm i 70 cm.
Następnie zwiąż je na rogach w supełek. Potem
przyklej taśmą klejącą do patyczków, pamiętaj jednak,
aby patyczków dotykały tylko supełki i żeby dłuższy
sznurek był na dole. Na koniec ciesz się dobrą zabawą
z bańkami.
Kamil Szylko

W tym roku w Radkowie odbyły się nowe zajęcia z
robienia baniek. Wszystkim dzieciom sprawiało to
radość, jednakże moją uwagę przykuł przyrząd,
którym robiliśmy bańki. Teraz powiem, jak go
zrobić.

Niezwykły przyrząd

Lecz to nie były
zwykłe, małe
bańki ze sklepu,
tylko wielkie
bańki, których
nie kupimy w
sklepie. Na
początku pani
wytłumaczyła
nam jak
wykonać płyn
do mydlanych
dzieł. Składa się
on z płynu do
mycia naczyń
(najlepiej Fairy),
gliceryny i
jednego litra
wody. Po
przygotowaniu
mikstury
zaczęliśmy
konstruować
przyrząd do

dmuchania
baniek. Po
wykonaniu
sprzętu
mogliśmy
zabrać się do
zabawy.
Tworzyliśmy
bańki na różne
sposoby, ale
najczęściej
klasycznie,
dmuchając
delikatnie w
błonę tworząc
tak zwany
„tunel”. Czasami
pomagał nam
wiatr. Najpierw
nie było łatwo
zrobić
perfekcyjną
bańkę. Po kilku
ćwiczeniach

wychodziło nam
to o wiele lepiej.
Było bardzo
zabawnie i
wesoło.
Naszym
zdaniem
warsztaty były
bardzo
interesujące,
dlatego potem
postanowiłyśmy
pójść na zajęcia
do wyboru
właśnie na
bańki. Polecamy
gorąco!

Milena
Kaczmarek i
Emilia Łagun

W tym roku szkolnym w Radkowie pojawiły się
nowe, nietypowe zajęcia. Były to warsztaty robienia
baniek mydlanych.

Nowe zajęcia- bańki 

Łapanie baniek to wielka frajda

Tak wygląda przyrząd do robienia baniek

JZ

JZ
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 „Moim
zdaniem
najlepsze były
zajęcia z
łucznictwa.”
Emilia Łagun

„Według mnie
w Radkowie
najlepsze były
grzejniki,
ponieważ bez
nich
moglibyśmy
zamarznąć.”
Pola Mierzwa

„Według mnie
najlepsze były
domki, w
których
mieszkały
klasy szóste.”
Klara
Dąbrowska

„W Radkowie
najbardziej
podobały mi
się zajęcia z
kajakarstwa
oraz
rękodzieło.”
Julia Kipiel

„Sądzę, że w
Radkowie
najlepsze były
drewniane
domki.”
Ryszard Sieja

„Moim
zdaniem
najwspanialsze
były kajaki.”
Mateusz
Ślipko

„Uważam, że
najlepszymi
zajęciami

w Radkowie
nie tylko dla
mnie była
wspinaczka.”
Grzegorz
Łabaziewicz

„Najbardziej
podobały mi
się kajaki.”
Anna Ciupka

„W Radkowie
było dużo
ciekawych
zajęć, dlatego
nie mogę się
zdecydować.”
Wiktoria
Lewandowska

„Uważam, że
najlepsze były
zajęcia z
łucznictwa.”
Amelia Ekiert

„Bardzo
podobały mi
się kajaki oraz
łucznictwo.”
Monika Żołud

„Najbardziej
podobały mi
się zajęcia
sportowe i
pogoda.
Chciałabym,
żeby była taka
również za
rok.”
Maja Czubak

„Najbardziej
podobały mi
się zajęcia z 
łucznictwa
oraz
organizacja
całego
wyjazdu.”
pani Magda
Łagun

 „Jestem pod
wrażeniem
zaangażowania
organizatorów.
Wszystko było
dopięte na
ostatni guzik.
Mimo pogody
wszyscy mieli
dobre humory.”
pani Justyna
Zaryczańska

 „W Radkowie
najbardziej
podobały mi
się kajaki, gry
sportowe oraz
to, że klasa 6a
była
zorganizowana.”
pani
Agnieszka
Przyszlak

„Uważam, że
najwspanialsza

była
rywalizacja
sportowa i gra
fair play w
klasie 5a.”
pani Monika
Całus

Zgadzam się z
opiniami
innych i z
pewnością i z
radością za
rok do
Radkowa
wrócimy.

Julia
Banasiak

Po powrocie z Radkowa byłam ciekawa wrażeń innych. Zapytałam kilka osób w szkole o to, co podobało
im się najbardziej w czasie wyjazdu integracyjnego do Radkowa.

Sonda o Radkowie

Wspinaczka to jest to! Mistrzowie rękodzieła :)Team Radków Team Radków
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