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W A K A C Y J N E    W S P O M N I E N I A

W Tatrach
Zakopane. Dużo ludzi i nudno. Wybrałem się w Tatry z siostrą i jej
chłopakiem. Mikołaj (no właśnie chłopak siostry) zna te góry jak własną
kieszeń, więc zaryzykowaliśmy i wybraliśmy Orlą Perć – najtrudniejszy
szlak w polskich Tatrach.
 Na początku super, ale jak zaczęliśmy iść trudnym odcinkiem, nad
przepaścią, to trochę się bałem. Oczywiście nie pokazywałem tego. Mikołaj
spokojnie posuwał się do przodu. Oczy mojej siostry robiły się coraz
większe, ja starałem się skupić na szlaku. Chodziłem wcześniej po górach z
rodzicami, ale takiej trasy jeszcze nie widziałem! Wreszcie weszliśmy na
Kozi Wierch (2291m n.p.m.)! Widoki niezapomniane. I ogromna satysfakcja.
Spędziliśmy tam parę minut. 
Było już późno, a jeszcze trzeba było zejść. Szliśmy zmęczeni bardzo
długo, a jak już doszliśmy na miejsce, to było ciemno. Kiedy wróciliśmy do
pensjonatu byliśmy głodni jak tatrzańskie wilki, dlatego zamówiliśmy w
nocnej pizzerii ogromną pizzę.

hk

 Wakacyjna przygoda
Ten wakacyjny dzień zapowiadał się wspaniale. Razem ze zgraną rodzinną
ekipą przyjechaliśmy zobaczyć Skalne Miasto w Czechach.
Poprzedniego dnia dużo się działo, więc chciałam pobyć sama. Znalazłam
miejsce, które się świetnie do tego nadawało. Stanęłam na wysokim brzegu
jeziora, otaczał go gęsty, skąpany w promieniach lipcowego słońca las.
Docierał do mnie cudowny śpiew ptaków, a leciuteńki wiatr muskał moją
twarz. Z przyjemnością wpatrywałem się w widok po drugiej stronie jeziora,
gdzie rosły młode brzózki, które sprawiały wrażenie jakby chciały zażyć
kąpieli. W tafli tego górskiego jeziora przeglądały się, jak w wielkim lustrze,
rosnące wokół drzewa. Doskonale widziałem pływające w nim ryby. Urok,
piękno i czar tego miejsca spowodował, że uciekłam myślami do
teraźniejszości.
Z zamyślenia wyrwał mnie niespodziewany huk pioruna. Zerwał się mocny
wiatr, który przywiał ciężkie chmury, a te zakryły słońce. Zrobiło się prawie
ciemno, lał deszcz, a gałęzie zaczęły się łamać i spadać na ścieżkę
prowadzącą do hotelu. Podniosłam plecak i ruszyłam szybkim krokiem
ścieżką.
Niewiele widziałam przez ścianę deszczu. Nagle usłyszałam przeraźliwy
pisk i wołanie o pomoc. Wtedy zrozumiałam, że to nie są żarty. Ktoś
potrzebował pomocy! Nie mogłam zlokalizować miejsca, z którego dobiegał
głos. Echo poniosło go we wszystkie strony. Idąc niemal po omacku,
zderzyłam się z biegnącą na oślep Kornelią, moją kuzynką, która razem ze
mną spędzała czas w górach. Obie wywróciłyśmy się, ja wylądowałam na
czymś miękkim, a Kornelia wpadła w kałużę błota. Okazało się, że obok nas
jest też Ola - siostra Kornelii. Otrzepałyśmy się i pomogłyśmy wstać Oli.
Wiatr przestał wiać i burza ucichła, ale dalej było ciemno. Ruszyłyśmy w
dalszą drogę, gdy niespodziewanie coś poruszyło się w krzakach.
- Dziewczyny, widziałyście to? - szepnęła Kornelia.
Stanęłyśmy, żadna z nas nie wiedziała, co robić. Widziałyśmy wielkie
błyszczące ślepia i duże, sterczące uszy.
- To chyba wilk – powiedziałam z przerażeniem.
Nagle usłyszałyśmy groźne warczenie. Pomyślałam, że to koniec, nie damy
rady uciec przed tym stworzeniem. Nagle usłyszeliśmy, że ktoś rozmawia
przez telefon:
- Halo, wujku, miałem się odezwać, ale telefon wypadł mi z kieszeni, nie
znalazłem dziewczyn – usłyszałyśmy głos naszego kuzyna .
- Kacper! To ty?!- krzyknęła Kornelia.
- Jednak są, znalazły się – kończył rozmowę chłopiec – całe i zdrowe.
Wszyscy wróciliśmy do hotelu, gdzie czekał na nas wujek z gorącą
czekoladą.              (Magdalena Mysko)
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Dzień Walki z Otyłością w naszej
szkole był Świętem Warzywka. 

Daj złociaka na zwierzaka 

Każdego roku, w tym także, pani Barbara Słotwińska wraz z
uczniami organizuje akcję Daj złociaka na zwierzaka, której celem
jest zebranie pieniędzy na Stacyjkę Maltusia - organizację non
profit pomagającej zwierzakom. W tym roku po raz drugi oprócz
uczniów zaangażowali się rodzice.

Akcja trwała cały tydzień, zaczęliśmy ją 4 października. Na
parterze naszej szkoły pojawiły się smakowite ciasta, muffinki,
galaretki, popcorn i soczki. Oprócz kramików ze smakołykami
działała również loteria fantowa, na której pojawiły się wspaniałe
pluszaki. Podczas przerw sprzedawałyśmy przygotowane przez
rodziców produkty, chodziłyśmy też z kwestą po klasach. Wielu
amatorów znalazła nasza loteria fantowa. 
Kolejnego dnia wpadłyśmy na pomysł, że możemy malować dzieciom
twarze. To był strzał w dziesiątkę, nasza kasa zapełniała się pieniążkami.

Przez trzy dni miałyśmy dużo pracy, ale było warto. Zebrałyśmy ponad 
2700 zł, które pomogą chorym i opuszczonym zwierzakom.
Laura Janczyńska,  VIb

Z kwestą

dary jesieni

 Graj z Czwórką
Na zaproszenie dyrektora naszej szkoły w Chojnowie pojawiła się
młodzieżowa drużyna piłkarska że szkoły w Danii. Na
chojnowskim stadionie rozegrano mecze  również z młodzieżą z
klubów legnickich i lubińskich.
Duńczycy odwiedzili przede wszystkim naszą szkołę. Zobaczyli jak
wyglądają nasze klasy, sala gimnastyczna, stołówka. Odwiedzili też klasę
sportową. Nie obyło się bez wspólnej zabawy, podczas której dziewczyny z
VII b uczyły chłopaków zumby.  (ww)

Lekcja historii
Już niemal tradycją w szkole stały się żywe lekcje historii. Tym razem
trafiliśmy w czasy mrocznego średniowiecza. Kultura rycerska i szlachecka.
Panowie z grupy rekonstrukcyjnej demonstrowali sposoby walki, strój
rycerski, nie obyło się bez narzędzi tortur.
Jak pokazuje zdjęcie wśród naszych kolegów znaleźli się śmiałkowie, którzy
na własnej skórze chcieli wypróbować prastarych narzędzi tortur.
Oprócz dobrej zabawy otrzymaliśmy naprawdę niezłą lekcję historii.
ljIN
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Jesień  w obiektywie- okolice Chojnowa (Piotrowice - Konradówka)

fot. Debora Luberda
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