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BAŁTYK ZIMĄ

Ferie, ferie ... i po feriach
Jako pierwsi skończyliśmy ferie, bo już pod
koniec stycznia, chcielibyśmym podzielić się
z naszymi czytelnikami wspomnieniami z
różnych regionów Polski - bo nawet w zimie
można zwiedzać kraj. Szczególnie jeśli zimy
praktycznie nie ma. Naszej koleżance udało
się zobaczyć śnieg nad morzem (w górach to
żaden cud).
Wszystkim uczniom życzym sukcesów w
nauce w nowym semestrze.     Redakcja

MK

z.bajek

W GÓRACH ŚNIEG JEST PRAWIE ZAWSZE
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MARATON PISANIA LISTÓW

Maraton pisania listów jest wydarzeniem polegającym na
wzywaniu ludzi z całego świata do przestrzegania praw
człowieka. Listy piszą wszyscy; dorośli, dzieci, ludzie
starsi. Razem jednoczą się w słusznej sprawie. 
 W Gimnazjum nr 2 w Chojnowie odbył się już X
jubileuszowy maraton.

Wysłano 3472 listy do 10 krajów m in.:Jamajki,
Hondurasu, Czadu, Madagaskaru, Finlandii, Turcji,
Chińskiej Republiki Ludowej, Bangladeszu, Izraela i
Egiptu.

Ja również miałem okazję uczestniczyć w tym wydarzeniu,
na które zabrała mnie siostra. Zaczęło się od poczęstunku
tortem. Następnie rozdawano kubki i zrobiono pamiątkowe
zdjęcia. Potem wszyscy rozeszli się, po klasach aby pisać
listy. 

Na pierwszej przerwie każdy dostał talerz pysznych
pierogów, które miałem okazje skosztować. ;)
Atmosfera była bardzo przyjemna i aż chciało się
pracować. Na stołach porozkładano historie
pokrzywdzonych ludzi, kartki i długopisy. Pozostawało
tylko siąść i pisać.

 List musiał być oczywiście oficjalny, ponieważ pisaliśmy
np. do prezydentów, premierów, ministrów oraz królów.
Ubogie słownictwo nie wchodziło więc w grę. Wszyscy
pisali najlepiej jak mogli. Cały maraton trwał 24 godziny,
więc wszyscy byli wyposażeni w koce, poduszki i
oczywiście dużo jedzenia. 

Ja, jako odwiedzający zostałem do godz.18. Mimo
krótkiego czasu jestem bardzo usatysfakcjonowany, bo
wiem że przyczyniłem się do czegoś dobrego. :) Poznałem
bardzo dużo nowych kolegów i ciekawych osób. Gotowe
listy były wrzucane do ,,AZORA”, który wywoził je do
biblioteki. Tam były segregowane.

Uważam, że idea pisania listów to dobry sposób na pomoc
ludziom niesłusznie oskarżonym. Jednoczy osoby z
całego świata, które chcą wyrazić swój sprzeciw wobec
niesprawiedliwości i łamaniu praw człowieka. Jeżeli w
przyszłym roku będzie zorganizowany maraton pisania
listów , to na pewno się wybiorę.

Jakub Kałwak kl.VI c

Gazety, gazety
Niedawno na lekcji języka polskiego nasza klasa podsumowywała pracę nad
powieścią Ireny Jurgielewiczowej "Ten obcy". 

Skoro kilka osób z naszej klasy tworzy szkolną gazetę i bardzo lubimy to
zajęcie, postanowiliśmy wydać gazetki, które mogłyby pojawić się we wsi
Olszyny - miejscu wydarzeń z powieści. 

Bez problemu podzieliśmy się na grupy i od razu zabraliśmy się do pracy.
Każda z grup wymyślała tytuł dla swojej gazetki i pisała artykuły. Niby
robiliśmy to samo, a okazało się, że gazeta każdej grupy jest inna.
W naszych pracach znalazły się wywiady z Zenkiem, przepisy pani
Cydzikowej czy przepis na leczniczą herbatę doktora Zalewskiego. Nie
zabrakło i ogłoszeń - do pracy przy porzeczkach, o poszukiwaniu właścicieli
psa Dunaja. Były też poważne artykuły i zachęta do odwiedzenia wsi
Olszyny.

Zabawa przy tym projekcie była przednia. Wszystkie nasze gazetki miały
inne ilustracje, okładki, artykuły i wywiady oraz instrukcje, np . jak
wytresować psa.

Debora Luberda, kl. VI c
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Wierszyk zimowy
Zima ,ferie ,bałwan ,śnieg 
na saneczki z nami pędź .
I gdy wszyscy usną wreszcie
śnieżek zacznie prószyć wdzięcznie.
Bo zima to czas radości ,
bieli i błogości.
No i wielka podróż czeka nas,
bo to wypoczynku czas.
I zabawy mija czas,
tydzień ferii poszedł w las.

Teraz wróćmy do rzeczywistości -
szkoła, książki, obowiązki.
Nawet nikt nie wie gdzie
 nasze ferie podziały się.

Julia Krakowska, VIc

Ferie nad morzem z Zuzą ...
Spacer rozpoznawczy
Z mamą i z tatą po przyjeździe do Ustronia morskiego, robilismy rozpoznanie po okolicy. Po obiedzie
zrobiliśmy sobie dłuższy spacer wzdłuż brzegu morza . Byliśmy tak po nim padnięci, że od razu po
kolacji poszliśmy spać.

Smaczny podwieczorek
Po śniadaniu pojechaliśy do kołobrzegu, byliśmy na molo, naz latarni podziwialiśmy morskie widoki. Na
podwieczorek wspólnie poszliśmy na gorącą czekoladę. Była pyszna.

Aktywne ferie, czas start!
Ten dzień był bardzo aktywny, chodziliśmy po mieście w Kołobrzegu i byliśmy na lodowisku,
spędziliśmy tam aż 2 godziny, było bardzo fajnie. Ani razu nie wywinęłam orła. Po łyżwach bolały nas
nogi, więc udaliśy się do hotelu na wypoczynek.

Zimą nad morzem też można sie kąpać ;)
Podczas spaceru nad morzem widziałam morsy ( to osoby, które mimo zimna na dworze i zimnej
wody kąpią się w morzu). Gdy ich zobaczyłam, na sam widok zrobiło mi się zimno. Częściowo, idąc za
ich przykładem, poszliśmy do aquaparku. Spedzilśmy razem miły wieczór.

Wspólne ognisko
W hotelu, którym przebywałam, zorganizowano ognisko integracyjne. Byli na nim prawie wszyscy
goście hotelu. Na ognisku było słychać śpiewy, szum morza i trzaskanie palących drewien. Był to jeden
z najmilej spędzonych wieczorów.

Na następny dzień musiałam się pożegnać z morzem. Były to jedne z najlepszych ferii.

Zuza Bajek, VI c

POŻEGNANIE ZUZY Z MORZEM

W górach
Na ferie pojechałem w góry z rodzicami, ciocią i kuzynką. Pojechaliśmy kilka razy na narty. Niestety
moja mama nie zjeżdżała z nami. 
Było bardzo dużo śniegu, więc świetnie się nam jeździło. Z resztą uwielbiam ten sport.
Chodziliśmy  też na spacery po górach, choć nie wypuszczaliśmy się w dalekie trasy, gdyż przy tak
dużej ilości śniegu wędrówki robią się niebezpieczne.
W naszym miejscu zamieszkania wszyscy razem graliśmy w gry planszowe i piliśmy ciepłą herbatę.
Były to jedne z nielicznych ferii, na których widziałem śnieg. Dlatego według mnie te ferie były bardzo
udane.

Hubert Kupczyński

mk nnPRZED ZJAZDEM
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