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W pierwszym dniu
zwiedziliśmy
Bazylikę w
Gnieźnie. Na
słuchawkach
słyszeliśmy głos
przewodnika, który
opowiadał nam o
zabytkach
Gniezna. Jednak
nie dla każdego
było to ciekawe i
nie każdemu
chciało się
słuchać. Były tam
Drzwi
Gnieźnieńskie i
inne zabytki.
Następnie

odwiedziliśmy
piwnice Torunia,
tam oglądaliśmy
teleskopy.
Drugiego dnia
przybyliśmy do
piekarni „Mistrza
Bogumiła”.
Zrobiliśmy własne
pierniki, które
miały być dla
ozdoby, ale były
smaczne i
większość z nas
je zjadła.
Następnie byliśmy
na warsztatach z
chemii w Centrum
Chemii w Małej

Skali. Były one
ciekawe,
przynajmniej dla
grupy, która
wykonywała
świeczki na górze,
a nie na dole
zakładu. Mieliśmy
różne kolory do
wyboru i każda
świeczka miała
kształt gwiazdki.
To była dobra
zabawa. Po tych
warsztatach
mieliśmy czas dla
siebie na rynku.
Kupiliśmy pamiątki
i inne drobiazgi.

Potem przez dwie
godziny
zwiedzaliśmy cały
rynek Torunia z
przewodnikiem,
który opowiadał o
kamieniczkach i
innych rzeczach.
Atrakcja była
długa. Wszyscy
ciągle siadali
nawet na brudnym
chodniku, bo tak
ich bolały nogi.
Trzeciego dnia
byliśmy tylko
zrobić swoje
pachnące mydełka
i zwiedzać małe,

ale urocze
Muzeum Mydła i
Historii Brudu. To
była najlepsza
atrakcja. Po tych
prawie trzech
dniach
pożegnaliśmy
Bydgoszcz i
wyjechaliśmy do
domu.

Paula Pyda

Klasa 4a, 3m i 1m podczas testów gimnazjalnych odwiedziła Toruń, Bydgoszcz i Gniezno.

Toruń, Bydgoszcz, Gniezno – wycieczka 
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15 kwietnia w
niedzielę o godz.
11:20
szóstoklasiści
zebrali się na
dworcu w
Ścinawie, a o
11:39 odjechał
nasz pociąg. We
Wrocławiu
mieliśmy
przesiadkę do
innego pociągu,
którym
pojechaliśmy na
miejsce. Noclegi
mieliśmy w
hotelu
Słoneczna w
Międzygórzu.
Nasze pokoje
były
pięcioosobowe
lub
czteroosobowe.
Wieczorem tego
samego dnia
odbyło się
przywitanie z
wolontariuszami.
Pochodzili oni z
różnych stron
świata, m.in.

z Meksyku,
Indii, Nepalu lub
Indonezji.
Wbrew nazwie
obozu
(EuroWeek)
tylko dwóch
wolontariuszy
pochodziło z
Europy: jeden z
Armenii i jeden z
Turcji.
Wolontariusze
mieli poczucie
humoru, dzięki
czemu zajęcia
stawały się o
wiele
ciekawsze.
Najciekawszymi
zajęciem wg
nas były:
- prezentacje na
temat innych
krajów;
- gry zespołowe;
- tzw. Mission
Impossible -
szereg
dziwnych
zadań, które
musieliśmy
wykonać

w grupach, np.
rysowanie
karykatur
wolontariuszy
lub reklamy
różnych
produktów -
CocaColi,
Biedronki czy
samego
Euroweeku.
Zajęcia, które
nam się nie
podobały:
- zajęcia tańców
narodowych.
Jeśli chodzi o
samych
ochotników z
różnych państw,
to tymi, którzy
najbardziej
przypadli nam
do gustu, byli:
- Gotan z Indii,
który sam siebie
kazał nazywać
Batmanem;
- Seto z
Indonezji, który
nazywał sam
siebie po polsku
Seba;

- Fernanda z
Meksyku, która
prowadziła wiele
ciekawych
zajęć, m.in.
prezentację o
swoim kraju;
- Agustin z
Urugwaju, który
miał największe
poczucie
humoru spośród
obcokrajowców.
A oto wady i
zalety
EuroWeeku:
Wady:
- niektóre nudne
zajęcia (według
nas).

Zalety:
- większość
zajęć była
ciekawa;
- poczucie
humoru
opiekunów;
- trening
angielskiego;
- wycieczki.
W wolnym
czasie można
było pójść napić
się herbaty lub
zostać w
pokoju. Naszym
zdaniem warto
pojechać na
EuroWeek.

Na ich stronie
znajdują się
terminy
wszystkich
turnusów w
różnych
miejscach
Polski. Może
ktoś z naszej
szkoły pojedzie
tam za rok?

Ryszard Sieja,
Łukasz Zabłotny

W dniach 15-19 kwietnia klasy szóste z naszej szkoły pojechały na wyjazd językowy EuroWeek.

Wycieczka z językiem angielskim w tle

Agustin, Nati, Pola i żonkile

Tuż przed prezentacją zadania

Wszyscy tęsknimy za Sebą!

Agustin

JZ

Seto
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Wiemy, że jeśli
ktoś ma zły
humor, nie
zawsze chce
nam o tym
powiedzieć. No
tak, ale co
mamy wtedy
zrobić? Spytać?
Ale może być
wtedy jeszcze
bardziej
rozzłoszczony.
Gdy jest się
empatycznym,
odczuwa się to,
co inna osoba.
Wie się wtedy,
że ktoś czuje
żal. Osoba,
która była w
takiej samej lub
podobnej
sytuacji, lepiej
umie zrozumieć
swoją koleżankę
lub kolegę, lepiej

niż inni. Lecz
osoba
empatyczna
niekoniecznie
musi znać to
uczucie. Po
prostu jest jej
przykro. Często
jest to uciążliwe,
ponieważ trudno
znieść to, że
innym jest
smutno.
Czasem czyjś
smutek potrafi
osobie
empatycznej
zepsuć cały
dzień. Kiedy
ktoś dokucza
osobie
wrażliwej, jest jej
bardziej przykro
niż innym.
Empatia to
również

wrażliwość.
Często jest tak,
że jeśli osoba
empatyczna
ogląda smutny
film, to płacze,
częściej niż inni.
Czasem jest
tak, że inni takiej
osobie
dokuczają i
mówią, iż jest
słaba. To nie
jest prawda. W
takim razie czy
warto być
empatycznym?
Moim zdaniem
empatia ma
swoje plusy, ale
też niestety
minusy.

Alicja Starzec

Często widzimy, że ktoś jest smutny lub
podekscytowany.

  Co to jest empatia?

Obejrzeliśmy
film pod tytułem
„Labirynt”.
Zaczął się
niepozornie,
lecz po chwili
zatrząsnął
naszymi
sercami.
Opowiadał o
chłopcu o
imieniu Frikke.
Pewnego dnia
po szkole
chłopak znalazł
tajemniczą,
czarną puszkę
przypominającą
aparat
fotograficzny. I
rzeczywiście,
był to aparat,
jednakże kiedy
robiono nim
zdjęcie, to
sfotografowany 

przedmiot nagle
przenosił się do
gry. Kiedy
Frikke odpalił
grę, to zobaczył
w niej
tajemniczą
dziewczynkę.
Po długim
dochodzeniu
odkrył, że jej
imię to Nola. Po
paru dniach do
gry trafiły też
inne dzieci, w
tym najlepszy
kolega Frikke.
Czternastolatek
grając w grę
musi znaleźć
tajne hasło i
ocalić dzieci z
gry.
Oczywiście, jak
w każdym
filmie, musi być

też czarny
charakter. Na
szczęście
dzieciom udaje
się wydostać z
labiryntu i
wszyscy żyją
długo i
szczęśliwie.
Film jest bardzo
emocjonujący i
trzyma nas w
napięciu.
Serdecznie
polecamy go
wam obejrzeć.

Mimi
Kaczmarek i
Emi Łagunnn

Ostatnio byliśmy w kinie na filmie z cyklu Nowe
Horyzonty Edukacji Filmowej w CK „Muza” w
Lubinie.

„Labirynt”

Poczuj się jak w labiryncie...

Empatyczne ziemniaki

Pixabay

MŻ
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No właśnie. Po
co oni właściwie
są? Czy łatwo
znaleźć tę
prawdziwą
osobę? Jak
uniknąć
fałszywej
znajomości? Z
kim spędzasz
najczęściej
czas? Z
przyjacielem!
Komu możesz
zaufać
bezgranicznie?
Przyjacielowi!
Jeśli masz
wątpliwości co
do tego, czy
twój bliski
rówieśnik nie
jest z tobą w
pełni szczery, to
nie jest to dobry
znak. Nawet
jeśli przez
sekundę tak
pomyślałeś.
Zapamiętaj, że
jeśli już
nawiązałeś z
kimś
znajomość, to
nie tylko twój
kolega musi się
starać. Może to
trochę dziwnie
zabrzmi,

ale oboje
musicie dbać o
wspólne
zaufanie, oboje
musicie
pamiętać o
sobie.
Oczywiście
słowo
''przyjaźń'' nie
oznacza, że
możesz
przyjaźnić się z
jednym i tym
samym
człowiekiem.
Przecież można
mieć wielu
przyjaciół,
którzy nie
muszą lubić się
nawzajem.
Przypomnij
sobie, czy
kiedykolwiek w
swoim całym
życiu na jakiejś
przerwie
siedziałeś sam?
Miałeś
wrażenie, że
nikt Cię nie lubi i
jesteś już na
zawsze
skazany na
samotność?
Kiedy masz
przyjaciół, nie
powinieneś

mieć takich
sytuacji, jednak
czasami się
takie zdarzają.
Bywa też tak, że
masz
przyjaciela
przez pewien
czas, a on
stopniowo się od
ciebie oddala.
Nie zawsze to
może być twoja
wina. Takie
rzeczy mogą
znaczyć właśnie
o fałszywej
przyjaźni. Tak
naprawdę łatwo
jest powiedzieć:
"Znajdziesz
sobie nowego".
To prawda.
Możemy
zaprzyjaźnić się
z kimś innym,
jednak czasami
pozostaje
uczucie, że to
nasza wina.
Zostaje przede
wszystkim ból.
Im więcej i im
dłużej ludzie
będą cię
krzywdzili, tym
trudniej będzie
nam budować
wspólne relacje. 

Nie będziemy
potrafili zaufać
komuś po
tygodniu czy
miesiącu.
Będziemy
trudniej
podejmować
decyzje.
Będziemy się
ciągle wahać. Z
jednej strony nie
powinno się być
zbyt ufnym,

ale może się
skończyć na
tym, że już
nikomu nie
będziemy
potrafili w pełni
uwierzyć, nawet
najbliższym. W
przyjaźni nie
chodzi o to, czy
znasz kogoś
długo. To nie
musi znaczyć,
że jesteście

przyjaciółmi.
Chodzi o to, czy
ten, kto jest
częścią ciebie,
nigdy cię nie
zostawi i nie
opuści...

Amelia Spieć

Przyjaciel to osoba, której zawsze możemy zaufać, której możemy zwierzyć się w każdej chwili, która po
prostu nas zrozumie.

Po co nam przyjaciele?

Przyjaźń
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