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Razem z klasą 6a
oraz czwórką
chłopców z 6b
wybraliśmy się na
spacer dookoła
zalewu i
znaleźliśmy tam
bardzo ciekawą
rzecz. Ale
zacznijmy od
początku.
Pewnego
popołudnia na
geologii
zachowywaliśmy
się bardzo źle, za
karę zamiast
zostać na
zajęciach -
poszliśmy na
spacer dookoła
jeziora. Niby
normalny spacer,

ale w pewnym
momencie
zauważyłam na
murku coś
dziwnego. Z
daleka to
wyglądało jak jakiś
notes albo coś
takiego, jednak
gdy podeszłam
bliżej, zdałam
sobie sprawę, że
to jest telefon, a
dokładniej iPhone
6s lub 7. Gdy tylko
jeden mój kolega
się o tym
dowiedział, zaczął
wszystkim to
rozpowiadać i
zaraz cała grupa o
tym wiedziała.
Wszyscy zaczęli

myśleć, co z tym
zrobić, jedni (w
tym pani od
geologii i nasza
wychowawczyni)
mówili, by oddać
przedmiot na
komisariat, a
drudzy żartowali,
by sprzedać
telefon. Tylko
jeden kolega, który
wszystkim to
rozpowiedział,
wpadł na pomysł,
by zapytać ludzi
przed nami, czy
może wiedzą coś
na temat telefonu.
Oczywiście zguba
należała do nich, a
konkretnie do
jednej z pań (były

dwie). A jakby tego
było mało –
nieznajoma
zaczęła nam
dziękować po
angielsku!
Zaczęliśmy
rozmowę w tym
języku, ale szybko
się okazało, że
właścicielka
zgubionego
telefonu ma tylko
taki akcent, a
ogólnie jest Polką,
ma męża Włocha i
mieszka pod
Waszyngtonem w
USA. Oddaliśmy
jej telefon, a ona
za uczciwość i
zwrócenie
własności

dała nam sto
złotych na lody!
Porozmawialiśmy
jeszcze chwilę,
zrobiliśmy sobie
razem zdjęcie i w
pozytywnym
szoku wróciliśmy
do campu.
Wszyscy bardzo
miło wspominamy
to wydarzenie.
Niech wszyscy
pamiętają - warto
być uczciwym, jak
widzicie są z tego
same plusy!

Alicja Fijołek

Wycieczka integracyjna do Radkowa jest już wspomnieniem, ale w tym roku w jej trakcie wydarzyło się
coś, co na zawsze zostanie w pamięci kilkorga szóstoklasistów…

Skarb znad zalewu

Niezwykłe spotkanie w Radkowie

W tym
numerze:

Wspomnienia z
Radkowa (str. 2-3)

Kilka słów o
marzeniach (str.
4.)

Moda a rodzice
(str. 4.)
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Dziś opowiem Wam o najciekawszych zajęciach w
Camp Radków.

Wesoło w Radkowie

Klasy młodsze
śpią podczas
wycieczki w
budynku, który
nosi zasłużoną
nazwę,
„Zamek”.
Starsze klasy
(od niedawna
klasa 6, a od
zawsze klasy
gimnazjalne, w
tym 7 i 8)
mieszkają w
drewnianych
domkach
letniskowych.
Klasa 6 (co jest
nowością w
naszej szkole)
zamieszkuje
domki na ulicy
Ptasiej,
położone bliżej
recepcji oraz
„Zamku”, a
gimnazjum oraz
7 i 8 klasa
nocują w
piętrowych
domkach na
ulicy Olimpijskiej
w tzw. „kręgu”.

Niektórzy
gimnazjaliści
mówili, że w
domkach w
kręgu, a
szczególnie na
górze, jest
bardzo zimno -
zarówno w
ciągu dnia, jak i
w nocy. Ja
osobiście nie
rozumiem o co
chodzi,
ponieważ
mieszkałam w
tym roku na
górze i w ciągu
dnia było
duszno, a w
nocy bardzo
ciepło. Jedyne,
z czym mogę
się zgodzić, to
fakt, że rano w
górach
powietrze jest
rześkie i było
rzeczywiście
troszeczkę
chłodniej niż w
nocy. Ale znowu
nasuwa

się pytanie: to w
końcu w pokoju
na górze jest
zimno, czy
jednak ciepło?
Według mnie to
jest odczucie
własne,
osobiste. Co
prawda, jeżeli
ktoś ma
wszystkie okna
w domku
pootwierane i na
górze, i na dole,
a na dworze
wieje, może być
tej osobie
zimno. Według
mnie odpowiedź
jest prosta: jeżeli
zadba się o to,
aby nie było
zimno, to zimno
nie będzie.
Także radzę
mieć zamknięte
okna oraz ciepłą
piżamę. Życzę
miłego
wypoczynku za
rok!
Anna Spalińska

Każda klasa, poczynając od 4 (wyjątkowo jechały
raz również klasy 1-3), a kończąc na najstarszych w
naszej szkole, jeździ na wyjazdy integracyjne w
drugim tygodniu września w Góry Stołowe do
malowniczo położonego ośrodka Camp Radków w
Radkowie.

Ciepło, zimno?

Zajęcia
taneczne

Na zajęciach
tanecznych
tańczyliśmy
przede
wszystkim do
muzyki Level up
oraz wielu
innych melodii.

Kajaki

Na kajakach
najpierw
mieliśmy
rozgrzewkę,
następnie
instruktor rozdał
nam kapoki oraz
wiosła.
Następnie
zeszliśmy po
schodkach i
prowadzący

rozdał nam
kajaki, ale nie do
ręki, tylko
obracał kajaki i
mówił, kto
dostanie dany
kajak.

Gra terenowa

Gra terenowa
była naprawdę
ciekawa ,bo
robiliśmy bardzo
wiele zadań, np.
kto strzeli jak
najwięcej goli
kijem do mini
hokeja albo kto
zrobi więcej
skoków na
skakance.

Intercross

Na intercrossie
najpierw
mieliśmy
rozgrzewkę,
następnie
zaczęliśmy
ćwiczyć podania
i łapanie do
osoby z
naprzeciwka, w
moim
przypadku była
to moja
koleżanka Lena.

W RADKOWIE
BYŁO SUPER!

Hania
Wróblewska

Kajaki, czyli ulubione zajęcia wielu osób

Poranki w Radkowie

MG

EŁ
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Wyjazd miał
odbyć się o
godzinie
ósmej.
Niestety,
mieliśmy aż
godzinne
opóźnienie,
które
spowodowane
było
przedłużoną
kontrolą policji.
Po około
trzygodzinnej
podróży udało
nam się
bezpiecznie
dojechać do
celu. 
Jak zwykle
Radków
przywitał nas
cudownymi

widokami. 
Klasy czwarte
oraz piąte
mieszkały w
"Zamku".
Odmiennością
dla klas
szóstych było
nocowanie w
domkach nad
jeziorem.
Natomiast
klasy siódme,
ósme oraz
gimnazjum
mieszkały w 
drewnianych
domkach w
kręgu. Kiedy
zapytałam się
czwartoklasistki,
jak ocenia
tegoroczną

wycieczkę,
powiedziała
ona, że nigdy
wcześniej nie
widziała tak
miłych i
wyluzowanych
instruktorów.
Najbardziej
podobały jej się
zajęcia ze
wspinaczki. Ja
jako
szóstoklasistka
mieszkałam
pierwszy raz w
domkach
letniskowych.
Były one
dwupiętrowe,
ośmioosobowe.
Jedyne, co mi
się nie
podobało

w domkach, to
strome
schody,
ponieważ
kiedy w nocy
potrzebowałyśmy
zejść do
toalety, to
musiałyśmy
bardzo
uważać, aby
nie spaść.
Spodziewałam
się, że w
domkach będą
gorsze
warunki, na
szczęście nie
było w nich
brudu ani
pająków.
Zapytałam się
również
siódmoklasistek,

jak oceniają
domki w kręgu,
w których po
raz pierwszy
mieszkały.
Powiedziały
mi, że bardziej
podobały im
się te domki, w
których były
teraz, niż
wcześniejsze, 
w których
mieszkały jako
szóstoklasistki.
W domkach w
kręgu
znacznym
plusem były
dwie łazienki.
Te domki były
dwunastoosobowe.
Niestety, są
one oddalone

od stołówki i
dojście do niej
zajmuje około
pięć minut.
Mimo
niektórych
małych
niedoskonałości
bardzo lubię to
miejsce i w
przyszłym
roku chętnie
tam wrócę.

Julia Banasiak

Jak co roku byliśmy na pięciodniowym wyjeździe integracyjnym. W tym roku również wybraliśmy się do
Radkowa.

Uroki i wady radkowskich kwater

Jedni przyjechali potańczyć... Inni woleli zostać ekipą sprzątającą ;)MG JZ
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Moda nieustannie się zmienia.

Najnowsze trendy - co na
to rodzice? 

Kilka lat temu
modne były
dzwony i
błyszczący
makijaż, a
dzisiaj rurki i
wszystko, co
matowe.
Większości z
nas trendy te się
podobają,
jednak nasi
rodzice nie
zawsze są tego
samego zdania.
Co prawda wiele
trendów
powraca, ale nie
zawsze
postrzegane są
tak, jak kiedyś.
Dawniej
kabaretki czy
chokery
uważane były
często za
niestosowne.

Niestety, wielu
dorosłych nadal
tak myśli.
Nieraz nasi
rodzice
uważają, że
jesteśmy
"jeszcze za
mali" na niektóre
części
garderoby i nie
pozwalają nam
ich nosić.
Trendy się
zmieniają i
sądzimy, że
nasi rodzice
powinni
spróbować
przekonać się
do nich. Poza
tym każdy
może nosić to,
co mu się
podoba i nie
powinniśmy go
krytykować.

Nawet jeśli nam
się to nie
podoba, to może
ta osoba czuje
się w tym
dobrze. Na
pewno nikt z
nas nie chciałby
być
krytykowany,
więc nie róbmy
tego samego
innym. Każdy z
nas może nosić
to, co mu się
podoba i my jak
i nasi rodzice
powinniśmy to
zrozumieć.

Antonina
Kubacka i
Wiktoria Janiel

To pytanie
męczy
wszystkich. Bez
marzeń ludzie
nie mieliby
celów ani
ambicji. Żyliby z
dnia na dzień.
Marzenia dzielą
się na dwie
grupy: realne i
fantastyczne.
Realne, czyli
takie, które
mogą się
spełnić, jeśli
będziemy do
nich dążyć.
Przykładami są
np.: zostać

strażakiem,
piosenkarką,
zdobyć
czerwony
pasek, jak
każdy inny
uczeń dostać
wymarzone
zwierzątko.
Fantastyczne, to
np. posiadanie
magicznych
mocy czy
spotkać
bohatera z
animowanej
bajki. Niestety,
takich marzeń
nie jesteśmy w
stanie spełnić.

Marzenia realne
nie spełniają się
od tak. Musimy
sobie na nie
zapracować lub
dążyć do celu
przez długi
okres. Naszym
zdaniem
marzenia to
cudowna rzecz i
cieszymy się,
że każdy może
je posiadać. My
też mamy
marzenia.

Pola Broniecka i
Milena
Kaczmarek
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Moda ewoluuje

Wiadomo, że każdy ma marzenia, ale czy zawsze
się spełniają?

Czy marzenia się spełniają?

Marzenia się spełniają!
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