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P R A C E   K O N K U R  S O W E

Wspomnienie wakacji

   Kiedy zabrzmiał ostatni dzwonek wszyscy z uśmiechem na ustach
wybiegliśmy ze szkoły. Radośnie powitaliśmy ukochane wakacje!
   Ponad dwa miesiące całkowitej ,,laby”- czasu bez zadań domowych,
klasówek, nieustannego wkuwania i ciągłego: "nauczyłaś się już?” Nareszcie
chwila wytchnienia, zasłużonego odpoczynku i czasu dla przyjaciół,
ulubionych książek. Czas wakacyjnego luzu miałam prawie w całości
zaplanowany. 
   Pierwszego dnia wakacji wyjeżdżałam na kolonie do nadmorskiej
miejscowości Jarosławiec. Mimo tego, iż jechałam tam po raz kolejny i
jedynie na dwa tygodnie, byłam bardzo podekscytowana. Wieczorne
pakowanie wykończyło mnie nie byłam pewna, czy wszystko zabrałam i czy
aby na pewno to, co mam w walizce jest mi w istocie potrzebne.
Następnego dnia siedzieliśmy w wygodnym autokarze gotowi do podróży.
Ja, i moi bliscy znajomi, jako jedni z najstarszych uczestników usiedliśmy z
tyłu. Chcieliśmy miło spędzić czas w autobusie. I tak w istocie się stało.
Nawet nie zauważyliśmy, kiedy minęliśmy tabliczkę z nazwą miejscowości
Jarosławiec. Najpierw obiadokolacja, potem przydział pokoi. No i oczywiście
rozpakowanie walizek. W planie mieliśmy jeszcze zebranie organizacyjne i
spacer nad morze. Słońce powitało nas w swojej pięknej i wieczornej szacie i
po kilku minutach mówiąc nam dobranoc, zniknęło skąpane w morskiej
otchłani. Wiedziałam, że dzień dobiega końca i czas pójść spać. 
   Kolejne dni przyniosły piękną pogodę i mnóstwo zabawy. Plaża, kąpiel w
morzu, rywalizacja na piasku, zajęcia artystyczne w grupach w ośrodku,
basen czy też zajęcia sportowe. Nie było czasu na nudę. Niektórzy z nas
zapomnieli nawet o telefonie. Najstarsza grupa, w której byłam także i ja,
otrzymała bojowe zadanie organizowania dyskotek, czy też innych zabaw.
Stanęliśmy na wysokości zadania i spisaliśmy się na "sześć”, gdyż
wszyscy uczestnicy kolonii byli bardzo zadowoleni. Praca nagrodzona
uśmiechem innych dała mi pełną satysfakcję. Dwa tygodnie w skąpanym
słońcem i bryzą morską Jarosławcu minęły bardzo szybko. Żal było się
rozstawać z miejscowością, gdzie spędziło się tyle wspaniałych chwil i
poznało nowych znajomych. No ale cóż… Może odwiedzę ją za rok z
paczką moich znajomych. 
    Po powrocie z kolonii pojechałam do moich dziadków na wieś. Jaśkowice
Legnickie leżą pod Legnicą, nad urokliwym jeziorem. Niestety kąpiel jest tu
zabroniona. W związku z tym dziadek rozłożył nam basen, tzn. mi, mojej
siostrze i młodszym kuzynkom. Fajnie było się schłodzić w wodzie, gdy
temperatury przekraczały 30◦C. Czas spędzony na wsi wiąże się zawsze z
pracą. Tak więc wypoczynek powiązałam z pomocą babci w gospodarstwie
domowym i ogródku. Nie było łatwo!!! Ale przy okazji zarobiłam trochę
pieniędzy. Wraz z siostrą zbierałam maliny. Myślę, że wystarczy na
wymarzone buty…
    Dni mijały coraz szybciej. Zanim się obejrzałam była już końcówka
sierpnia. Razem z rodzicami, siostrą i psem pojechałam w góry – do
Świeradowa Zdrój. Widoki były cudowne, warunki pogodowe także. Dużo
spacerowaliśmy i zwiedziliśmy okolicę. 
    Napakowana pozytywną energią wróciłam do domu. Tutaj zakupy i
wyczekiwanie pierwszego dzwonka, rozpoczynającego nowy rok szkolny,
ostatnią klasę gimnazjum.

Katarzyna Ł. 3C

  

Moje sprawozdanie z wakacji

   Po zakończeniu roku szkolnego pojechałem na słoneczną wyspę Rodos,
gdzie wypoczywałem w miejscowości Afandou i zwiedzałem zabytki. O
zabytkach wcześniej przeczytałem w „Przewodniku po Grecji”. Po
dwutygodniowym pobycie wróciłem do domu i wtedy przygotowywałem się
do konkursu „zDolny Ślązak” z niemieckiego, a w wolnych chwilach grałem
w koszykówkę. 

    Tydzień później zaczęła się moja pierwsza przygoda kolonijna w
Dźwirzynie. Na tej kolonii dużo czasu spędzaliśmy na plaży, ćwiczyliśmy
Wind Surfing (opanowałem podstawy tej dyscypliny sportowej),
odpoczywaliśmy w pokojach i mogliśmy się zintegrować z młodzieżą z
Niemiec, którzy byli w tym samym ośrodku. W związku z tym, że
opanowałem dosyć dobrze podstawy języka niemieckiego, pomagałem
koleżankom z grupy zapoznać się z niemieckimi rówieśnikami.
Tydzień po powrocie z kolonii, czekała mnie niespodzianka związana z
kolejną podrożą. Tą niespodzianką był Sztokholm. Spełniło się jedno z moich
marzeń. Tam wykorzystałem moje umiejętności związane z językiem
szwedzkim, zwiedzałem Sztokholm m. in. Skansen, zamek królewski.

    Po powrocie poleciałem sam z bratem z Warszawy na Maltę, konkretnie
na obóz z języka angielskiego....
   Wakacje były udane, a najważniejsze jest to, że miałem możliwość
prowadzić konwersację w obcych językach.

Marcel Z. 3C

Niezapomniane wakacje

   Tegoroczne wakacje zleciały mi bardzo szybko, nie mogłem narzekać na
brak zajęć. Choć początkowo siedziałem w domu i nudziłem się, to potem
przydarzyło mi się wiele ciekawych rzeczy.
   W drugim tygodniu lipca spotkała mnie niezła niespodzianka.
Dowiedziałem się bowiem, że całą rodziną jedziemy w góry. Ucieszyłem się
niezmiernie z tego powodu. Gdy nadszedł dzień wyjazdu czułem, że serce
wali mi jak młot. Nie mogłem doczekać się górskich widoków. Jednak, gdy
dotarliśmy na miejsce pogoda była fatalna. Cały czas padało i co chwilę
grzmiało. Siedzieliśmy więc w pensjonacie i rozwiązywaliśmy krzyżówki. Za
to następnego dnia było o wiele lepiej, można było wyjść na zewnątrz.
Pochodziliśmy wspólnie po górskich szlakach, mogłem wreszcie podziwiać
krajobraz. Zrobiłem mnóstwo zdjęć. Zachody słońca w okolicach Tatr są
niezwykle piękne, a tamtejsi ludzie bardzo przyjaźni. Ostatniego dnia pobytu
w tych stronach odwiedziliśmy także kilka muzeów i jaskiń.
  Po kolejnych dwóch tygodniach spotkała mnie kolejna miła niespodzianka i
kilka dni później wspólnie z rodziną pojechaliśmy do Ustki, miejscowości
leżącej blisko morza. Już po rozpakowaniu rzeczy udałem się z kuzynem
nad morze. Woda była bardzo ciepła, a słońce mocno przygrzewało.
Wieczorem pływaliśmy karawelą. ...
   Te wakacje były z pewnością niezapomniane.

Chrystian S. 3C
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Ziemba

Zbiórka na wyczekiwany przez uczniów rajd odbyła się na ulicy Piątnickiej o godzinie 930 w pierwszą październikową sobotę. Pomimo wietrznej pogody z
uśmiechem na twarzach rozpoczęliśmy wędrówkę w stronę wioski Głuchowice. Pierwszą miejscowością, którą minęliśmy były Rzeszotary. Zwiedziliśmy
tam kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem Świętego Krzyża. Przechodziliśmy też przez miejscowość Kochlice. Potem dotarliśmy do celu naszej
wędrówki do Głuchowic. W Głuchowicach, bardzo czystej wiosce, mogliśmy zjeść pieczone ziemniaki prosto z ogniska oraz wziąć udział w konkursie na
Ziembę, czyli rzeźbę z ziemniaka. Łączna trasa naszej wędrówki wyniosła 12 kilometrów. Rajd zakończyliśmy w przyjemnej atmosferze przy ognisku.

Natalia W. i Wiktoria W. 3C

Dzień tabliczki mnożenia

Dnia 28 września w naszej szkole odbyło się Święto Tabliczki mnożenia. Jak co roku organizatorem w naszej szkole była klasa IIIC - matematyczna pod
opieką wychowawczyni.
Celem akcji było sprawdzenie oraz przypomnienie wiedzy z zakresu tabliczki mnożenia u uczniów, a także nauczycieli. Wszyscy chętnie brali udział w
zabawie. Za poprawna odpowiedź dostawaliśmy odznakę „Eksperta”, którą można było zamienić na piątkę z matematyki.
Następnym wydarzeniem dnia był udział wszystkich klas w Dolnośląskim Festiwalu Nauki organizowanym w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.
Temat wykładu brzmiał następująco „Przyroda – największy chemik świata”. Każdemu podobały się zajęcia.
Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem po mile spędzonym dniu. Chcielibyśmy więcej takich atrakcji.

Bartłomiej Z. 3C

Ze zbiorów TWP Ze zbiorów TWP

Kuba W. 3C Kuba W. 3C Marcel D. 3C



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 12 10/2018 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLW Szkolnym Labiryncie

Rys.:

Fot.:

Fot.:

Grzeczność nic nie kosztuje

   W naszej szkole uczniowie dbają o dobre wychowanie,
czego dowodem może być tablica na korytarzu, obok
pokoju nr 11. Znajdują się na niej zwroty grzecznościowe
oraz obrazki, jak powinno się postępować w kulturalny
sposób do osób dorosłych czy nauczycieli. 

   Mnie najbardziej podobały się Magiczne kluczyki
otwierające drzwi do łatwiejszego życia, a są to:

kluczyk proszę,

kluczyk dziękuję,

kluczyk przepraszam,

kluczyk uśmiech.

   Niby wszyscy o tym wiemy, ale czy zawsze o tym
pamiętamy?

Milena W. 3B

Maria S. 3A

Milena W. 3B

Milena W. 3B
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