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Kraków - tu chce się
wracać...

Kraków opanowany....
                Gimnazjum w Opaleniu w Krakowie

Następnego dnia
rankiem autokarem
pojechaliśmy do
Oświęcimia.
Zwiedzaliśmy KL
Auschwitz i KL
Birkenau. To,co
zobaczyliśmy,
zrobiło na
wszystkich
ogromne wrażenie.
Kolejnym punktem
naszej wycieczki

była Kopalnia Soli
we
Wieliczce.Cztery
dni szybko minęły i
czas było wracać
do stęsknionych
rodziców.Do
Tczewa dotarliśmy
późnym wieczorem.

M.Szulc 

M.Czechanowska 

Kto chce poznać duszę Polski –
niech jej szuka w Krakowie.

                         Wilhelm Weldman

W poniedziałek  27
kwietnia
 wyruszyliśmy
autokarem z ZS w
Opaleniu  na
tczewski  dworzec
kolejowy, by tam
wsiąść do pociągu
i rozpocząć naszą
4 dniową

wycieczkę po
Krakowie i
okolicach.  Po wielu
godzinach
spędzonych w
pociągu, w końcu
dotarliśmy na
miejsce.Drugiego 
dnia po śniadaniu,
wyruszyliśmy

na Wawel.
Przewodnik
opowiedział
historię tego
miejsca oraz
obejrzeliśmy
zabytki  Karkowa
m.in Wawel, Kośció
ł  Mariacki, Smoczą
Jamę podziemia

Krakowa.
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                      WYCIECZKA DO WARSZAWY

WARSZAWA

WARSZAWA

                      Co można zwiedzić w Warszawie 
                              w ciągu jednego dnia?

11 maja w
naszej szkole
odbyła się
jednodniowa,
autokarowa
wycieczka do
Warszawy.
Wyruszyliśmy z
Opalenia bardzo
wczesnym
rankiem, a
wróciliśmy o
północy.
W czasie
wyjazdu
zwiedziliśmy

Sejm RP,
Bibliotekę
Uniwersytecką,
jak i
mieszczący się
na niej ogród.
Zobaczyliśmy
również słynną
kolumnę
Zygmunta oraz
znajdujący się
przy niej Zamek
Królewski.
Odwiedziliśmy
też Grób

Nieznanego
Żołnierza oraz
cmentarz na
Powązkach.
Wycieczka była
jak najbardziej
udana. Oby
więcej takich w
naszej szkole!

Karolina
Jagodzińska

11 V 2015

11 V 2015
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   Najważniejsza  
        praktyka

      Warsztaty    
 dziennikarskie

Niedawno redaktorzy naszej szkolnej
gazetki internetowej mieli okazję
uczestniczyć w warsztatach
dziennikarskich, które w ZSP w
Gniewie poprowadził dziennikarz
telewizji TVN - Adam
Kasprzyk. Warsztaty te miały pomóc
nam w podjęciu decyzji odnośnie
przyszłego zawodu. Okazało się, że
wielu z nas ma predyspozycje do
pracy  w dziennikarstwie. Pan Adam
tłumaczył nam, jak pisać reportaż,
aby był ciekawy i wciągał słuchacza.
Nie zakończyło się oczywiście na
teorii. Już w klasie nasza uczennica
Marysia miała okazję sprawdzić się w
praktyce. Następnie wyruszyliśmy do
miasta w poszukiwaniu tematów.

Mieliśmy okazję
przeprowadzić
wywiad z panią
burmistrz,
mieszkanką
Gniewa oraz
pasjonatem
starych
samochodów.
Myślę, że wielu
z nas zaczęło

się mocno
zastanawiać
nad tym, czy
może
rzeczywiście
dobrym
pomysłem na
życie byłoby
dziennikarstwo?
Joanna Szyfka

M M
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     Ciekawe informacje, powrót w przeszłość, śmiech 
i zabawa - Gdański Teatr Elżbietański w naszej szkole

. .
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    Dla upamiętnienie uchwalenia Konstytucji 3 maja 
w Świetlicy Wiejskiej w Opaleniu odbyła się akademia

. .


