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 23 października te-

go roku mieliśmy po raz 

kolejny okazję cieszyć 

się świętem teatru w na-

szej szkole.  

 Wszyscy, którzy kocha-

ją sztukę mogli oglądać, ale 

również brać udział w Przeglą-

dzie Małych Form Scenicz-

nych. Tegoroczne przedsta-

wienia nawiązywały do   szkol-

nego projektu „Ratujmy Zie-

mię, bo nam nie wybaczy”.  

 Mogliśmy obejrzeć in-

scenizacje również w języku 

niemieckim, który jak się oka-

zało świetnie znają nasi ucz-

niowie. Tegoroczny przegląd 

wygrała klasa 8a z przedsta-

wieniem „Sąd nad papiero-

sem”. Zwycięzcom gratuluje-

my. Obejrzyjcie zdjęcia—

pozwolą wam one przypo-

mnieć sobie te wspaniałe chwi-

le. 

Redakcja 

XXIV Przegląd  

Małych Form Scenicznych 
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 Klasa 6g już po raz 

trzeci wzięła udział w wo-

lontariackiej akcji Godzi-

na dla Szczecina.  

 Celem akcji jest jak zaw-

sze realizacja własnych pomy-

słów na społeczne inicjatywy 

potrzebne w Szczecinie. 

 W piątek 25 październi-

ka 6g przed budynkiem szkoły 

witała rodziców przyprowadza-

jących swoje dzieci na lekcje 

poczęstunkiem z sezonowych 

owoców w słoiczkach. W ten 

sposób uczniowie realizowali 

również szkolny projekt Ratuj-

my Ziemię, bo nam nie wyba-

czy.  

 Uczniowie zachęcali 

swoich kolegów i ich opieku-

nów do unikania plastiku  

w żywności. Pokazali jak pięk-

nie można przygotować owo-

cowe desery w szkle informu-

jąc o zagrożeniach dla ciała  

i planety wynikających z korzy-

stania z plastikowych opako-

wań. 

Uczniowie klasy 6g 

Godzina dla Szczecina 

 W sobotę, 14. 

09.2019r. odbył się XXIV  

Rajd Szkolny imienia na-

szego patrona, Stanisła-

wa Grońskiego.  

 Rajd nie był obowiązko-

wy, lecz tylko dla osób chęt-

nych. Osoby ze starszych klas 

otrzymywały za udział w raj-

dzie dodatnie punkty. Wiele 

osób przechodziło koło znane-

go „Głazu Grońskiego”. W raj-

dzie wzięło udział wielu 

uczniów, niektórzy przyszli ze 

swoją rodziną. Trasa prowa-

dziła przez Puszczę Bukową. 

Większość grup przeszła 5 ki-

lometrów. Po spacerze na 

chętne osoby czekała pyszna 

grochówka sporządzona przez 

szkolne panie kucharki oraz 

wiele ciast upieczonych przez 

rodziców dzieci. Najmłodsi 

uczniowie otrzymali specjalna 

plakietkę na pamiątkę rajdu. 

Było to bardzo ciekawe wyda-

rzenia, pogoda nam dopisała. 

Tomek Mazur 

Zlot Krajoznawczy im. Stanisława Grońskiego 
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 Nietoperze to nie-

zwykłe zwierzęta, które 

prowadzą ciekawy tryb 

życia.  

 Trudno je zobaczyć  

w dzień, ponieważ prowadzą 

polowania w nocy . Lecz nie-

stety zdarzają się przypadki, 

gdy te małe stworzenia wpada-

ją w kłopoty. Z tego powodu są 

takie osoby, które pomagają 

tym małym istotkom. Taką 

osobą jest pani Barbara Gó-

recka. Oto krótki wywiad z pa-

nią Basią: 

• Od ilu lat pani zajmuje się 

nietoperzami? 

• Zajmuję się nietoperzami od 

jedenastu lat. 

• Ile ma pani nietoperzy? 

• W tej chwili mam dziewięć 

nietoperzy, którymi zajmuję się 

u siebie w domu. 

• Jak się nazywają pani ulubie-

nice? 

• To są dwa borowce płci żeń-

skiej Olesia i 

Kreska. 

• Co jedzą nieto-

perze? 

• Nietoperze je-

dzą drewnojady, 

mączniki, niektó-

re jedzą świersz-

cze. 

• Gdzie pani ku-

puje pożywienie 

dla nietoperzy? 

• Jedzenie dla nietoperzy ku-

puję w sklepie zoologicznym. 

 Jak się zaczęła się pani 

przygoda z nietoperza-

mi? 

• W styczniu jede-

naście lat temu  

w czasie mrozu 

na łóżku mojej 

córki leżał nieto-

perz. Zadzwoni-

łam na straż miej-

ską. Dwa dni póź-

niej wpadł kolejny. 

To się tak powta-

rzało i powtarzało. W końcu 

pan ze straży miejskiej spytał 

się mnie czy zaopiekowałabym 

się nietoperzem, inne zwierzę-

ta tez potrzebują pomocy. Zgo-

dziłam się. 

• Wymieni pani kilka imion nie-

toperzy ,które do pani trafiły? 

• To były : Wulkan, Memłak, 

Dziewczynka, Złośnica, Kre-

ska, Kropka, Poszarpana, Cór-

ka, Dzwoneczek. 

• W jakim wieku jest najmłod-

szy nietoperz? 

• Najmłodszy nietoperz ma pół 

roku. 

• Jak ludzie, którzy znajdują 

nietoperze mogą się z panią 

skontaktować? 

• Przez moją stronę na Face-

booku BAT MOM. 

Małgosia Zając 

Nasze Zwierzaki 
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Turecki van 

 Koty rasy turecki van to 

koty pochodzące z Turcji,  

z miejscowości Wschodnia An-

tonia. Te koty są bardzo nie-

zwykłe, ponieważ one kochają 

zabawy w wodzie, co jest rzad-

kie u kotów.  

 Nazwa tych kotów nie 

wzięła się znikąd. Pierwsze ko-

ty tej razy wychowały nad rze-

ką „Wan”. Rasa ta została 

uznana za prawdziwą rasę  

w 1969.  

 Te koty zazwyczaj mają 

śnieżno-białą sierść, ale jedy-

nie trochę rudej sierści na czo-

le i cały rudy ogon. Tak jak 

devon rexy, bardzo lubią się 

bawić i przywiązują się do do-

mowników. Są też bardzo inte-

ligentne i ciekawskie, nic nie 

umknie ich uwadze. Nie lubią 

być samotne, co wyjaśnia dla-

czego trzymają się razem. Lu-

bią świeże powietrze, więc dla-

tego lubią długie spacery na 

smyczy i właśnie dlatego te ko-

ty nie są dla leniwych ludzi. Są 

też bardzo przyjazne dla dzieci 

i nie są agresywne, są cierpli-

we i tolerancyjne. Bardzo lubią 

się wspinać, więc zanim kupi-

cie sobie tego kota załatwcie 

wysoki drapak! One są bardzo 

serdeczne, gadatliwe, towarzy-

skie i uparte. Mają swoje wła-

sne zdania na każdy temat 

więc lepiej się z nimi nie kłóć-

cie. Te koty nie wymagają pie-

lęgnacji i poradziły sobie do-

brze bez człowieka. 

 Ciekawostka: te koty 

mają długą sierść, aby nie 

zmarzły zimę albo w zimnej 

wodzie z jezior. 

Tymon Kowalczyk 

Jak opiekować się świn-

kami morskimi 

 Świnki morskie są towa-

rzyskimi zwierzątkami, dlatego 

potrzebują naszego zaintere-

sowania szczególnie jak ma 

się tylko jedną. Po zakupie 

świnki trzeba ją zostawić  

w spokoju w klatce przez parę 

dni. Należy pamiętać, aby im 

sprzątać co tydzień, ponieważ 

są tzw. „maszynami” do robie-

nia kupek. W klatce muszą 

mieć: granulat, trociny oraz 

coś do gryzienia, ponieważ 

bez gryzaka będą gryźć klatkę. 

Mogą być wypuszczane, ale 

trzeba uważać na kable, żeby 

ich nie pogryzły. Świnki bardzo 

lubią warzywa szczególnie 

ogórki. Lubią też niektóre owo-

ce m.in. jabłka, winogrona. 

Uwielbiają świeżą trawę oraz 

mlecz. Świnki same nie wytwa-

rzają witaminy C, dlatego żeby 

nie chorowały należy im poda-

wać warzywa zawierające du-

żo witaminy C, np. papryka, 

pietruszka lub dostarczać wita-

minę C w płynie raz w tygo-

dniu. Świnkom bardzo szybko 

rosną pazurki dlatego trzeba 

im je regularnie obcinać, a raz 

na pare miesięcy można świn-

kę wykąpać. Świnki bardzo lu-

bią być głaskane/drapane za 

uszkami i pod brodą. Z cza-

sem można nauczyć się roz-

różniać odgłosy wydawane 

przez świnki, bowiem inaczej 

"piszczą" kiedy chcą przysma-

ku, kiedy są zrelaksowane,  

a inaczej kiedy są zmęczone. 

 

Agata Gumowska 
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Niektórzy piszą ... 
 Nazywam się Aneta Bo-

rucka, mam piętnaście lat  

i jeszcze całkiem niedawno 

zmagałam się z poważną cho-

robą zwaną jadłowstrętem psy-

chicznym czyli anoreksją. 

 Wszystko miało swój 

początek w szóstej klasie pod-

stawówki, pomimo iż najwięk-

sze zagrożenie zachorowa-

niem zaczyna się w wieku 

czternastu lat. Dziewczyny  

z mojej klasy zaczynały nabie-

rać kobiecych kształtów, z dnia 

na dzień były coraz atrakcyj-

niejsze. Tylko ja nie – dojrze-

wałam zupełnie inaczej niż 

wszyscy. Jako jedynej pojawił 

mi się trądzik, a figura pozo-

stawała niezmienna. Z czasem 

zaczęło mi się wydawać,  

że jestem grubsza od pozosta-

łych. Nie zauważyłam wtedy, 

że to tak naprawdę one zdecy-

dowanie schudły. 

 Wtedy postanowiłam 

trochę stracić na wadze. Szu-

kałam w internecie porad. 

Przysięgam, że próbowałam 

nawet zakupić w aptece tablet-

ki na odchudzanie, lecz farma-

ceutka nie uwierzyła, iż są dla 

mojej matki. 

 Pozostało mi jedynie 

ograniczyć jedzenie. Na po-

czątku w moich posiłkach znaj-

dowały się jedynie zdrowe pro-

dukty, jednak gdy nie było wi-

dać efektów ograniczyłam mój 

organizm do mniejszych porcji. 

 Około półtora roku póź-

niej z czterdziestu ośmiu kilo-

gramów spadłam na trzydzie-

ści siedem. Moje posiłki także 

nie należały do największych. 

Stając przed lustrem widziałam 

potwora, mimo że wyglądałam 

jak żywy trup - podkrążone 

oczy, czy mocno widoczne ko-

ści to tylko najwidoczniejsze 

dowody mojej anoreksji. 

 Pewnie zastanawiasz 

się jak reagowali na to moi ro-

dzice. Otóż - nie reagowali. 

Mój ojczym był wiecznie zajęty 

pracą w korporacji, a matka 

ciągle miała wyjazdy służbo-

we, więc w domu była pięć dni 

w miesiącu. Jednakże pewne-

go dnia, gdy chodziłam już do 

ósmej klasy, pojechałam w od-

wiedziny do babci. Miała na 

imię Ania i była najmilszą oso-

bą, jaką poznałam w życiu.  

W chwili, gdy mnie zobaczyła, 

nie wyściskała mnie jak zaw-

sze tylko powiedziała pewne 

pamiętne słowa. Myślałam 

wtedy, iż są kłamstwem, ale 

babcia nigdy nie kłamała. 

 Boże drogi, Anetko! Je-

steś chuda jak szkapa! 

Wyglądasz jak chodząca 

śmierć! 

 To dzięki niej zrozumia-

łam, co mi się stało. To dzięki 

niej zdecydowałam się na le-

czenie. Rodzice byli zszoko-

wani, gdy się dowiedzieli  

i obiecali, że będą spędzać ze 

mną więcej czasu. Test ósmo-

klasisty napisałam na oddziale 

zaburzeń w odżywianiu i zda-

łam do mojego wymarzonego 

liceum.  

 Teraz jestem już zdro-

wa, mogę normalnie żyć. Na-
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wet zaczęłam nabierać kobie-

cych kształtów, ale przestałam 

już zwracać uwagę na wygląd. 

Uświadomiłam sobie, że mu-

szę żyć tu i teraz. 

 W szpitalu poznałam 

wiele osób takich jak ja, nieste-

ty nie wszyscy potrafią sobie  

z tym poradzić. Raz w tygodniu 

wpadam na oddział i korzysta-

jąc z własnego doświadczenia 

staram sie im pomóc i wspie-

rać. Razem na pewno się uda. 

 Przez tą chorobę zmar-

nowałam sobie trzy lata życia. 

Nie popełniaj tego samego błę-

du. Nie przejmuj się tym, że 

ktoś się z Ciebie śmieje - nie 

warto tracić na to czasu. 

 Bądź sobą i żyj chwilą. 

W końcu "Jakie jest przezna-

czenie człowieka? Być nim". 

Bez względu na wygląd. 

~~Nell.son 

Czarodziej Czarek i prze-

znaczenie Ziemi 

 Jest to opowieść  

o chłopcu o imieniu Czarek, 

który zmienił los Ziemi, a tym 

samym zmienił życie jej miesz-

kańców. Akcja opowieści toczy 

się w 2114 roku. 

 Czarek to dwunastoletni, 

wesoły i ciekawy świata chło-

piec. Ubiera się najczęściej  

w dżinsy, czarną koszulkę i bia-

łe trampki. Nosi maskę prze-

ciwsmogową, ponieważ zanie-

czyszczenie powietrza jest tak 

duże, że każdy musi ją posia-

dać. Problemy globalnego 

ocieplenia i wpływu człowieka 

na niszczenie planety są mu 

bardzo bliskie. 

 Pewnego dnia, a był to 

piątek Czarek wybrał się na 

manifestację przeciw zmianom 

klimatycznym. Maszerując uli-

cami miasta, nagle w jednym  

z domów zobaczył, wręcz ośle-

piające światło. Widok na tyle 

go zainteresował, że postano-

wił to sprawdzić. Poszedł więc 

do tego domu i zauważył skrzy-

nie. To z niej wydobywał się 

blask. Na skrzyni napisany był 

kod. Kiedy go wystukał, światło 

oślepiło go całkowicie. Po chwi-

li blask zniknął, ale zobaczył 

krasnala trzymającego patyk  

i nagle usłyszał krzyk: 

-No wreszcie! Czekam tu ze 

sto lat! 

-Kto to powiedział? –spytał 

chłopiec. 

-Jak to kto! Ja! Krasnal Jarek! –

ponownie wrzasnął krasnal. 

-Mam halucynacje –wyszeptał 

chłopiec. 

-Czemu nic nie mówisz?! –

wesoło zapytał Jarek. 

-Jestem Czarek… -wyjąkał 

chłopiec. 

-Gratuluje ci zdobycia różdżki  

z drewna bukowego, z dodat-

kiem włosów z brody Merlina! –

wykrzyknął szczerze uradowa-

ny krasnal. 

-Kim jest Merlin? –spytał chło-

piec. 

-Jak to kim… królem czarodzie-

jów i czarnoksiężników! –

wyrecytował krasnal 

-A ty kim jesteś? –spytał Cza-

rek. 

-Królewskim rzeźbiarzem róż-

dżek! –odpowiedział Jarek. 
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 Jesienna niepogoda to 

nie powód, aby nie spędzać 

przyjemnie czasu. Jeśli nie 

macie pomysłu na to, co robić 

w wolnych chwilach, polecamy 

wziąć ciepłą herbatkę, zako-

pać się pod puchatym kocem  

i zatopić się w dobrej lekturze. 

Pamiętajcie tylko, że wy-

mówka „Nie mam co czy-

tać” nie wchodzi w grę. 

Zwłaszcza nie z naszymi 

propozycjami. 

„Kroniki Jaaru: Księga Lu-

ster”, Adam Faber 

Kate mieszka u ciotki i stara 

się żyć jak na nastolatkę przy-

stało. Czyli zwyczajnie. 

Jednak los ma wobec niej 

inne plany. Za sprawą tajemni-

czej Księgi Luster, dziewczyna 

odkrywa swoje magiczne zdol-

ności, nad którymi nie do koń-

ca panuje. A gdyby tego było 

mało, razem ze swoim nowym 

przyjacielem i niezbyt kompe-

tentnym mentorem Fionem 

oraz tchórzliwym jednorożcem 

Jawisem, zostaje wciągnięta  

w wir niebezpiecznych zda-

rzeń. 

Z półki mola książkowego 

 

 

-A po co mi różdżka? –spytał 

chłopiec. 

-Aby zmienić przeszłość, by 

naprawić teraźniejszość. – od-

parł krasnal, po czym zniknął. 

 Chłopiec został sam,  

z różdżką w jednej dłoni, listą 

zaklęć i dziwną sakiewką w 

drugiej. Miał mętlik w głowie,  

a jednocześnie czuł, że z po-

mocą tych przedmiotów może 

dokonać czegoś wielkiego. Go-

rączkowo zastanawiał się co  

i dla kogo może zrobić, aż na-

gle przypomniało mu się, gdzie 

szedł zanim odwiedził dziwny 

dom. Nerwowo wymawiał za-

klęcia i rozrzucał po pokoju pył 

z dziwnej sakiewki. Nagle zro-

biło się ciemno. Czarek po 

omacku wydostał się z budyn-

ku. Nie pamiętał co tam robił  

i gdzie wcześniej się wybierał. 

Czuł jednak, że coś się zmieni-

ło. 

 Świat był piękny, ludzie 

nie nosili masek. Lodowce nie 

topniały, poziom mórz się nie 

podnosił, susza nie występo-

wała i nikomu nie brakowało 

wody. Czarek nie wiedział, że 

to dzięki jego ciekawości świa-

ta, że to dzięki jego ciekawość  

i spotkaniu krasnala, miał moż-

liwość zmiany przeszłości. Ten 

zwyczajny chłopiec dał szanse 

Ziemi, to on czarami zmienił 

postępowanie ludzi, którzy byli 

odpowiedzialni za zmiany kli-

matu. Czarodziej Czarek zmie-

nił przeznaczenie naszej plane-

ty i tylko czasami zastanawiał 

się skąd ma taką piękną, rzeź-

bioną różdżkę. 

Maciej Borkowski 
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A powodem całego zamiesza-

nia jest…Kamień. 

Czytaliście Harry’ego Pottera? 

A zastanawialiście się kiedyś 

jaki by łby Harry gdyby był 

dziewczyną? 

Powiem wam: byłby Kate.  

A wiecie co to znaczy? Że ta 

książka ma więcej zwrotów ak-

cji i magii niż można by spo-

dziewać. 

No i jeśli nie przekonują was 

wartka akcja, jednorożce, ani 

nawet śledzenie podłych intryg, 

to może krwiożercze zające 

przyciągną waszą uwagę do tej 

książki. 

„Internat”, Izabela Degórska 

Wiktoria, studentka socjologii, 

pisze pracę magisterską o 

„Internacie”. Wydana pięćdzie-

siąt lat wcześniej powieść, na-

gle stała się hitem, zbierając 

wokół siebie rzesze fanek. 

Dziewczyna pełna sceptycy-

zmu rozpoczyna badania, ale 

zamiast prowadzić je siedząc  

w bibliotece, przenosi się 

wprost do książkowego świata. 

Co się stanie kiedy Wiktoria 

„zasiedli” postać antagonistki 

Annę Wolf? Co wspólnego ma 

„Internat” z wizją świadomego 

śnienia? Czy z wypełnionego 

pustakami oraz mrocznymi se-

kretami świata da się uciec?  

I jaką cenę przyjdzie za to za-

płacić? 

Wydawać by się mogło, że 

książka o książce jest skazana 

na bycie nudną. 

Nic z tych rzeczy! 

„Internat” wciągnie was w swój 

świat i nie wypuści, a do tego 

zagra na nerwach i rozgrzeje 

lepiej niż herbatka, czy koc. 

„Szukając Alaski”, John Gre-

en 

Dawni przyjaciele z dzieciń-

stwa przeżywają szaloną przy-

godę. Następnego dnia dziew-

czyna znika. Chłopak rozpo-

czyna poszukiwania, podczas 

których odkryje sekrety dawnej 

przyjaciółki i poznaje ją samą 

na nowo. 

A czas tyka, bo z każdą chwilą 

może się zdarzyć…No wła-

śnie? Co może się zdarzyć? 

Błyskotliwe, wzruszające, iro-

niczne i bądź co bądź krzepią-

ce. Klasyczny John Green. 

Idealna powieść na długie je-

sienne wieczory z korzenną 

herbatą. 

M.M.W 

„Szóstka Wron” czyli 

syndrom „Ja nie dam ra-

dy? Potrzymaj mi kawę  

i patrz!” 

 Kaz Brekker to prze-

stępczy geniusz, który w mło-

dym wieku zdążył: 

- rozkręcić jedną z najniebez-

pieczniejszych i najbardziej 

wpływowych mafii Ketterdamu 

- znaleźć sobie zaufanego po-

wiernika, a raczej powierniczkę 

- wyrobić reputację 

- wybrać sobie całkiem przy-

zwoite motto życiowe („Cegła 

po cegle.”, chwytliwe, praw-

da?) 

- wymyślić fajną motywację do 

nie rzucenia wszystkiego i wy-

jechania w Bieszczady. 

Wtem, pewnego dnia, zostaje 
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przedstawiona mu oferta pracy, 

zakładająca: 

- włamanie się do najpilniej 

strzeżonej twierdzy na świecie, 

czyli Lodowego Dworu 

(twierdzy absolutnie nie do 

zdobycia) 

- zabranie stamtąd zakładnika, 

i przywiezienie go ze sobą  

z powrotem (żywego – taki niei-

stotny szczegół). 

 Co ciekawe, wszystkie 

punkty tej oferty są właściwie 

niewykonalne. Ale kiedy staw-

ką okazuje się 30 milionów kru-

ge, zagranie na nosach rywa-

lom i niemożliwe do podważe-

nia udowodnienie własnej war-

tości, Kaz decyduje się podjąć 

zadanie i razem z pięciorgiem 

towarzyszy rusza udowodnić, 

że dla niego „niemożliwe” 

oznacza: „do zrobienia za duże 

pieniądze”. 

 Jestem zaskoczona, że 

w dzisiejszych czasach 

(okropnie to brzmi) są jeszcze 

pisane i WYDYAWANE książki, 

które po zaledwie kilku pierw-

szych zdaniach są w stanie 

uwięzić czytel-

nika w swoim 

świecie. Po 

ostatnim zała-

maniu czytelni-

czym jakie 

przeżyłam po 

„Żółwiach aż 

do końca”, 

Johna Greena, 

myślałam, że 

nic mi już nie 

pomoże, a tu 

niespodzianka! 

 Powieść 

pani Leigh 

Bardugo po-

siada ciekawe, 

wielowymiarowe postaci (mają 

nawet zdrowy rozsądek, a to 

co robią ma sens), proszące 

się o jakąś literacką nagrodę 

miejsce akcji, którego potencjał 

jest wykorzystywany (co z przy-

krością muszę uznać za ewe-

nement). Fabułą i wątkami 

chwyta ona za młode czytelni-

cze serduszka, spragnione do-

brej literatury, a zwykle dostają-

cymi jakieś ochłapy (z tego 

miejsca, dziękuję wszystkim 

wydawnictwom za traktowanie 

nas jak istoty o inteligencji po-

łówki banana). 

 Ta powieść, nie dość, że 

jest mroczna, chwilami zabaw-

na i w 0,1% wzruszająca, to 

jeszcze wygląda obłędnie, no 

bo ile razy zdarzyło wam się 

widzieć książkę z CZARNYMI 

stronami? 

 „Szóstka Wron” to z całą 

pewnością jedna z tych ksią-

żek, którą pamięta się długo  

i jeśli jeszcze nie rzuciliście tej 

recenzji, żeby ją kupić / wypo-

życzyć / jakkolwiek zdobyć, to 

zróbcie to natychmiast, nie po-

żałujecie. 

M.M.W  
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 W piątek, 27 wrze-

śnia 2019roku, z okazji  

projektu polsko – nie-

mieckiego pt. „Interreg 

Tur”, klasa Vd pojechała 

na spotkanie polsko - 

niemieckie na Zamku 

Książąt Pomorskich.  

 Z naszego sąsiedniego 

kraju na rowerach przyjechała 

grupa Niemców. Otrzymali oni 

wyjątkowe worki pamiątkowe. 

Uczniowie naszej klasy przygo-

towali dla gości występ, w któ-

rym na początku się przedsta-

wili i powiedzieli, gdzie miesz-

kają oraz do jakiej szkoły cho-

dzą, a potem zaśpiewali szyb-

ką i skoczną piosenkę po nie-

miecku „Hab`ne Tante aus Ma-

rokko”. Niemcom tak to się po-

dobało, że śpiewali i tańczyli 

razem z nami.  Po występie 

wręczyli nam kartki samodziel-

nie przez nich przygotowane  

i porozmawiali z nami po nie-

miecku, zadając proste pyta-

nia, np. „Wie heiBt du” - „Jak 

się nazywasz”?. Gdy Niemcy 

wrócili do domu, my poszliśmy 

zwiedzać zamek. Widzieliśmy  

wieżę zegarową, obejrzeliśmy 

herb zamku i byliśmy w podzie-

miach. Pod koniec wycieczki 

wychowawczyni klasy zabrała 

nas na lody do Cafe Vanilla. 

 Następne spotkanie  

z okazji tego projektu edukacyj-

nego odbyło się w czwartek, 24 

października 2019r. Wtedy jed-

nak 

razem 

z na-

szą 

klasą 

poje-

chali 

jesz-

cze 

ucz-

niowie 

innych 

klas. Na miejscu do-

łączyły do nas dzieci 

z Niemiec. Wszyscy 

obejrzeli spektakl, 

później wszyscy 

braliśmy udział w 

zwiedzaniu  teatru, 

zjedliśmy pyszny 

obiad oraz mieliśmy 

szansę stworzyć własny rekwi-

zyt teatralny. Wszyscy świetnie 

się bawiliśmy, a pod koniec 

otrzymaliśmy  po bidonie, od-

blasku oraz trochę słodkości.  

 To była naprawdę uda-

na wycieczka, a w ciągu roku 

szkolnego będzie ich jeszcze 

kilka! 

Tomek Mazur 
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