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Echo Pleneru

 Od poniedziałku, każdego wieczoru 
klasy gimnazjum spotykają się w świetlicy 
ośrodka na oglądaniu filmów wraz z panem 
Mirkiem Nadymusem. Celem zajęć jest 
uwrażliwienie uczniów oraz nauczenie ich 
dostrzegania różnic między kulturami. 
     Spotkania rozpoczęły się od zapoznania się z 
biografią Tadeusza Kantora - polskiego, słynnego 
reżysera, malarza, scenografa i grafika. 
Następnie gimnazjaliści zobaczyli "Wielopole, 
wielopole", a później "Umarłą Klasę", czyli dwie 
z jego sztuk teatralnych. Natomiast w środę dla 
rozluźnienia oglądnęli "Big Fish" w reżyserii 
Tima Burtona. 
      Pan Mirosław ogłosił też dwa konkursy. 
Pierwszy polega na znalezieniu najkrótszej drogi 
do wyjścia z labiryntu "uciekając przed groźną 
best ią" , natomiast drugi na udzieleniu 
poprawnych odpowiedzi na osiemnaście pytań z 
różnych dziedzin wiedzy oraz sprawdzające 
logiczne myślenie naszych plenerowiczów. 
Przygotowane nagrody to dwa 100 - złotowe 
bony do Empiku i bezcenne dzieło  pana 
Nadymusa "Obraz z licencją na patrzenie".                 

Emi

POSA Kino Wieczorowe 
 Rowy to nadmorska wieś letniskowa nad 
morzem. Znaleziska archeologiczne dowodzą, 
że powstała już w okresie prehistorycznym. 
Miejscowość ta liczy niespełna czterystu 
Rowianów. Leży pomiędzy Ustką a Łebą. Mieści 
się tutaj Słowiński Park Narodowy, w którym 
można zaobserwować ruchome wydmy oraz 
zobaczyć jezioro Gardno. Od 2000 roku w 
Rowach odbywają się Mistrzostwa Świata 
Seniorów w Szachach oraz organizowany jest 
coroczny bieg 10 mil ,,Szlakiem zwiniętych 
torów".  

Wyszukała Olga        

Rowy i Rowianie

Z czym kojarzy się Tobie/Pani/Panu słowo 
Rowy?
- z pokrzywami - Zosia Z.,
- wypadkami samochodowymi - Krzysiek B.,
- rowerem - Karol P.,
- dziurami - Franek K.,
- deszczem meteorytów - Szczepan M.,
- goframi - Oskar Cz.,
- rowami - Pola L.,
- krowami - p. Magda Ł.,
- dołami - Ola,
- zanieczyszczeniami - mieszkanka Rowów,
- wypoczynkiem - kelnerka,
- wakacjami w młodości - p. Jadzia R.,
- dzikością - p. Grażyna M.,
- bałaganem - mieszkaniec Rowów,
- zatruciem - sklepikarz,
- brakiem ochrony środowiska - mieszkanka 
Rowów,
- wydmami - turystka,
- asfaltem - plażowicz,
- depresją - p. Mirosław N.,
- z niczym - p. Irena Ś.,
- p. Żabą - p. Ewa Cz.,
- spokojem - kucharka.

 Jasiek  

Gofry, doły, krowy...

Redakcja Echa Pleneru w składzie:                 
Stefania Mitan-Abel, Emilia Tycner, 

Olga Gębik, Jasiek Fijałkowski

1. ���᠋᠌᠍ Czym rozpoczynamy rok szkolny w naszej 
szkole?
2. Jesteśmy nad ...
3. Jedna z nazw sztuki teatralnej T. Kantora 
obejrzanej przez gimnazjalistów (przejrzyj 
dokładnie dzisiejszy numer).
4. Nazwisko pana od niemieckiego.
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