
Smaki z Neptuna
Misz masz  

To już ostatni przepis w plenerowej 
gazetce. Tym razem według Marysi 
Majcher. 
Składniki:
chleb tostowy, pomidor,  cebula,  ser, 
ketchup, masło, sól
Na  początek  smarujemy  chleb 
masłem.  Potem  na  jedną  kromkę 
kładzie się ser i pomidor. Na koniec 
dajemy cebulę,   całość  soli (według 
własnego  upodobania)  i 
przykrywamy  kolejną  kromką. 
Całość należy włożyć do tostera. Po 
2 minutach położyć na talerz i polać 
ketchupem. Gotowe!

Ola

Plenerowy chrzest 
W środę odbył się chrzest uczniów i nauczycieli, którzy zawitali po raz 
pierwszy  na  naszym  plenerze.  Uczestniczyła  w  nim  cała  szkoła. 
Chrzczeni musieli przejść przez tak zwany tunel zrobiony z pozostałych 
osób.
Chrzest to coroczna tradycja, dzięki której uczestnik staję się plenerowym  
członkiem naszej szkoły. Pozostali uczniowie ustawiają się w tunel, świecąc 
latarkami  i  czekając  na  przyjście  nieochrzczonych.  Każdy  z  nich 
indywidualnie musiał przedostać się  na koniec trasy, na którym czekała pani 
Justynka z  miską  wody.  Tym razem klasa  3  gimnazjum zdecydowała się 
przejść drugi w ich życiu, teraz bardziej pożegnalny chrzest. Zakończyło się 
to wspólnym wskoczeniem do wody. Po oficjalnym przejściu każdej z klas 
wszyscy wrócili do ośrodka w miłej atmosferze. 

Ola

Nordic walking

Rankiem o kijkach    
Każdego  poranka  podczas 
plenerowych  biegów  uczniowie 
spotykali  na  plaży  dwie 
nauczycielki  naszej  szkoły,  panią 
Magdę  Łukasik  i  panią  Justynę 
Jasiorkowską  spacerujące  z 
kijkami nordic walking.
-Rano  człowiek  jest  wypoczęty,  na 
plaży,  jest  mniej  ludzi,  a  poza  tym 
jest  to  bardzo  przyjemne  widzieć 
morze  nad  ranem.  Od  dłuższego 
czasu uprawiam ten sport i sprawia 
mi to ogromną  frajdę,  ponieważ  nie 
jest  to  tak  męczące  jak  bieganie, 
dlatego postanowiłam sobie wstawać 
o tej porze i bardzo cieszę się z tego, 
że to mi się udaje - komentuje pani 
Madzia Łukasik.  
-Moja przygoda z nordic walkingiem 
zaczęła  się  już  w  Zakopanem. 
Chodziłam  po  górach.  Tutaj 
znalazłam  bardzo  sympatycznego 
kompana  w  postaci  pani  Madzi 
Łukasik.  Obiecałyśmy  sobie,  że 
codziennie rano będziemy przebywać 
jakąś  trasę.   Nawzajem  się 
mobilizujemy.  Jestem  już  bardzo 
zmęczona,  ale  każdy  dobry 
sportowiec  musi  przezwyciężać 
własne  słabości  -  dodaje  pani 
Justyna Jasiorkowska.

Klaudia

Rowerowe trendy 
W naszym ośrodku jest możliwość wypożyczania rowerów, z której coraz 
częściej  korzystamy. To dobry sposób na spędzanie czasu,  a przy tym 
można  poćwiczyć  swoją  kondycję.  Coraz  więcej  klas  było  już  np.  w 
Kołobrzegu albo na ogólnych przejażdżkach.
Najczęściej korzystają z tego gimnazjaliści i uczniowie klas IV - VI, gdyż 
najmłodsi uczniowie z II i III są za mali. Nauczyciele jednak nie zostają z 
tyłu wybierając się również na spontaniczne rowerowe wycieczki. 
Jedna z takich wypraw odbyła się w środę, kiedy klasy 1 i 3 gimnazjum wraz 
z  panią  Agnieszką  Tomaszewską-Wiśniowską  wybrały  się  na  wycieczkę 
rowerową.  Ich  trasa  prowadziła  przez  powszechnie  nam  znaną  ścieżkę 
rowerową, następnie skręcili w stronę lotniska. Dzięki temu mogli przejechać 
się  po pasie startowym. Później wrócili  do Sianożęt,  zatrzymując się  przy  
sklepie  ,,Słoneczko’’.  Na  wycieczce  nie  brakowało zabawnych  sytuacji,  z 
który jednak wszyscy wyszli bez szwanku.

Ola

Nową tradycją naszego pleneru jest konkurs spelling bee. W tym roku 
nie  mogło  go  zabraknąć.  Tegorocznymi  zwycięzcami  zostali:  Nicoletta 
Cygan,  Zuzanna Śliwa, Julka Kachnic.
Spelling bee to konkurs, podczas którego uczestnicy dostają słowo w języku 
angielskim  i  muszą  je  przeliterować.   W  konkursie  mogli  wziąć  udział 
uczniowie  klas  4  -  6.  Organizatorkami  tegorocznego  spelling  bee  są  pani 
Magda Łukasik i pani Karolina Sikorska.
-Ile  osób  zgłosiło  swoje  uczestnictwo?  Czy  liczba  uczestników 
powiększyła się od zeszłego roku?
- Troszeczkę się powiększyła. Z klasy czwartej było 7 osób, z piątej klasy tylko 
2 osoby, a z szóstej klasy 7. To jest całkiem niezły wynik.
- Od kiedy zaczęły panie przygotowania do spelling bee?
- Mniej więcej od naszych pierwszych zajęć. W tym roku też starałam się to 
tak zgrać, żeby to były takie słówka, których będziemy się uczyć w szkole - 
podsumowała pani Madzia.

Marysia
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