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 Od pierwszego  dnia  rozpoczęły  się  zajęcia 
plenerowe, w których uczestniczą wszyscy uczniowie.
Pierwsze  zajęcia  fakultetu  plastycznego  odbyły  się  z 
panią  Edytą  Hul  o  sitodruku.  Było  to  przygotowanie 
uczniów  do  pracy  na  warsztatach.  Natomiast  pani 
Jadwiga Rogowiec robiła im sesję  zdjęciową,  w której 
mieli  pokazać  dowolną  emocję.  Muzycy  ćwiczyli  do 
spektaklu  z  musicalu,  a  w  tym  samym  czasie 
trzecioklasiści  na  lekcji  z  panią  Zuzanną  Wiercioch 
uczyli  się  nie  stresować  na scenie.  Fakultet  muzyczny 
odbywał też dużo zajęć z panią Sabiną Zwijacz. Trzecia 
klasa  z  panią  Justyną  Jasiorkowską  dużo  rozmawia  o 
emocjach,  które  są  tematem  tegorocznego  pleneru. 
Klasie  VI  bardzo podobały się  zajęcia  z  panem Kubą 
Hubickim, absolwentem naszej szkoły. Ich zadaniem jest 
napisanie własnego utworu.  W ramach zajęć grali też w 
grę  „Jaka  to  melodia”,  która  bardzo  im się  podobała.  
Podobne  zadania  miała  klasa  V.  Natomiast  fakultet 
literacki  ma  warsztaty  teledyskowe  z  panem Karolem 
Mochem.  Literaci  poszukiwali  najlepszych  miejsc  do 
zdjęć, m.in poszli zwiedzać opuszczoną szkołę. Fakultet 
muzyczny z panią Agatą Walczak ma zajęcia aktorskie. 
Uczy  się  pracować  nad  skupieniem  i  wymawianiem 
zdań. Pani Anastazja Simińska prowadzi zajęcia z tańca. 
Gimnazjaliści  pracują  nad  choreografią  musicalową.  
Najpierw mają rozgrzewkę, później szlifują układ, a na 
koniec  się  rozluźniają  i  mają  różne  zabawy  taneczne. 
Natomiast z  panią  Agnieszką Przekupień, absolwentką 
naszej szkoły, ćwiczą  poprawną  dykcję  i  śpiewają.   W 
środę dla całej podstawówki rozpoczęły się warsztaty z 
członkami zespołu „Foliba”. Uczniowie dzień  i  prawie 
noc grają na afrykańskich bębnach.
Julia  Kachnic,  Jan  Kowalski,  Sandra  Ślusarz,  Julia 
Zell

Okocenie
Pierwsza  gimnazjum  została 
ochrzczona  przez  starsze 
klasy.  Gimnazjaliści  mają 
różne  zdanie  na  temat 
malowania  twarzy  tzw. 
Okocenia. 
Okocenie  to  zabawa,  w  której 
starsze  klasy  malują  twarze 
uczniów  pierwszej  gimnazjum. 
Starsi koledzy wpadają do pokoi, 
chwytają swoje „ofiary” i już po 
chwili  mają  one  na  twarzach 
wymalowane koty oraz od czasu 
do czasu dziki  i  psy.  Niektórzy, 
aż  się  palą  aby  ich  pomalować 

( pod jednym warunkiem - BYLE 
ŁADNIE). Oczywiście wiele osób 
próbuje  się  bronić  lecz  z 
własnego doświadczenia wiem, że 
to daremny trud.

Jan Kowalski

Pierwsze zajęcia plenerowe

Pierwsze wybryki 
We  wtorek  odbyło  się  zebranie  z  całym  gimnazjum. 
Niestety  zwołano  uczniów  przez  ich  złe  zachowanie. 
Pani  Irena  Świerczyńska  przeczytała  dokładnie  cały 
regulamin,  który uczniowie musieli podpisać. 

Julia Kachnic

Echo Pleneru
Przegląd wydarzeń

~ We wtorek najstarsi literaci pokazali Puls Pleneru.
~ Tego samego dnia piąta klasa przedstawiła „Sensacje 
pleneru według piątej klasy”.
~ W środę pani Sabina zabrała uczniów klas 
gimnazjalnych na pizzę.
~ W czwartek gimnazjaliści z małą pomocą pana Karola 
Mocha zakończyli zdjęcia do teledysków.

Sandra i Jan

Podczas  kocenia  Maksymiliana  Rzepki  wydarzył  się 
wypadek. Goniony chłopiec uciekł do pokoju chłopców 
klasy  IV.  Nie  zdążył  się  schować,  ponieważ  starsi  go 
dogonili. Podczas przekomarzania się drzwi wypadły z 
zawiasów. Na szczęście szybko to naprawili.

Julia Zell

Nietypowa wizyta

rys. Kinga Kuchta, Kasia 
Snakowska

rys. Kinga Kuchta, Kasia Snakowska
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 Za  każdym  razem,  gdy  przyjeżdżamy  na  plener 
pokoje  są  inne,  tak  jak  te,w  których  teraz 
mieszkamy.  Tym  razem  mamy  piętrowe  łóżka  i 
luksusowe wyposażenie w postaci telewizorów.
Byliśmy  ciekawi  co  myślą  uczestnicy  pleneru 
tymczasowych  mieszkaniach.  Klasa  II  podstawówki 
uważa,  że  ich  pokoje  są  bardzo  ładne,  a  najbardziej 
podoba im się duża łazienka z kafelkami. Twierdzą, że 
takie pokoje to było ich marzenie.  Chłopcy z klasy VI  
zauważyli  mrówki  w  kabinach  prysznicowych,  a 
dziewczynom pokoje się bardzo podobają.

Julia Zell

Mrówki w kabinie

Zbyt długie nogi

Mali włamywacze

Niestety  nasza  szkoła  nie  zainwestowała  w 
TELEPORTER,  więc  byliśmy zmuszeni  przyjechać 
na plener autobusem. 
Młodsze klasy (2, 3, 4, 5) były znużone, śpiące, gdyż 
było mało miejsca w autokarze. Nauczyciele narzekali, 
że  nie  mieściły  im  się  nogi  pomiędzy  siedzeniami. 
Dzieci miały lepiej .... bo mają krótsze nóżki.
Za  to  starsi  jechali  w  vipowskim  dwupiętrowym 
pojeździe.  Było  dużo  miejsca,  okna  z  dużymi, 
panoramicznymi oknami, rozkładane fotele i miejsca ze 
stolikami, które, niestety, były limitowane.
                                                        Jan Kowalski

W  pensjonacie,  w  którym  mieszkamy  balkony  są 
bardzo  blisko  siebie.  Niektórzy  postanowili  to 
wykorzystać. 
Dziewczyny  z  VII  klasy  odpoczywały  późnym 
popołudniem w swoim pokoju, aż nagle zauważyły, że 
na  ich  balkonie  pojawili  się  „mali  włamywacze”. 
Dowiedzieliśmy  się,  że  to  sąsiadki  z  II  klasy,  które 
najzwyczajniej w świecie  bawiły się w berka. Na widok 
jednej  z  gimnazjalistek,  która  podeszłą  do  okna 
dziewczynki natychmiast uciekły.

Sandra Ślusarz

Nowa gra
Pierwszego  dnia  na  plaży  chłopcy  z  gimnazjum 
wymyślili nową grę. 
Z  racji  tego,  że  przypadkowa  turystka  odebrała 
chłopcom piłkę, wymyślili oni grę „Opała”. Tego dnia 
na  plaży  był  spory  tłok.  Dlatego,  podczas  gry,  piłka 
trafiła  w  głowę  starszej  pani.  To  było  przyczyną 
konfiskaty. Gimnazjaliści wpadli na pomysł  nowej gry 
przy użyciu opony znalezionej na plaży.
Zwycięzcą jest osoba, która rzuci najdalej oponą.

Julia Kachnic 

Fanka Di Caprio
Rozmowa z Pauliną Sochą, z nową 

uczennicą I gimnazjum.
- Co jest Twoją największą pasją?
- Oczywiście muzyka! Najbardziej jednak lubię śpiewać 
i grać na fortepianie.
- Czym jeszcze się interesujesz?
-  Uważam,  że  fascynują  mnie  zwierzęta.  Lubię  też 
rysować  dla  zabawy,  pływać,  a  w  zimie  jeździć  na 
łyżwach.
- Skąd pochodzisz?
-  Urodziłam się  w Chicago, ale uczęszczałam tam do 
polskiej szkoły, dlatego umiem mówić w obu językach. 
W Zakopanem jestem od 10 roku życia. Przyjechałam 
tu  do  dziadków  i  zaczęłam  „nowe  życie”.  Szczerze 
mówiąc bardziej podoba mi się w  Polsce.
- Jaki jest Twój ulubiony film, aktor?
- Mój ulubiony aktor to Leonardo Di Caprio. Natomiast 
film to „Titanic” i „Igrzyska Śmierci”.
- Jak czujesz się w nowej szkole?
-  Bardzo  dobrze.  Lubię  swoją  nową  klasę.  Nie 
spodziewałam się, że wszyscy uczniowie będą tak mili i 
pomocni. Myślę, że ta szkoła jest lepsza od mojej starej.

Rozmawiała Sandra Ślusarz 

Szwedzkie jedzonko
Niektórzy  plenerowicze  wystawili  opinie  na  temat 
jedzenia w stołówce. 
Prawie wszystkim smakują kolacje i śniadania głównie 
z  powodu  oferowanego  nam  stołu  szwedzkiego,  z 
bogatą  zawartością.  Natomiast  obiady  nie  wszystkim 
przypadły do gustu (oprócz młodszych klas).

Julia Zell
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