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WARIACJE - TEMAT  NASZEGO PLENERU

ECHO PLENERU
Tematem tegorocznego pleneru 
naszej szkoły są wariacje. Słowo to 
ma wiele znaczeń, ale ogólnie są to 
różne warianty, przetworzenia. 
Większości uczniom kojarzy się to 
pojęcie z wariowaniem, robieniem 
różnych rzeczy na odwrót, itp. 
Pojawiły się też takie definicje jak:  
wirowanie, wariatkowo, a nawet
jednej uczennicy kojarzy się z jej 
przyjaciółką. 
Mimo wielu, naprawdę zabawnych 
skojarzeń jedna z osób z klasy 
starszej udzieliła prawidłowej 
odpowiedzi : s łowo wariacje 
oznacza warianty, przetworzenia. 
Nauczyciele opowiedzieli nam co
oznacza słowo wariacje w 
dziedzinie, której nauczają. 
Pani  Grażyna Malinowska
nauczycielka języka polskiego 
powiedziała, że w jej dziedzinie to 
oznacza wariacje na temat literacki.
Pan Tomasz Sobański, nauczyciel 
WF-u. stwierdził, że w dziedzinie 

WF-u wyraz wariacje oznacza 
warianty wykonywania ćwiczeń. 
Pani Karolina Sikorska, nauczycielka 
języka angielskiego bardzo zabawnie 
określiła, czym są wariacje w 
dziedzinie, którą się zajmuje. Są to  
dwaj uczniowie: Mikołaj Błasiak i 
Franciszek Zięba, którzy dość 
dokazują na jej lekcjach.       

Pani Jadwiga Rogowiec,
n a u c z y c i e l k a p l a s t y k i 
powiedziała, że w jej dziedzinie 
słowo to oznacza różne wersje, 
energię i wesołość.  Pani Ewa 
Czerwien iec , nauczyc ie lka 
warsztatów dziennikarskich 
twierdzi, że w mediach nie 
powinniśmy mieć do czynienia z 
wariacjami, tylko z rzetelnymi 
informacjami. W rzeczywistości 
j e d n a k o d b i o r c y ś r o d k ó w 
masowego przekazu spotykają się 
z różnymi interpretacjami faktów, 
co często wprowadza ich w błąd,  
szczególnie, jeżeli korzystają 

tylko z jednego źródła informacji. 
Jak widać słowo wariacje,  chociaż 
ogólnie ma to samo znaczenie jednak 
w innych dziedzinach odnosi się do 
c z e g o i n n e g o i j e s t i n a c z e j 
rozumiane.

Ula

SURVIVAL
Podróż z Zakopanego do Mikoszewa 
trwała ok. 9 godzin. Na początku  
drogi było trochę smutku i płaczu u 
najmłodszych, jednak później zrobiło 
się bardzo wesoło! Jedni spali, 
drudzy gadali, a jeszcze inni 
śpiewali! Na pewno było bardzo 
głośno. Taką „atrakcję” zapewniła 
między innymi klasa VII, której 
śpiewanie było słychać w całym 
autobusie. Za to w drugim autokarze 
było słychać klasę VIII, która bardzo 
głośno puszczała muzykę rapową. 
Mimo wszystko, nawet starszym 
klasom udało się zasnąć na najwyżej 
godzinkę.  Na miejsce dojechaliśmy 
o godzinie 7. 00 rano.                              

Terka

SKARBY WYBRZEŻA

Klasa VII podczas pierwszego 
spaceru nad morze znalazła cenny 
skarb - piórko dzięcioła białego. 
Przyroda na wybrzeżu jest niezwykle 
urozmaicona. Oprócz ptaków można 
tu spotkać takie zwierzęta jak dziki 
oraz żmije. Podobno czasem dziki 
można zobaczyć nawet na terenie 
naszego ośrodka. Jak można się 

spodz iewać po „p iórkowym” 
znalezisku czeka nas tutaj wiele 
niespodzianek. Po dokładnej analizie 
trofeum Franek Zięba z klasy VII 
stwierdził, iż jest to piórko dzięcioła
białego. 
Fakt ten został potwierdzony po 
wyszukaniu w internecie obiektu 
zainteresowania. Tak więc czekamy 
na spotkanie z dzięciołem białym. 
Ale rzadkich ptaków jest w rejonie 
Mikoszewa dużo więcej. W piątek 
Pani Ewa Czerwieniec na plaży 
zauważyła bardzo rzadki gatunek 
ptaków: płatkonoga płaskodziobego. 
Były tylko trzy osobniki, które 
zatrzymały się w Mikoszewie w 
drodze do Ameryki Południowej.                            

Ika
                                                                                                                                                                          


