Pismo uczniów Gimnazjum w Pliszczynie nr 72. Pliszczyn, 14.04.2014
W numerze:
O wycieczce w góry
O projekcie „Mediacja”
Po powitaniu wiosny i Dniach Otwartych

Na początku marca bieżącego roku odbyła się trzydniowa wycieczka do Zakopanego. Niestety, nie
było dużo śniegu, jednak stoki były sztucznie naśnieżane, co umożliwiło nam jazdę na nartach i
snowboardzie. Noclegi i posiłki mieliśmy zapewnione w pensionacie ''U Florka''. Była tam siłownia, z
której każdy mógł korzystać. Jeden z naszych kolegów pierwszego dnia nie słuchając opiekunki zaczął
szarżować na nartach. Stłukł sobie mocno nogę, dlatego przez resztę dni, zjazdy miał z głowy.
Jednego dnia byliśmy w Bukowinie Tatrzańskiej w parku wodnym, gdzie każdy chętnie korzystał ze
zjeżdżalni i basenów. Wyjazd był super i oby więcej było organizowanych takich wycieczek.
Michał Oleksik z Ic

Prognozy mówiły, że nie będzie śniegu -ale dla Pliszczyna p. Jacek zamówił śnieg i jak widać był. I to
całkiem sporo :) Po wyczerpującym białym szaleństwie, regenerowaliśmy siły w Aqua Parku
w Zakopanem, były też kręgle, no i zwiedzanie.

Dnia 27.03. 14 w naszym gimnazjum odbyło się spotkanie z panem prokuratorem.
Dowiedzieliśmy się wielu rzeczy z dziedziny prawa, np.: jak może być karany nieletni, co to jest
mediacja i do czego ona służy. Wszyscy słuchali uważnie, bo ten temat wzbudził zainteresowanie,
uczniowie zadawali pytania. Pan prokurator podawał nam przykłady mediacji i omówił jej warunki ,
powiedział nam również o różnych sytuacjach, usłyszeliśmy kilka historii. Spotkanie przebiegło
szybko i w miłej atmosferze. Sądzę, że niektórzy chcieliby jeszcze raz zobaczyć prawnika w naszej
szkole. Takie projekty są bardzo przydatne, ponieważ mogą pomóc nam - młodym ludziom .Porady
udzielone przez prawników mogą powstrzymać nas przed pochopnymi decyzjami, które mają wpływ
na naszą przyszłość.
Klaudia Strug z Ia

21 marca w szkole odbyło się powitanie wiosny zorganizowane przez Samorząd Uczniowski.
Zostały rozdane nagrody i przyznane tytuły:” Najlepszego Kolegi”, którym został Bartek
Ogórek z Id i „Mistrza Dobrych Manier”- ten zaszczyt przypadł Majce Karwackiej z I c.
Potem był międzyklasowy turniej piłki nożnej i gry sportowe.
3 kwietnia nasze gimnazjum przyjmowało gości- uczniów klas VI ze szkół podstawowych.
Samorząd Uczniowski pod kierownictwem przewodniczącej Natalii Sulowskiej prezentował
naszą szkołę i działalność Samorządu Uczniowskiego.
Obie imprezy były udane.

Dwa kurczaczki się spotkały
i pisankę dać nam chciały.
Z jajka woda wyleciała,
śmigus - dyngus obwieszczała.
Wesołego Alleluja!

Zdziwisz się: Kto?
zdziwisz się: skąd?...
A ja Ci życzę Wesołych świąt.
Pomyślisz sobie: . To jakaś bajka!
A ja Ci życzę smacznego jajka!
Czy jestem szczery?...
Nie miej obawy!
Bo również życzę miłej zabawy!

Wiosna idzie, z nią święta,
ktoś o Tobie pamięta,
życzy jajek kolorowych
i kurczaków odjazdowych,
pyszne ciasta jedz na zdrowie
i miej wciąż zielono w głowie.
.

