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Czerwiec na maju zwykle się 
wzoruje, jego pluchy, pogody, często 
naśladuje.W numerze: Dzień Dziecka, Podróże małe i duże, 

Bezpieczne wakacje

Święta i rocznice czerwcowe

22 czerwca – 
pierwszy dzień 
lata

16 czerwca - 
Boże Ciało

23 czerwca - Dzień 
Ojca

1 czerwca - Dzień 
Dziecka
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Dzień Dziecka w naszej szkole

Święto, którym rozpoczyna się czerwiec to oczywiście Dzień 
Dziecka. W naszej szkole świętowany był on szczególnie, co 
zawdzięczamy Radzie Rodziców, nauczycielom i samorządowi 
uczniowskiemu.  Nie odbywały się wówczas lekcje, a na 
zainteresowanych czekało mnóstwo atrakcji. Wśród nich znalazły się 
dmuchańce, zjeżdżalnie, wata cukrowa, ognisko z kiełbaskami i 
feeria kolorów proszków Holi. Starsi uczniowie uczestniczyli 
również w teleturnieju 1 z 10 oraz turnieju Super Farmera, turnieju 
piłki nożnej lub ringo.  Humory dopisywały, co wynika z 
wypowiedzi uczniów naszej szkoły. Zdecydowana większość 
przyznała, że największą radość sprawiły dmuchańce i wata 
cukrowa. Co jeszcze podobało się uczniom? Oto wypowiedzi 
niektórych z nich:

,,Najbardziej podobał mi się teleturniej, ponieważ było zabawnie." 
Julia Okońska 7a

,,Ze wszystkich dzisiejszych atrakcji bardzo spodobały mi się 
dmuchańce. To sprawiło, że lekko poczułam w sobie dziecko." 
Zuzanna Kowalewska 7a

,, Moim zdaniem najlepiej było na dmuchańcach i grze 1 z 10. 
Podczas zjazdów można było poczuć dzieciństwo, a w grze można 
było dużo się pośmiać. Pytania były czasami poważne, czasami 
zabawne." Zuzanna Lipska 7a
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,, W dzień dziecka poczułem, że jestem jeszcze w 
jakimś procencie dzieckiem. Czułem się, jakbym 
był w przedszkolu i grał z kolegami w piłkę. 
Poczułem tą radość z dzieciństwa". Filip Gębołyś 
7a

,, Z dzisiejszych atrakcji najbardziej mnie 
ucieszyła wata cukrowa, ponieważ bardzo 
dawno jej nie jadłem". Nikodem Przybysz, 7a

Tekst: Oliwia Zdrodowska
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Podróże małe i duże

Już wkrótce - 24 czerwca odbędzie się uroczyste 
zakończenie roku szkolnego. Uczniowie naszej szkoły 
rozpoczną upragnione wakacje. Podczas nich warto 
pamiętać, że nie trzeba daleko jeździć, aby zobaczyć piękne 
i zaskakująco ciekawe miejsca. Wiele bogatych w historię 
miejscowości znajduje się całkiem niedaleko nas. Koleżanki 
z klasy 8 przygotowały kilka z nich:

Golub - Dobrzyń

To piękne miasteczko malowniczo położone w pradolinie rzeki 
Drwęcy. Powstało z połączenia dwóch organizmów miejskich - 
Golubia, położonego w dawnej ziemi chełmińskiej  i Dobrzynia - 
niegdyś przedmieścia Golubia, znajdującego się w ziemi 
dobrzyńskiej. Rzeka Drwęca oddzielała je od siebie nie tylko w 
sensie geograficznym, ale  również była linią graniczną pomiędzy 
różnymi powiatami, województwami a nawet państwami.

Co warto zobaczyć? 
- zamek krzyżacki z przełomu XIII i XIV wieku
- mury obronne w Golubiu z XIV i XV wieku
- stare miasto w Golubiu
- Kościół św. Katarzyny z XIV wieku

Tekst: Daria Depczyńska, 8b
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Szafarnia

Niedaleko Golubia – Dobrzynia leży Szafarnia. We wsi 
jest dworek, w którym znajdują się wystawy, związane z 
Fryderykiem Chopinem. Mieści się tam również Ośrodek 
Chopinowski. Związane to jest z tym, że kompozytor 
gościł w Szafarni, w majątku rodziny Dziewanowskich.

Ciechocinek

Tekst: Amelia 
Szydłowska, 8b

Miejscowość położona niedaleko Torunia ma charakter 
uzdrowiskowy. Dzięki bogactwu naturalnemu 
Ciechocinek stał się jedną z bardziej znanych 
miejscowości uzdrowiskowych w Polsce i Europie.

Co warto zobaczyć?
- Park Zdrojowy z XIX wieku, a w nim pijalnia wód 
mineralnych
- tężnie solankowe z XIX wieku
- dworek prezydenta RP z lat 30. XX wieku

Tekst: Amelia Depczyńska, 8b
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Grudziądz

Miasto położone na ziemi chełmińskiej, na prawym brzegu 
Wisły. Do jego najcenniejszych zabytków zaliczyć można:
- średniowieczny układ Starego Miasta
- mury miejskie z XIV/XV wieku
- pozostałości zamku krzyżackiego - wieża Klimek
- spichrze z XIII – XVIII wieku
- Twierdza Grudziądz

Podczas podróży warto zatrzymać się w Radzyniu 
Chełmińskim, miasteczku położonym między 
Grudziądzem a Wąbrzeźnem. Zobaczyć tam można ruiny 
zamku krzyżackiego z XIV wieku.

Tekst: Oliwia 
Zdrodowska
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Toruń
Warto odwiedzić również gród Kopernika, 
zobaczyć średniowieczną starówkę, kościoły i 
kamieniczki. Zwiedzić niezwykle ciekawe 
muzea i spróbować pierników, z których 
miasto słynie. Pamiętajcie, że nawet Fryderyk 
Chopin się nimi zachwycał. 

Chełmno
Jest położone 40 km na północ 
od Torunia, to stolica historyczno– 
geograficzna ziemi chełmińskiej. Jest 
bogate w zabytki: 6 kościołów gotyckich, 
średniowieczny układ miasta, mury 
miejskie, renesansowy ratusz
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