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Sezony:  2 
Amerykański serial telewizyjny łączący w sobie elementy 
gatunków horroru i science fiction. 
Fabuła: 
W nocy 6 listopada 1983 
w Hawkins w stanie Indiana w 
tajemniczych okolicznościach  
znika dwunastoletni Will Byer. 
Joyce, jego matka, chce 
za wszelką cenę  
odnaleźć syna część 
mieszkańców uważa jednak,  
że oszalała. Komendant  
miejscowej policji Jim Hopper, 
rozpoczyna. Oficjalne śledztwo 
w sprawie zaginięcia. 
Następnego dnia w 
miasteczku pojawia się  
tajemnicza dziewczynka z 
nadprzyrodzonymi umiejętnościami,  
zdająca się posiadać wiedzę na temat tego, gdzie podział się 
Will. Kiedy mieszkańcy Hawkins zaczną zbliżać się do prawdy, 
będą musieli zmierzyć się nie tylko ze złowrogą rządową 

agencją, ale też znacznie bardziej podstępną siłą, która chce 
zniszczyć ich wszystkich. 
 

Dwór cierni i róż 
 

Stranger Things (2016-) 

 

Więzień labiryntu (2014) 
Czas trwania:  113 
Film science fiction powstał na podstawie książki  
Jamesa Dashnera pod tym samym tytułem. 
Fabuła: 
Nastoletni budzi się w ciemnej windzie, nie pamiętając  
niczego. Trafia do Strefy – zamkniętego obszaru  
zamieszkanego przez grupę chłopców, 
którzy dostali się tam w identyczny sposób.  
Każdego ranka mur otaczający Strefę otwiera się, 
ukazując wejście do Labiryntu, 
z którego od trzech lat najstarsi mieszkańcy 
próbują znaleźć wyjście. Wszystko zaczyna się zmieniać, 
gdy do Strefy trafia dziewczyna w śpiączce – Teresa. 
 

Lucyfer (2016-) 
Sezony:  3 
Kryminalny serial telewizyjny jest adaptacją 
komiksu pod tym samym tytułem 
autorstwa Neila Gaimana i Sama Kietha. 
Fabuła: 
Nieszczęśliwy i znudzony swoim bytem Lucyfer Morningstar 
porzuca funkcję Władcy Piekieł, po czym  
udaje się do Los Angeles,  
gdzie zostaje właścicielem luksusowego klubu nocnego. 
Zaczyna też pomagać policji w rozwiązywaniu  
spraw kryminalnych i ściganiu zbrodniarzy. 
 

Autorka bestsellerowej serii Szklany Tron powraca z 
porywającą opowieścią o miłości, która jest w stanie 
pokonać nienawiść i uprzedzenia! 
Idealna lektura dla fanów George. R.R. Martina!  
 
Dziewiętnastoletnia Feyre jest łowczynią – musi 
polować, by wykarmić i utrzymać rodzinę. Podczas 
srogiej zimy zapuszcza się w poszukiwaniu 
zwierzyny coraz dalej, w pobliże muru, który 
oddziela ludzkie ziemie od Prythian – krainy 
zamieszkanej przez czarodziejskie istoty. Kiedy 
podczas polowania zabija ogromnego wilka, nie wie, 
że tak naprawdę strzela do faerie. Wkrótce w 
drzwiach jej chaty staje pochodzący z Wysokiego 
Rodu Tamlin, w postaci złowrogiej bestii, żądając 
zadośćuczynienia za ten czyn.  Feyre musi wybrać – 

albo zginie w nierównej walce, albo uda się razem z 
Tamlinem do Prythian i spędzi tam resztę swoich 
dni. 



     

 

 

  

1.Skąd bierze pani pomysły na zabawy z dziećmi na języku 

polskim? 
W dobie Internetu nie jest to trudne. Należę do wielu grup na 
facebooku, w których nauczyciele z całej Polski dzielą się pomysłami. 

Czytam blogi prowadzone przez nauczycieli, książki. Często wymyślam 
coś sama.  
2.Jaki jest pani ulubiony gatunek literacki?   
Nie mam gatunku ulubionego. Wszystko po trochu. Mam fioła na 

punkcie książek kucharskich. Czytam teraz Nesbo, lubię przewodniki 
np. „Uczyć z pasją”.   

3.Wiele osób wie, że nie je pani mięsa. Jak pani sobie z tym radzi?   

Po pierwsze, jem ryby, ale rzadko. Zamiast mięsa dobra jest 

soczewica, ciecierzyca oraz fasola. Rośliny strączkowe są najlepszym 

zamiennikiem mięsa.  

4.Lepiej pracuje się pani z młodzieżą czy z dziećmi?   

Na początku byłam przerażona pracą z maluchami. Wydawało mi się, 

że nie znajdę z nimi wspólnego języka. Od 18 lat pracuję tylko z 

młodzieżą gimnazjalną. Ale chyba nie jest źle, prawdopodobnie mnie 

polubili to znaczy, że się chyba sprawdziłam. Za pracą z 

gimnazjalistami będę tęskniła, bo z młodzieżą pracuje się świetnie.  

5. Czy jest jakaś klasa, którą pani szczególnie zapamiętała?  

Nie zapamiętałam konkretnej klasy szczególnie, raczej zapadają w 

pamięć pojedyncze osoby. Na pewno na długo zapamiętam obecne 

trzecie klasy gimnazjum. To wyjątkowa młodzież i bardzo dobrze mi się 

z nimi pracuje. 

6.Co lubi pani robić w wolnym czasie?  

Gotować lubię najbardziej, lubię sport, szczególnie rower, no i 

uwielbiam koncerty. Jeśli tylko mam okazje to z niej korzystam. Lubię 

gry planszowe, ostatnio odkryłam Catana, bardzo mi się podoba.  

7.Czy planowała pani kiedyś pójście do kulinarnego programu?  

Bardzo bym chciała, ale nie jestem tak uzdolniona kulinarnie jak ci 

ludzie, więc chyba bym się nie sprawdziła.  

8. Posiada pani jakieś talenty?   

Niektórzy twierdzą, że dobrze gotuję, ale kiedyś gotowałam lepiej. 

Teraz jakoś dużo rzeczy mi nie wychodzi.  

9.Czy gdyby miała pani możliwość zmiany zawodu to zrobiłaby to 

pani? Jeśli tak to dlaczego? 

Wydaje mi się, że mogłabym być lekarzem, ale nie mogę patrzeć na 

rany. Na dodatek nie uczyłam się tak dobrze, a na medycynę idą 

prymusy, którym nigdy nie byłam. 

10.Jakim była pani uczniem?  

W liceum byłam beznadziejna w przedmiotach matematycznych, 

chociaż byłam w ekonomiku, ale już w drugiej klasie wiedziałam, że 

popełniłam błąd wybierając tę szkołę. Byłam najlepsza z polskiego, z 

matury dostałam 5 i byłam zwolniona z ustnej matury.  

11.Czy tęskniła pani za szkołą podczas zwolnienia?  

Bardzo. Byłam załamana, kiedy się okazało, że spędzę 2 miesiące w 

domu. Nie lubię bierności.  

12.Czy chciałaby być pani uczniem w swojej klasie?  

Czasami jak się przygotuję to tak, ale zdarzają mi się lekcje nudne – to 

wtedy nie.  

 

Jakie wybrałeś liceum i dlaczego właśnie to?  

Wybrałem Liceum Ogólnokształcące nr II im. Ignacego 

Gałczyńskiego w Olsztynie. Przy wyborze głównie 

kierowałem się opinią osób, które miały z nim jakąś 

styczność i zdawalnością matur, która wynosi aż 100%.  

Czy idziesz na studia? Jeśli tak, to na jaki kierunek i 

dlaczego właśnie ten?  

Tak, idę na studia. Co do kierunku zastanawiam się między 

biotechnologią a technologią produkcji żywności.  

Jaka atmosfera panuje w twojej szkole?  

Atmosfera, jaka panuje w mojej szkole zwykle zależy od 

pory dnia, ponieważ lekcje zaczynają się już od 7:30. Rano 

zazwyczaj rzadko spotyka się szczęśliwą osobę. Jednak po 

kilku godzinach uczniowie oraz nauczyciele rozweselają się i 

panuje luźna atmosfera.  

Czy gdybyś mógł cofnąć czas, wybrałbyś inną szkołę, inny 

profil? 

Nie. Profil, który wybrałem odpowiada moim 

zainteresowaniom. Mój wybór był naprawdę rozsądny,  

ponieważ już od szkoły podstawowej interesowały mnie 

przedmioty ścisłe.  

Czy utrzymujesz kontakt z kolegami z wcześniejszej 

szkoły?  

Tak, zdarzają się takie spotkania, ale nie ze wszystkimi. Z 

niektórymi utrzymuje bliski kontakt, mamy wspólne tematy 

do rozmów.  

Na co zwracać największą uwagę przy wyborze szkoły? 

Przy wyborze szkoły należy zwracać uwagę na zdawalność 

matur oraz opinię absolwentów i nauczycieli.  

Czy w gimnazjum była mniejsza dyscyplina niż w liceum? 

Porównując dwie szkoły, dyscyplina w nich zbytnio się nie 

różni. Jest to kwestia indywidualna uczniów. W liceum 

uczniowie są bardziej dojrzali.  

 

 

Uczyć z pasją  

- o zainteresowaniach      

i  pomysłach na lekcje 

rozmawia z panią Steffen 

Nikola Raszczyk.  

Dla wielu z nas wybór szkoły jest nie lada wyzwaniem. Jest to 

najtrudniejsze zadanie dla gimnazjalisty. Czym kierować się 

wybierając szkołę, która z nich jest warta naszego 

zainteresowania? Postanowiliśmy to sprawdzić , rozmawiając z 

absolwentami. W tym numerze pierwsza rozmowa z uczniem 

Liceum nr 2 w Olsztynie, które uchodzi od wielu lat za jedno z 

najlepszych w województwie. Z Radosławem Letkimanem 

rozmawiają Nikola Raszczyk i Zuzanna Letkiman. 

Czy „Olsztyńska Dwójka” to 

dobry wybór? 



 

Czy jesteśmy zadowoleni ze swojego 
wyglądu? 
    Nie szata zdobi człowieka – mówi słynne przysłowie. Wyglądem, ubiorem, 

fryzurą itp. staramy się wyrazić samego siebie. Jednak nie na wszystkie aspekty 

swojego wyglądu mamy wpływ. Tutaj niezbędna okazuje się samoakceptacja. W 

dzisiejszych czasach jest o nią bardzo trudno, gdyż kolorowe magazyny, media i portale społecznościowe propagują 

rodzaj urody i figury, często niemożliwy do osiągnięcia. Nawet osoba niezbyt urodziwa dzięki nieskomplikowanym 

komputerowym zabiegom może na zdjęciu wyglądać jak „milion dolarów”. Jak się odnaleźć w tym świecie 

zdominowanym przez piękności i niebiańskich przystojniaków? Często popadamy w skrajności, nie potrafimy 

spojrzeć na siebie łaskawym okiem i staramy się za wszelką cenę dorównać współczesnym kanonom mody. 

Spytaliśmy starszych uczniów naszej szkoły, jak oni radzą sobie z akceptacją swojego wyglądu. Czy wiedzą jak o 

siebie zadbać, nie robiąc sobie krzywdy? Pod lupę wzięliśmy także to, czy sami mamy tendencje do oceniania ludzi 

po wyglądzie. Popatrzmy, co uczniowie klas 6, 7 i gimnazjum o tym myślą.( Po lewej stronie odpowiedzi dziewcząt, 

po prawej chłopaków) 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

Nie
34 

 

28 

Czy jesteś zadowolona ze swojego wyglądu? Czy jesteś zadowolony ze swojego wyglądu?  

  
Tak 

Nie
32 

10 

Co ci się w sobie nie podoba?  

 

Waga

Twarz

Wszystko 

19 
10 

5 

Co ci się w sobie nie podoba?  

 

Wszystko

Twarz

Waga

5 4 

1 

Czy zwracasz uwagę na wygląd?  
Czy zwracasz uwagę na wygląd?  

Tak 

Nie 

Nie ale pierwsze

wrażenie jest ważne

43 
17 

2 

Tak

Nie

Nie ale pierwsze
rażenie jest
ważne

26 13 

3 

Czy próbowałaś się kiedyś odchudzać?  

Tak

Nie

24 
38 

Czy próbowałeś się kiedyś odchudzać?  

Tak

Nie

34 
8 

W jaki sposób próbowałaś się odchudzać?  

Głodówka

Dieta

Ćwiczenia

15 
15 

8 

W jaki sposób próbowałeś się odchudzać?  

Dieta

Ćwiczenia

Bieganie

4 
3 

1 

Jak widać na powyższych wykresach bardziej akceptują siebie chłopaki niż dziewczyny. 54% dziewcząt w naszej szkole nie 
jest zadowolonych ze swojego wyglądu, a chłopców jedynie 24%. Większość dziewczyn nie akceptuje siebie. Wiele z nich 
nie lubi swojej figury, twarzy, spotkaliśmy się również z odpowiedziami że nie lubią w sobie niczego. Jesteśmy zdrowi, 
młodzi  i to jest najważniejsze.  



     ZDROWIE I URODA 
Jak zdrowo się odchudzać? 

Najważniejszym mottem dla każdego, kto chce zmniejszyć masę ciała powinno być 

zdanie „żeby schudnąć, trzeba jeść”. To niezaprzeczalna prawda. Potrzebujesz 

jedzenia, ponieważ jedzenie daje Ci energię, składniki odżywcze i pobudza metabolizm. 

Jeśli ograniczysz pożywienie poniżej określonej ilości z zamiarem schudnięcia – nic z tego nie będzie. Twój 

metabolizm zwolni, a organizm zacznie gromadzić tkankę tłuszczową w obawie przed zagłodzeniem. To w 

bardzo dużym skrócie bo mechanizm jest bardziej skomplikowany. Ale kto nie słyszał o tzw. „efekcie jojo”. 

Głodzenie się prowadzi właśnie to tego…     

  Kilka zasad zdrowego 

odżywiania: 
 Ćwicz 

 Odpowiednio się odżywiaj 

 Pamiętaj o śniadaniu 

 Pij wodę 

 Unikaj jedzenia oraz 

niezdrowego jedzenia 

 Jedz mniejsze porcję 

 Tłuszcze zwierzęce zamień na 

roślinne 

 Nie jedz, jeśli nie jesteś głodny 

 Jedz regularnie 
 

 

 

Ile potrzeba kalorii dziennie?: 

 kobiecie pracującej umysłowo - 2300 kcal 

 kobiecie pracującej fizycznie – 2800 kcal 

 mężczyźnie pracującemu umysłowo – 2400 kcal 
 mężczyźnie pracującemu ciężko fizycznie – 4000 kcal  

 

 

Mity na temat odchudzania:  
1. Tabletki na odchudzanie to dobra metoda na zgubienie zbędnych kilogramów – 

gdyby tak było, nie mielibyśmy na świecie epidemii otyłości, większość to suplementy diety, których 

działanie nie jest potwierdzone. 

2. Nie lubię ćwiczyć, więc wystarczy, że ograniczę kalorie – jeśli chcemy mieć piękną 

zdrową sylwetkę, musimy wykonywać ćwiczenia fizyczne i stosować dietę, przecież ruch to zdrowie. 

3. Kolację trzeba jadać o 18 – kolację musisz jeść co najmniej 2 godziny przed snem, aby twój 

organizm strawił jedzenie, jeżeli chodzisz spać o 22 to powinieneś zjeść kolację o 20. 

4. Gdy chcesz schudnąć, lepiej ograniczyć białka – białko jest budulcem mięśni, więc 

bardzo przyda się w naszej diecie.  

5. Owoce można jeść do woli, bo nie tuczą – owoce zawierają także cukry, dlatego nie 

należy nimi się zapychać, po godzinie 17 nie jemy owoców, warto zastąpić je warzywem. 

6. Białe pieczywo jest bardziej kaloryczne niż ciemne – ciemne pieczywo jest po prostu 

zdrowsze, a kalorycznie prawie się nie różnią, jednak ciemne pieczywo na długo zaspokoi nasz 

głód, zawiera także więcej witamin i mikroelementów. 

7. Głodówka to najszybszy sposób na schudnięcie – przy głodówce tracimy kalorie, jak i 

mięśnie. Dlatego nie warto prowadzić głodówek, ponieważ możemy wpędzić się w różne choroby. 

8. Jak będziesz solić potrawy, to nie schudniesz – sól w diecie jest także potrzebna, codzienne 

produkty dostarczają nam soli, jednak nadmiar soli jest szkodliwy. Stosujmy ją z umiarem. 
 

 

Oto piramida zdrowia, która powinna 

być dla nas wskazówką pod czas 

codziennego doboru diety. Warto 

zauważyć, że aktywność fizyczna jest 

na pierwszym miejscu. Idzie wiosna, 

która sprzyja aktywności. 



W naszej szkole organizowana jest liga piłki 

nożnej pomiędzy klasami 7-2 i 3 gim. 

Prowadzona jest przez pana Przemysława 

Dobosza, który jest też sędzią.  Niestety klasa 

2B gim. nie podjęła się drużynowej 

rywalizacji, a więc 2A gim. przygarnęła do 

siebie jedynego chętnego do grania ucznia 

Michała Żebrowskiego                                  

klasy 2B gim. 

 

 

            

2 Marca w Gdyni odbył się półfinał  

Mistrzostw Polski w Unihokeju. Nasze 

juniorki młodsze pojechały tam w 18 

osób, lecz duża liczba zawodniczek nie 

pomogła w wygraniu, bo dziewczyny 

zajęły 6 miejsce na 6 drużyn. Pomimo 

ciężkich treningów siłowych i 

intensywnych ćwiczeń zwiększjących 

technikę grania dziewczyny nie podołały 

w dalszej drodze po medale. Zawody te 

dużo je nauczyły, bo jak mówią            

„Zwycięstwo niczego nie uczy, za to 

przegrana wiele”. 

 

Co tydzień w piątek o godzinie  1900 na hali 

w Żabim Rogu organizowane są treningi dla 

dorosłych, które cieszą się dużą 

popularnością szczególnie u rodziców, 

których  dzieci trenują unihokeja. Ich 

treningi nie Są profesjonalne, lecz nie o to 

chodzi. Chcą przede wszystkim poruszać się 

po całym tygodniu pracy, dobrze się bawić, 

zapomnieć o problemach i nie myśleć, o 

czynnościach, które czekają ich w domu. 

Zachęcamy pozostałych rodziców do 

przyłączenia się do tej zabawy. Jest to 

doskonała okazja, aby się poruszać.

 

W czwartki po lekcjach o godzinie 18oo 

na naszej hali odbywają się sparingi z 

dziewczynami, które kiedyś trenowały 

unihokeja, chcą one  poruszać się i 

wyrwać  z codziennej rutyny. 



Całkiem na poważnie 

Anoreksja – z czym to się (nie) je. 

 

Kobiece magazyny są zapełnione dietami cud, reklamami środków odchudzających, czy też zdjęciami coraz to 

chudszych modelek. Nagle wszystko zaczyna nam przypominać, że odchudzanie to nasz obowiązek. Dzisiaj każda 

z nas powinna przecież wyglądać ładnie, młodo i szczupło. Musicie być idealne – wręcz tak zdają się mówić 

media. Tak myślą wszyscy wokół i my same zaczynamy tak myśleć. 

I nie byłoby nic złego w chęci bycia ładną i szczupłą, gdyby ta chęć nie zmieniała się w przymus, doprowadzający 

do samozniszczenia. A tak niestety się dzieje. 

Nieświadome zagrożenia nastolatki decydują się na głodówki, nad którymi jak im się zdaje, mają całkowitą 

kontrolę. „Niewinne” odchudzanie może przeistoczyć się w jadłowstręt psychiczny – anoreksję. 

Anoreksja to popularne zaburzenie odżywiania, polegające na głodzeniu się lub ograniczeniu jedzenia do 

minimum. Osoby chore są nieustannie niezadowolone ze swojego ciała, a z czasem rezygnują z życia 

towarzyskiego. Anoreksja bardzo często idzie w parze z depresją oraz autoagresją. 

Na anoreksję w Polsce choruje około 2% młodzieży. Zaburzenie to występuje od 6 do 12 razy częściej u kobiet niż 

u mężczyzn. W 75% przypadków rozpoczyna się przed 25. rokiem życia. Stwierdzono, że na anoreksję częściej 

chorują osoby ze środowiska LGB. Nieleczony jadłowstręt psychiczny prowadzi do śmierci około 10% 

przypadków.  

Motylki (tak nazywają siebie chore na anoreksje) dopingują siebie nawzajem promując ruch pro-ana. Polega on na 

tym by promować anoreksję jako świadomego wyboru i pożądanego stylu życia oraz negowaniu faktu, że to 

choroba. Mają one własny dekalog, alfabet i zasady. Prowadzą blogi, gdzie wstawiają tzw. Thinspiracje – czyli 

wszystko to, co może być motywacją do odchudzania. We Francji w 2008 roku przyjęło ustawę nakładającą karę 

35 tys. euro i dwóch lat więzienia za zachęcanie kobiet do ekstremalnej diety oraz 45 tys. euro i trzech lat 

więzienia, jeśli skutkiem anoreksji będzie śmierć. Podobne rozwiązania prawne proponowane są także w innych 

krajach. 

Anorektyczki to najczęściej nastolatki z bogatych domów o cechach perfekcjonistycznych, obsesyjnych, 

rywalizujących. Dążą one do ideału pod każdym względem. Anoreksja może rozwinąć się jako sposób radzenia 

sobie np. z wyzwaniami w okresie dojrzewania, problemami szkolnymi lub w rodzinie. 

Rodzice nie powinni bagatelizować niepokojących objawów, a same nastolatki próbować stawać się ideałami. 

Powinni także wspierać nas w okresie dojrzewania, który dla niektórych jest bardzo trudny. To w tym czasie nasza 

psychika jest najbardziej narażona na uszkodzenia.  

Nie zapominajmy o tym, że wygląd jest ważny, ale człowiek składa się z nieco większej ilości składników. 

 

 

Tak widzą siebie osoby chore na anoreksję. 

 

 

 

 



 

               

                                                               

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po raz kolejny pomagamy podopiecznym UNICEFU 

W poniedziałek 19 marca w naszej szkole nastąpiło 

podsumowanie projektu UNICEF, którego celem było 

zebranie funduszy dla dzieci z Syrii. Mieliśmy okazję 

zobaczyć zabawne przedstawienie przygotowane przez 

uczniów klasy szóstej, ale najbardziej wzruszająca była 

część edukacyjna, w której zostały wyświetlone filmy 

pokazujące życie codzienne w Syrii. Zebraliśmy 202 zł 

dzięki kulinarnym wypiekom nauczycieli i uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Wiosny 
21 marca, zgodnie z tradycją, w szkole świętowaliśmy nadejście 

wiosny. Do szkoły przybyła pani leśnik, która opowiadała nam 

o pierwszych oznakach wiosny w lesie i leśnych zwierzętach. 

Największą atrakcja jednak była wizyta sokolnika, który 

przybył do szkoły z prawdziwymi ptakami. Sokoły grzecznie 

obserwowały zgromadzonych na holu uczniów, sowę, która 

przypominała tę z Harrego Pottera, można było pogłaskać. Po 

prelekcjach młodsze klasy udały się na ognisko. 

Gimnazjaliści trochę tęsknili za hucznymi zabawami, które 

odbywały się w poprzednich latach. Może w przyszłym roku ta 

zabawna tradycja powróci? 

 

Sezon wycieczkowy tuż, tuż! 

W naszej szkole ruszają projektowe wycieczki. Zatem 

warto byłoby wiedzieć, kiedy one się odbędą:  
20.03.2018 - Gdynia-Akwarium 

17.04.2018 – Olsztyn Planetarium i Obserwatorium 

25.04.2018 – Gdynia – Centrum Experyment 

07.05.2018 – Toruń- Centrum Chemii w Małej Skali 

19.06.2018 – Gdańsk -  Hevelianum 

Konkurs Orzeł Biały Nasza Duma  Rozstrzygnięty 

2 marca został rozstrzygnięty szkolny konkurs. Mnóstwo 

uczniów wzięło w nim udział. Ich piękne prace zdobiły 

nasz szkolny korytarz. Prace zwycięzców wezmą udział 

w ogólnopolskim konkursie. A oto dzieła naszych 

artystów. 
 

Pierwsza wycieczka projektowa za 
nami 

20.03.2018 r. odbyła się wycieczka do Gdyńskiego Akwarium. Wyjazd 

okazał się być typowo edukacyjny. Uczniowie  liczyli na oglądanie ryb w 

akwariach ,a  uczestniczyli tylko w zajęciach teoretycznych i 

praktycznych, które były dosyć ciekawe . Na długo zapamiętają  pobyt w 

pierogarni. Wnętrze restauracji było bardzo kolorowe i przyjazne, a 

jedzenie pyszne. Sądzimy, że nie nie ma osoby, której pierogi nie 

smakowały. Na koniec zajechaliśmy do McDonalds’a, w którym  każdy 

mógł zamówić to, na co miał ochotę. Ogólnie wycieczka była bardzo 

udana. 
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