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Drużyna siatkarska Warecka Chint

W

XII

kolejce

rozgrywek I B ligi
mężczyzn

naprzeciw siebie stanął lider
oraz wicelider tabeli, czyli
Bejłocz oraz Warecka Chint.
Jak przystało na mecz na
szczycie,
bardzo
wyłonienia

rywalizacja
zacięta,

a

była
do

zwycięzcy

potrzebny był piąty set, w
którym to lepsi tym razem
okazali się siatkarze Wareckiej. Dzięki takiemu rozstrzygnięciu obydwa zespoły
zapewniły sobie miejsce w pierwszej czwórce.
Autor: Michał Mamełka
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Krwiodawstwo

D

nia 9. stycznia 2014 przyjechała do naszej szkoły ekipa z Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Wśród honorowych krwiodawców
pojawili się znów debiutanci. Był także absolwent oraz słuchaczka technikum

uzupełniającego. Jak zawsze przykładem świecił pan profesor Mamełka – on nigdy nie
boi się białego fartucha ani ostrza igły.
Lista uczestników :
1. Grabarczyk Bartosz – II a
2. Wlazło Jakub – II a
3. Kowalczyk Dawid – II Tmt
4. Felczak Konrad – II Tmt
5. Kruszyński Patryk – II Tmt
6. Mazur Mateusz – II Te
7. Markiewicz Łukasz – III Tmtm
8. Grunwald Michał – III Tmtm
9. Naziemiec Kamil – III Tmtm
10. Szczepaniak Marcin – III Tmtm
11. Haładziński Tomasz – III Tie
12. Zawadzki Mateusz – III Tim
13. Feręc Przemysław – IV Tim
14. Łęcka Katarzyna – IV Tim
15. Zimon Rafał – IV Tim
16. Zakrzewska Agnieszka – V sem TU
17. Rudziński Łukasz – absolwent
18. Pan Mamełka Michał
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Promocja nauki języka niemieckiego w naszej szkole

D

eutsch-WagenTour zawitało
do naszej
szkoły 7 lutego 2014.
Są to przyjemne
zajęcia z lektorem
języka niemieckiego.
Dwie wybrane grupy
osób tego dnia miały
możliwość zobaczenia
jak to wygląda.
Osobiście byłam w
drugiej grupie i
zajęcia bardzo mi się
podobały. Patricia
Krolik – bo tak nazywała się lektorka – zaczęła od wytłumaczenia, na czym polega cały
projekt. Następnie zostały wręczone nagrody za konkurs wiedzy o krajach
niemieckojęzycznych, który odbył się w naszej szkole. Kilka osób przedstawiło się, a
potem przeszliśmy bezpośrednio do zajęć. Zaczęło się od zabawy, w której dochodziło
do zamian miejsc i walki o nie, ale tak naprawdę uczyliśmy się pytać o samopoczucie i
odpowiadać. Drugim zadaniem było mówienie sobie komplementów po niemiecku.
Dostaliśmy karteczki i musieliśmy przynajmniej kilku osobom powiedzieć coś miłego.
Później, dla odpoczynku, odbył się konkurs w wykreślaniu słów, a następnie na
dobieranie rodzajników do słów. Odbyła się zabawa z materiałem, gdzie każdy był
jakimś zwierzęciem (oczywiście w języku niemieckim) i zamienialiśmy się pod płachtą
miejscami. To był – moim zdaniem – najfajniejszy moment zajęć. Ten wiatr we włosach!
Kolejną grą był… chińczyk. Tylko to my, uczniowie byliśmy pionkami. Ostatnim
zadaniem było grupowe układanie Landów niemieckich i województw polskich, ale nie
było to takie łatwe, bo zaczynaliśmy od.. slalomu z piłką.
Następnie dostaliśmy drobne upominki i zrobiliśmy zdjęcie grupowe. To była świetnie
spędzona godzina i chętnie uczestniczyłabym ponownie w takich zajęciach!
Autorka: Joanna Bal
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Wycieczka do Uniejowa

Dnia 18 października 2013 roku odbyła się wycieczka do Uniejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu (nieopodal term uniejowskich), w której udział wzięli
uczniowie naszej szkoły: Małgorzata Jóźwiak, Bartosz Angerman, Grzegorz
Kraszkiewicz, Przemek Cechowski, Przemek Masłowski, pod opieką pani Marzeny
Kwiecień oraz uczniowie innych szkół średnich i gimnazjów. Organizatorem wycieczki
była fundacja edukacyjna „Siłaczka”. Po dotarciu na miejsce wszyscy uczestnicy
otrzymali poczęstunek i zostali podzieleni na grupy, według szkół. Gra terenowa
odbywała się w kilku etapach.
W pierwszym etapie zadaniem uczestników było odnalezienie konkretnych gatunków
roślin na polanie śródleśnej. Następnie badaliśmy bioróżnorodność organizmów
rzecznych; oglądaliśmy próbki pobrane z brzegu rzeki Warty. Kolejnym elementem
wycieczki było badanie zwierząt zamieszkujących lasy; mieliśmy wówczas możliwość
nauczenia się jak wykonywać gipsowe odlewy śladów zwierząt. Na koniec
uczestniczyliśmy w krótkim kursie „mnemotechnik”, czyli sposobów ułatwiających
zapamiętywanie informacji poprzez skojarzenia.
Podsumowując wycieczka była udana – była nietypową lekcją biologii o
bioróżnorodności zwierząti roślin w świecie przyrody.
Autor: Przemysław Masłowski
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