WRZESIEŃ 2011
ROZPOCZYNAMY ROK SZKOLNY 2011/2012!

Przede wszystkim po wakacjach przywitała nas pięknie wyremontowana
klasopracownia. Z naszego grona ubyły dwie osoby, a szeregi klasy zasiliła nowa
koleżanka – Małgosia Kmita (pierwsza z lewej). Na zdjęciu: pożegnanie Alicji
Derdy, która wyjechała z rodziną do Norwegii.

POŻEGNANIE LATA
- KLASOWY PIKNIK NAD JEZIOREM MIEDWIE
24 września 2011

W ostatnią sobotę września spotkaliśmy się z naszymi rodzicami nad jeziorem Miedwie. To już
mała klasowa tradycja, bo podobne pożegnanie lata robiliśmy w roku ubiegłym. I tym razem pogoda nas
nie zawiodła. Był więc czas na zajęcia warsztatowe, turniej sprawnościowy: dzieci kontra rodzice, spacer,
zabawy na świeżym powietrzu oraz ognisko z kiełbaskami.

NA VII STARGARDZKIEJ JESIENI TEATRALNEJ
- oglądamy spektakl „Czerwony Kapturek”
w wykonaniu Teatru „LA FAYETTE” ze Szczecina

W CENTRUM WODNYM „LAGUNA” W GRYFINIE

Gryfiński quapark ma
wiele atrakcji: basen ze słoną
wodą, „dziką rzekę”, zjeżdżalnie czy też basen ze sztuczną falą.
Czas płynie tu jakby szybciej,
bo spędza się go atrakcyjnie
i przy tym pożytecznie dla
zdrowia.

KLASOWE WYBORY „SUPERCHŁOPAKA”
30 września 2011
Dzień Chłopaka upłynął pod znakiem zabawnych konkurencji, w których nasi koledzy musieli
wykazać się sprytem, refleksem, dobrą kondycją i pomysłowością. Należało m.in. zjeść z uśmiechem gruby plaster cytryny, ułożyć rozsypankę wyrazową, pięknie zapakować mały upominek czy skakać na skakance. Wszystkiemu przyglądało się baczne, ale i życzliwe jury. „SUPERCHŁOPAKIEM” został
JAKUB SOBOŃ. W nagrodę otrzymał pamiątkowy dyplom i... samochód wyścigowy. ☺

PAŹDZIERNIK 2011
KLASOWE WARSZTATY DZIENNIKARSKIE
W ramach ćwiczeń dziennikarskich zwiedziliśmy wyjątkowe miejsce
w Stargardzie - Międzynarodowy
Cmentarz Wojenny znajdujący się
przy ul. W. Rejmonta.
Tu spoczywają żołnierze różnych narodowości z czasów I i II wojny
światowej: Francuzi, Belgowie, Włosi,
Rosjanie, Serbowie, Rumuni, Holendrzy, a także Polacy.
Na cmentarzu można znaleźć pomniki
związane z wyznawcami różnych religii
np. muzułmanów, katolików czy protestantów.

„SZKOLNY STRAJK”
Taki - trochę niepokojąco
brzmiący - tytuł nadały swojemu
przedstawieniu jego autorki:
Angelina Cichecka i Jessica
Nackowicz. Dziewczęta zaprosiły
koleżanki i kolegów do udziału w
tym teatralnym przedsięwzięciu
i zajęły się reżyserią.
Spektakl opowiada o perypetiach
grupki uczniów, którzy nie pałają
miłością do szkoły.
Zakończenie historii jest jednak
optymistyczne... Przedstawienie
miało swoją premierę w październiku 2011 r.

„SZTUBAK” NA GALI „SZKOLNEGO PULITZERA”

Tym razem główny organizator konkursu - „Kurier Szczeciński” zaprosił nas do Szczecina. Naszą
redakcję reprezentowali: Iga Miszewska, Natalia Sudra i Krzysztof Krysian. Młodzi redaktorzy mogli
zwiedzić Książnicę Pomorską, poznali jej działy i dowiedzieli się, jak odnawia się stare księgi. „Sztubak”
otrzymał kolejną nominację do nagrody głównej i znalazł się w finale, czyli w grupie kilku najlepszych
gazetek województwa zachodniopomorskiego.

Udzielamy wywiadu redaktorce Radia Szczecin.
Zwiedzanie magazynów Książnicy Pomorskiej.

Jak ratować stare księgi?

DZIENNIKARZE W AKCJI
Każdego miesiąca poszukujemy nowych, ciekawych tematów do naszej gazetki. Tym razem zrealizowaliśmy materiał o najdłuższym budynku w Stargardzie – bloku B9-B13, znajdującym się na osiedlu
Zachód. Na tekst prasowy złożyła się krótka sonda wśród mieszkańców, relacja z „oględzin” budynku
i spotkanie z panią Renatą Markiewicz, kierownikiem administracji Spółdzielni Mieszkaniowej osiedla
Zachód.

Poznajemy historię najdłuższego
stargardzkiego budynku, zwanego przez
mieszkańców „Stonogą” albo „Elką”.

