Zbliża się koniec roku
szkolnego. Wiele uczniów z
naszej szkoły już ją
opuszcza, dlatego
przygotowaliśmy dla was 5
liceów z ciekawym
programem.
Naszą pierwszą propozycją jest Liceum

Liceum Politechniki Wrocławskiej to raj
dla każdego ścisłowca. Liceum to ze
swoim programem wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom oraz wymogom
wpołczesnego rynku pracy. W programie
znajdziemy m.in. rozszerzenia z fizyki,
matematyki ,chemi, informatyki, języków
oraz geografi. Szkoła jest w świetnej
lokalizacji. Po jej ukończeniu z
pewnością znajdzie się dla nas miejsce
na wybranym kierunku na Politechnice
Wrocławskiej.

Kreatywności nr 16. Dlaczego nas
zaciekawiło? Posiada klasy o ciekawych
blokach tematycznych, jest tutaj
możliwość wyboru języka,
wykwalifikowana kadra przeprowadza
bardzo ciekawe lekcje. Mamy tutaj np.
zajęcia z kreatywności . Szkoła znajduje
się w murach Gimnazjum nr 13, jest to
świetna lokalizacja w samym centrum
miasta. Każdy znajdzie tu coś dla siebie!

Liceum nr 9 to także świetny wybór. Jeśli
zależy ci aby w przyszłej szkole uczyć
się języka obcego, ta szkoła będzie dla
ciebie idealna. Szkoła daje nam do
wyboru największa ilość języków angielski, niemiecki, włoski, hiszpański,
rosyjski, francuski oraz czeski. Szkoła
znajduje się na Starym Mieście, przy
ulicy Piotra Skargi.

Europejskie Liceum Służb Mundurowych
- jest to szkoła, która łączy naukę oraz
zajęcia praktyczne przygotowujące do
zawodu. Jest tutaj do wyboru pare
bardzo interesujących klas m.in.
policyjna, ratowników medycznych,
trenerów personalnych, wojskowa.
Szkoła oferuje nie tylko zajęcia
teoretyczne ale również praktyczne np.
wyjazdy na poligony. Jeśli chcesz
czegoś więcej od życia, to na pewno

Dla wszystkich zakochanych w teatrze,
przyszłych aktorów, oczywistym
wyborem powinna być 17. Liceum to
oferuje możliwość uczestniczenia w
liczynych przeglądach teatralnych, co
pozwoli doskonalić w przyszłym
zawodzie, mamy także możliwość
uczestniczenia w kołach zainteresowań
itp. Jeśli marzy ci się zawód aktora, nie
baw się w amatora, przyjdz do 17!

znajdziesz to w tej szkole.

Czerwiec, czy wy też
czujecie już wakacje? Bo my
tak! Przygotowałyśmy liste
wydarzeń, których nie
możesz ominąć!

1. Festiwal kolorów – najważniejsze
wydarzenie czerwca, wstęp do wakacji,
dobra zabawa, muzyka to nie wszystko!
Możesz spędzić popołudnie w gronie
znajomych, rzucając się kolorowymi
proszkami.

2. Festiwal lodów rzemieślniczych impreza dla osób, które nad życie
kochają lody. Wystawiać się będą
najróżniejsze lodziarnie z Wrocławia,
jest to nie powtarzalna okazja, aby
spróbować jeszcze nieznanych ci
smaków lodów. W kubeczku czy w
wafelku? Wybierz sam!

3. Targi kuchni wegetariańskiej – nie jesz
mięsa, a to co jesz staje się nudne?
Przyjdz koniecznie na festiwal i poznaj
nowe smaki kuchni wegetariańskiej!
Zaprezentowana będzie najlepsza
kuchnia polskich wege restauracji i
blogerów.
4. Animalia – to targi dla miłośników
zwierząt, w Hali Stulecia. Największa na
Dolnym Śląsku impreza poświęcona
zwierzętom domowym. Chesz pochwalić
się swoim pupilem lub pooglądać inne
cuda? Nie możesz ominąć tej imprezy.

5. Fashion meeting- targi mody
autorskiej i wzornictwa – to idealne
wydarzenie, aby wyjść po za utarty
schemat i poznać coś nowego prosto od
projektanta! Dla wszystkich fanów mody,
powinno być to obowiązkowe
wydarzenie.

W szkole strasznie nudno, a
za oknem świetna pogoda?
Mamy kilka pomysłów, gdzie
możesz wyjść z klasą oraz
nauczyć się czegoś przez
zabawę.
1. Hydropolis - nowoczesna wystawa
poświęcona wodzie, warta zobaczenia.
Czeka na nas aż 8 stref tematycznych i
to nie wszystko. Różnorodne technologie
ukarzą wodę z różnych fascynujących
perspektyw.

2. Kolejkowo – największa w Polsce
makieta kolejowa z jeżdżącymi
miniaturowymi pociągami i
samochodami. Znajduje się na niej 160
charakterystycznych budunków z
Dolnego Śląska.

3. Afrykarium – jak zwykle Wrocłaskie
zoo potrafi zaskoczyć , jednak tym
razem przeszło samo siebie. Pawilon
jest podzielony na strefy klimatyczne,
możemy zobaczyć tam wile ciekawych
gatunków zwierząt.

4. Muzeum Gry i Komputery Minionej
Ery – to miejsce, w który dorośli
powrócą do lat dzieciństwa, a dzieci
zostaną wciągnięte w wir dobrej zabawy.
Osobom młodszym oraz dzieciom
zostanie zaprezentowana historia
komputerów oraz gier.

5. GoJump – park, w którym każdy
może pozwolić sobie na trochę
szaleństwa skacząc na różnorodnych
trampolinach. Znajduje się tu ogromny
basen z gąbkami, ścieżki trampolinowe,
strefa do skoków na poduchę
pneumatyczną i wiele innych atrakcji.

Niedawno 3 drużyny wróciły z finału
olimpiady kreatywności Destination
Imagination. Ciekwiło nas to jak to
wszystko wyglądało, dlatego
przeprowadziłyśmy wywiad z Panią Ewą
Orleską- Raczkowską, która była
tłumaczem na tegorocznej olimpiadzie i
zgodziła się opowiedzieć jak to
wszystko wyglądało z perspektywy
osoby praktecznie nie wtajemniczonej w
pracę podczas DI.

Która z polskich drużyn podobała się
Pani najbardziej?
EWA ORLESKA-RACZKOWSKA – Jest
to zdecydowanie Safiro, które zajęło
trzecie miejsce. W ich prezentacji
bardzo podobało mi się to, że wszystko
było zrobione sprawnie. Zrobiłam też
tłumaczenia ich wyzwania. O wiele
więcej można było się z tego
tłumaczenia dowiedzieć niż z
przedstawienia. Były tam ujęte rzeczy,
które oni zrobili, lecz były mało widoczne
na scenie.
Czy była jakaś drużyna zagraniczna,
która wywarła na Pani duże
wrażenie?
- Było kilka, których występy bardzo mi
się podobały, ale już nie pamiętam nazw.
Drużyna Safiro sama mówiła do
ekspertów po angielsku czy Pani to
musiała tłumaczyć?
- Do ekspertów mogą mówić tylko
członkowie drużyny albo jest tłumacz
zatrudniony przez instytucję Destination
Imagination. Nie ma możliwości
tłumaczenia w trakcie zawodów przez
naszego tłumacza. Zajmowałam się gł

- Do ekspertów mogą mówić tylko
członkowie drużyny albo jest tłumacz
zatrudniony przez instytucję Destination
Imagination. Nie ma możliwości
tłumaczenia w trakcie zawodów przez
naszego tłumacza. Zajmowałam się
głownie tłumaczeniem dokumentów, lecz
również takimi rzeczami jak przejście
przez granicę czy jakieś różne sprawy
na lotnisku. W samym turnieju nie
można tłumaczyć, ponieważ oni
uważają, że tłumacz mógłby być
nierzetelny.
Tak już poza olimpiadą, to jak
minęła Pani podróż?
- Dziękuję, podróż była bardzo długa.
Najdłuższy lot mieliśmy z Frankfurtu do
Houston. Trwał jedenaście godzin. Do
tego spózniliśmy się na samolot i
nocowaliśmy na lotnisku.
Mieliście czas na zwiedzenie czegoś
ciekawego w Stanach?
- Tak. Pojechaliśmy do Tenessee,
zwiedziliśmy tą miejscowość, pózniej
pojechaliśmy na Florydę, tam
zwiedziliśmy Orlando w którym są
ciekawe parki rozrywki, byliśmy
oczywiście w jednym z nich.
Zwiedziliśmy również instytut NASA.
Jest to bardzo ciekawe, szczególnie dla
osób zainteresowanych lotami
kosmicznymi. Sama nie jestem jakoś
szczególnie zainteresowana, ale bardzo
mi się podobało. Uważam, że to jest
naprawdę bardzo ciekawe.
To teraz przejdziemy bardziej do
tematu jedzenia. Jadła Pani coś
typowego dla Stanów?

- Tak, specjalnie w restauracji
zamówiłam sobie żeberka na słodko.
Jeśli chodzi o smak no to nie przypadł
mi szczególnie do gustu. Obiecałam
sobie wcześniej, że będę jadła tylko
rzeczy amerykańskie. Po tygodniu
miałam już dosyć. Także drugi tydzień to
już tak półamerykańsko.
A bardziej ze słodyczy, były jakieś,
które bardzo pani posmakowały?
- Tak. Przywiozłam sobie do Polski
różne rodzaje m&m’s, które u nas w
Polsce są tylko z orzeszkami
archaidowymi, natomiast mi bardzo
posmakowały z migdałami. Są też z
karmelem, kawą, masłem orzechowym,
ale dla mnie najlepsze były
zdecydowanie z migdałami.
Jaką rzecz pani najbardziej
zapamięta z całęgo pobytu w
Stanach?
- Trudno powiedzieć. Nie ma jakiejś
szczególnej rzeczy. Na pewno podróż,
która była z przygodami, olimpiada,
która wywarła na mnie ogromne
wrażenie, bardzo dużo uczestników
świetnie do wszystkiego
przygotowanych. Język angielski lecz w
wersji amerykańskiej, która jest
zdecydowanie inna od wersji brytyjskiej,
którą posługujemy się w Europie. Bardzo
pozwoliło mi to poszerzyć swoje
horyzonty.
Gdyby Pani mogła to by pojechała
jeszcze raz?
- Oczywiście. To jest bardzo dobre
ćwiczenie dla każdego. Nie tylko
nauczyciela angielskiego, tylko ogólnie
dla każdego. Generalnie zwiedzanie czy
podróże poszerzają horyzonty. Pobyt w
kraju, który jest jakby największą potęgą
światową jest na pewno rozwijający. Ale

tak naprawdę każdy kraj, który jest inny
od naszego wnosi coś nowego do
naszego życia czy postrzegania
rzecztwistości.
Dziękujemy bardzo za udzielenie
wywiadu.
- Dziękuję.

Wakacje to przede wszystkim zabawa,
jednak należy pamiętać o kilku ważnych
zasadach:
1. Wybierając się w jakieś miejsce
przygotuj się tzn. powiadom o tym
rodziców, wybierz odpowiednie ubrania,
weź zapas picia i jedzenia, miej
naładowana komórkę.
2. Jeśli jesteś nad wodą, pływaj tylko w
miejscach wyznaczonych do kąpieli pod
opieką ratownika.
3. Przestrzegaj regulamin kąpieliska na
którym przebywasz. Stosuj się do uwag i
zaleceń ratownika.
4. Nie wchodź rozgrzany do wody,
najpierw ochlap wodą ciało aby uniknąć
wstrząsu termicznego.
5. Jeśli decydujesz się na skoki do
wody, wykonuj je w miejscach ci dobrze
znanych.
6. Nie baw się w pottapianie innych,
może to skończyć się tragedia!
7. Wybierając się w góry idź z osobą
dorosłą, wyrusz rankiem, pogoda
zazwyczaj psuje się popołudniu.
8. Wybierz odpowiednie buty, zabierz ze
sobą potrzebny sprzęt. Warto mieć ze
sobą latarkę, plandekę
przeciwdeszczową oraz ciepłe ubranie.
9. Jeśli nie czujesz się na siłach, nie idź
w góry!
10. Przed wyjściem w góry zapisz sobie
w telefonie numer alarmowy GOPR-u,
może ci on uratować życie, pamiętaj aby
nie dzwonić tam dla zabawy!
11. Jeśli przebywasz na słońcu, użyj
kremu z filtrem ochronnym, miej
nakrycie głowy oraz okulary
przeciwsłoneczne.
12. Nie przebywaj na słońcu zbyt długo,
unikaj także wysiłku.

13. Rolki, rowery, deskorolki? - świetny
pomysł na spędzenie czasu wolnego!
Jednak pamiętaj aby jeździć w kasku
oraz w ochraniaczach, pomoże ci to
uniknąć kontuzji.
WAŻNE NUMERY ALARMOWE:
997 - POLICJA
999 - POGOTOWIE RATUNKOWE
998 - STRAŻ POŻARNA

Wraz z dyrekcją szkoły
oraz wszystkimi jej
pracownikami, życzymy
udanych wakacji!!!

