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WYCIECZKA DO BISKUPINA 
Dnia 08 czerwca 2010 r. odbyła się wycieczka dla uczniów 
szkoły Przysposabiającej do Pracy do Muzeum 
Archeologicznego w Biskupinie. Zobaczyli tam replikę 
grodu, domostw, jak Ŝyli ludzie ponad 2500 lat temu. 
Ponadto uczestniczyli w lekcji dotyczącej lepienia naczyń  
z gliny. Dowiedzieli się w jaki sposób powstawały 
pierwsze formy gliniane w epoce kamienia, jak lepiły 
garnki mieszkanki osiedla biskupińskiego – w jaki sposób 
go wypalały, ozdabiały. Na koniec wykonali własnoręcznie 

pamiątkę z gliny.     Op. Sylwia Sobocińska  

CO SŁYCHACO SŁYCHACO SŁYCHACO SŁYCHAĆ    W INTERNACIEW INTERNACIEW INTERNACIEW INTERNACIE    
@ W maju w internacie odbył się konkurs plastyczny Moje wymarzone wakacje. MłodzieŜ wykonała wiele ciekawych prac.  
Oto niektóre z nich.  
@ Z okazji dnia dziecka p. Z. Kowalewska i p. J. Szewczyk-Mirecka przygotowały i poprowadziły gry i zabawy. Impreza była 
bardzo udana i zakończyła się dyskoteką. 
@ Dnia 7 czerwca 2010 r. odbyła się impreza muzyczna Idol, zorganizowana przez p. I. Cichoń i p. A. Jędrzejak. Pierwsze 
miejsce zdobył Darek Stasiak z grupy IV, drugie Marta Przybylska z grupy I, a trzecie Damian Pietrzak z grupy IV. 
@ 10 czerwca odbyła się wyprawa do płockiego Zoo.  
@ Dnia 14 czerwca p. D. Jaskólska i p. T. Nowakowski zorganizowali wycieczkę do Izby  Edukacyjnej Nadleśnictwa Płock  
w Miszewie Murowanym. Zajęcia poprowadziła P. M. Włoczkowska- pracownik Nadleśnictwa. Spotkanie zakończyło się 
wspólnym grillowaniem. 
Op: Ewelina Łysień 

STOP PRZEMOCY!!! 

 

… to hasło przyświecało nam przez ostatni miesiąc. Na lekcjach wychowawczych 

mieliśmy okazję uczestniczyć w zajęciach dotyczących przeciwdziałania przemocy. 

Podsumowaniem całej akcji był ogólnoszkolny apel,  z wykorzystaniem filmu i inscenizacji, 

w których występowali nasi koledzy. W tym roku akcja była wyjątkowo udana i ogromnie 

nam się podobała.  
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