
 

 

„Zaniedbywanie wakacji to lekceważenie sukcesu, ponieważ 
każdy sukces wymaga nagromadzonej pozytywnej energii„ 

 

Mehmet Murat Ildan  

Drodzy Czytelnicy 

Życzymy dobrego zdrowia i niczym niezmąconej radości, bez-
piecznych podróży, słonecznej pogody i niezapomnianych 
wrażeń przeżytych podczas wszystkich niezwykłych wakacyj-
nych przygód. Życzymy, byśmy wszyscy mogli się dnia 1 wrze-
śnia spotkać w szkole zdrowi, szczęśliwi, wypoczęci i pełni za-
pału do pracy w kolejnym roku szkolnym.  
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W GÓRACH: 

 

 

Wędruj w towarzystwie  

Jeśli nie musisz – nie wychodź w góry samotnie. W parze lub w grupie jest bez-
pieczniej. Na górski szczyt najlepiej wyruszaj z kimś, kogo znasz i darzysz zaufa-
niem. 

 
BEZPIECZNE WAKACJE 

Sprawdź prognozę pogody w górach  

Pogoda w górach i komunikaty lawinowe to jedne z najważniejszych aspektów po-
dróży. Decydują o tym, czy danego dnia powinniśmy wyjść na szlak, czy damy ra-
dę w całości zrealizować trasę i o której godzinie powinniśmy wyruszyć, by bez-
piecznie zakończyć wędrówkę.  

Wpisz się do księgi i zapisz numer ratunkowy  

W schronisku lub hotelu wpisz się do księgi wyjść i powiedz, o której godzinie wró-
cisz ze szlaku. Przed wycieczką koniecznie naładuj telefon i zapisz w nim numer do 
GOPR/TOPR – 985 lub 601 100 300. 

Wybierz cel wędrówki 

Wybierz trasę odpowiednią do twoich 
zdolności. Teren powinien być dostoso-
wany do Twojej kondycji, doświadczenia 
górskiego i predyspozycji psychicznych. 

Informację o planowanej trasie i przewi-
dywanym czasie powrotu pozostaw oso-
bom, u których nocujesz. Nie zmieniaj 
trasy. Postaraj się również trzymać pla-
nowanej godziny powrotu. 
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NAD MORZEM: 

Wybierając się na kajaki, łódki czy rowery wodne, zawsze zakładaj kapok. Pamiętaj 
też, aby nie pływać wieczorem i po zmroku. To niebezpieczne i łatwo zgubić się na 
wodzie. 

Kąp się tylko w miejscach dozwolonych i pod opieką dorosłych. Jeśli miejsca strze-
że ratownik – zawsze stosuj się do jego poleceń. 

Nie zapominaj o okularach przeciwsłonecznych i lekkim nakryciu głowy. 

Jeśli długo przebywałeś na słońcu – poczekaj chwilę w cieniu, zanim wejdziesz do 
wody. Pozwoli to uniknąć szoku termicznego.  

Skoki do wody wydają się świetną rozrywką, ale przy odrobinie pecha mogą skoń-
czyć się trwałym kalectwem.   

Pływajmy wyłącznie w obszarze wyznaczonym przez boje. 
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 WYCIECZKA KLASY VI, VII, VIII 

Wycieczką rozpoczęliśmy w zamku w Pszczy-
nie.  

Pierwsze wzmianki o murowany obiekcie obron-
nym w Pszczynie pochodzą z XV wieku. Pod 
koniec tego samego wieku dobrami władali ksią-
żęta cieszyńscy, ale w 1517 roku sprzedali je. 
Ponownie dobra pszczyńskie zmieniają właści-
ciela w 1548 roku, a staje się nim biskup wro-
cławski Baltazar Promnitz. Za panowania Prom-
nitzów budowa została przekształcona z gotyc-
kiego zamku na renesansową rezydencję.  
W 1737 roku nastąpiła przebudowa do stylu 
barokowego. Kolejnymi właścicielami byli ksią-
żęta Anhalt-Köthen-Pless. Wśród kolejnych wła-
ścicieli zamku wymienić należy księcia Hansa 
Heinricha XV, którego żona  Mary Theresa 
Olivia Cornwallis-West, księżna von Pless,  
nazywana była Daisy.  

Zwiedziliśmy kopalnię srebra w Tarnowskich Gó-
rach. 

Kiedyś budziła podziw europejskiej arystokracji, 
obecnie zachwycają się nią turyści z całego świata. 
Na gł. 40 m znajduje się podziemne miasto - labirynt 
korytarzy po dawnej kopalni kruszców srebra, ołowiu 
i cynku „Fryderyk”. Surowe warunki panujące 
w podziemiach pozwalają poczuć klimat dawnej gór-
niczej pracy. Szlak przypomina kształtem trójkąt 
i łączy ze sobą trzy dawne szyby górnicze: „Anioł”, 
„Żmija” i „Szczęść Boże”. W czasie wędrówki turyści 
oglądają wykute w skale przodki górnicze, chodniki 
transportowe o różnej wysokości i potężne komory 
powstałe na przełomie XVIII i XIX w. Jedną 
z największych atrakcji jest przepływ łodziami 
na trasie o dł. 270 m. Kursują one między dwoma 
przystaniami zlokalizowanymi przy szybach Szczęść 
Boże i Żmija. 
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 Kolejne sukcesy szachistów z  Lipnika 

 

10 czerwca  uczniowie  naszej szkoły uczestniczyli w XI Szachowych Mistrzostwach 
Powiatu Myślenickiego Szkół Podstawowych i Przedszkoli. W imprezie wzięło udział 
ponad 200 uczestników 

W kategorii klas I-III SP Witold Klęk zajął 7 miejsce, Filip Grabowski  11 miejsce, a 
debiutujący  Mateusz Cholewa 46 miejsce.  

W starszych klasach IV-VI SP Filip Kucała zajął 8, a Nikollag  Dudzik 9 miejsce.  
Gratulujemy sukcesów, życzymy kolejnych. 

VII Gminny Konkurs Matematyczny 

10 czerwca w naszej Szkole odbył sią Gmin-
ny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas 
VIII „GENIUSZ MATEMATYCZNY” . W kon-
kursie uczestniczyło 12 ósmoklasistów ze 
szkół w Wiśniowej, Glichowie, Weglówce  
i Lipniku 

 Gratulujemy  Emilii Dudzik zajęcia   
II miejsca w konkursie. 
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HUMOR SZKOLNY 

 

Przed wakacjami ksiądz pyta uczniów: - 
Które przykazanie jest najważniejsze? - 
Ósme - mówi Jaś. - Nie wystawiaj złego 
świadectwa bliźniemu swemu! 

Zakończenie roku szkolnego. Jasio 

wraca ze szkoły do domu. - Tato, ty to 

masz szczęście do pieniędzy! - Dla-

czego? - Nie musisz kupować książek 

na przyszły rok. Zostaję w tej samej 

klasie. 

Jasio wraca do 
domu po akade-
mii z okazji końcu 
roku szkolnego. 
Rodzice stoją w 
drzwiach i pytają: 
- Jak tam oceny? 
- Co tam oceny! 
Ważne, żebyśmy 
zdrowi byli! 
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