
 

 

  

 

 

 

Mini dziennik:  

1. Bafia Agnieszka 
2. Bukowski Damian 
3. Fatla Andrzej 
4. Harbut Justyna 
5. Jakubczyk Ania 
6. Jakubczyk Monika  
7. Jordan Kuba 
8. Knapczyk Sebastian  
9. Kołtaś Mietek 
10. Kubowicz Olga 
11. Kukułka Kasia 
12. Łyszkowicz Julia 
13. Matonog Kasia 
14. Mikołajczyk Kuba 
15. Pierzchała Patryk 
16. Rafacz Michał 
17. Szaflarska Gabrysia 
18. Toczek Basia  
19. Tylka Krzysiek 
20. Wiatrowska Julia 
21. Zakrzewski Oskar 

 

 

Moja klasa jest różnorodna; znajdują 
się w niej osoby z artystycznymi i 
naukowymi zdolnościami, a także 
takie, które interesują się sportem i 
biorą aktywny udział w zawodach 
sportowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W mojej klasie jest 21 uczniów. Są to osoby z Czarnego Dunajca, jak i te 

dojeżdżające z Chochołowa i Koniówki. Naszą wychowawczynią jest pani Monika 

Czapla, która uczy geografii i informatyki.    

Zdjęcie klasowe 



 

 

 

„BALLADYNA” 

W listopadzie 2014r. moja klasa oraz 
IIb i IIc wybrała się z nauczycielkami 
języka polskiego; panią Joanną Kowalik i 
Teresą Domin do Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Nowym Targu na 
przedstawienie pt.”Balladyna” słynnego 
dramatopisarza Juliusza Słowackiego, 
które zostało wystawione przez Teatr 
Cracovia.  

Aktorzy świetnie wcielili się w grane 
postacie. Na scenie zachowywali się tak, 
jakby była ona ich całym życiem. 
Spektakl był niesamowicie ciekawy, 
bowiem opowiada o intrygantce 
Balladynie, która zabija swoją jedyną 
siostrę, by móc wziąć za męża bogatego 
szlachcica Kirkora. Wszystko tylko 
dlatego, że nimfa - Goplana zazdrosna o  
Balladynę i ukochanego Grabca, 
rozkazuje Skierce, swojemu słudze, aby 
rzucił czar na arystokratę, pod wpływem 
którego miał się zakochać w głównej 
bohaterce. Gdy Balladyna mieszka już na 
zamku, więzi swoją matkę, a także 
wyrzeka się jej podczas uczty. W 
dramacie intrygantka zabija również 
Gralona (sługę Kirkora), Grabca, 
Pustelnika z rodu Popielów oraz 
przyczynia się do śmierci matki i 
Kirkora. Zbrodnie popełnia z pomocą 
swojego kochanka Kostryna, którego 
truje, by móc zdobyć władzę. Balladyna 
umiera jako nowa królowa państwa pod 
koniec spektaklu, podczas sądu winna 

wszystkich czynów. Bóg dokonuje 
wyroku, uderzając bohaterkę piorunem.  

Scenografia  nie była zbyt bogata, 
jednak to ze względu na to, iż teatr był 
przyjezdny i nie miał możliwości 
przygotowania odpowiedniej oprawy 
przedstawienia. Publiczność 
zachowywała się w miarę kulturalnie, 
jednak były chwile, w których powinno 
się jej zwrócić uwagę. 

Wyjazd była bardzo przydatny i na 
pewno wiele nauczył większości 
uczniów. 



 

 

WYCIECZKA DO DOLINY KOŚCIELISKIEJ I 
CINEMA CITY 

Dziesiątego października 2014r. 
odbyła się wycieczka do Doliny 
Kościeliskiej, w której brali udział 
uczniowie z klas II pod opieką pani 
Moniki Czapli, Teresy Domin i Haliny 
Mitoraj.  

Na początku przewodnik przedstawił 
się, a także opowiedział najważniejsze 
informacje o dolinie i bezpiecznym 
zachowaniu. Pierwszym punktem 
wycieczki była Jaskinia Mroźna mająca 
ok. 500 metrów długości. Temperatura 
wewnątrz była niska, jednak w żaden 
sposób nie przeszkadzała. Po tym 
wszyscy udali się do Jaskini 
Raptawickiej. Trzeba było wspiąć się po 
łańcuchach, a następnie zejść po 
drabinie, aby wejść do środka. 
Uczestnicy wycieczki wstąpili także do 
Jaskini Mylnej. Ostatnim miejscem był 
Wąwóz Kraków, którego historię poznali 
wszyscy z opowiadań przewodnika. Kto 
chciał, mógł zwiedzić Jaskinię Smoczą.  

Wycieczka była bardzo interesująca, 
a uczniowie dowiedzieli się wiele 
ciekawych rzeczy z historii pana 
przewodnika. 

Dzień przed wycieczką do Doliny 
Kościeliskiej inni uczniowie klas drugich 
wybrali się do Cinema City w Krakowie, 
gdzie w sześciu różnych salach obejrzeli 
ciekawe projekcje o technice. W sali 3D 
można było zobaczyć potężne drapacze 
chmur, tunele oraz mosty, a historię 
rozwoju transportu wszyscy poznali w 
sali ruchu. W pomieszczeniu muzycznym 
uczniowie przypomnieli sobie jak 
ewoluowała X muza, zaś sala wyobraźni 

była opowieścią o zaawansowanych 
rozwiązaniach technologicznych i 
zastosowaniu najnowszych odkryć 
naukowych w praktyce. Miejsce 
inspiracji ukazało historię pewnej 
nastolatki, która pomimo okropnego 
doświadczenia spełniła swoje marzenia. 
Na końcu była sala interakcji, po której 
uczniowie wrócili do szkoły. Wycieczka 
była interesująca, a jej uczestnicy bardzo 
dobrze się bawili w wielu momentach. 

Następna wycieczka odbędzie się na 
przełomie maja i czerwca. Punktem 
zwiedzania będzie Łańcut, piękne 
miasteczko w województwie 
podkarpackim. 

10+ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Przy naszej szkole zostało wybudowane 
kryte lodowisko ponad miesiąc temu, 
jednak dopiero 25.01.2015r. odbyło się 
jego uroczyste otwarcie, na którym 
zaszczycił nas swoją obecnością wójt 
gminy Czarny Dunajec Józef Babicz oraz 
wielu innych ważnych gości. W trakcie 
uroczystości można było zobaczyć 
występy na lodzie oraz jasełka grupy 
teatralnej „Rududu”. Na zakończenie 
tego wydarzenia uczniowie szkoły 
podstawowej i gimnazjalnej przedstawili 
swoje wykonania różnych kolęd i 
świątecznych piosenek. Podczas 
otwarcia lodowiska przez cały czas była 
otwarta kawiarenka dla gości, a na auli 
był wystawiany projekt o lodowisku 
przygotowany przez Gabrysię 
Szaflarską- koleżankę z mojej klasy oraz 
uczennice klasy IIc. Moja klasa 
przygotowała również na tę uroczystość 
plakat o narciarstwie alpejskim (każda z 
klas losowała sport zimowy, o którym 
miała zrobić plakat). 

Uważam, że nasza klasa dogaduje się 
całkiem dobrze, jednak mogłoby być 
lepiej. Nie jesteśmy wystarczająco 
zgrani, a na dodatek jakiś czas temu 
jedna z uczennic naszej klasy – Sylwia 
Sobek przeniosła się do szkoły w 
Czerwiennem.  

 

 

Jeżeli chodzi o naukę to każdy uczeń 
klasy drugiej musi zaliczyć projekt na 
dowolny temat w grupie maksymalnie 
ośmiu osób. Jeżeli się nie wyrobi w 
wyznaczonym czasie lub w ogóle nie 
postara się o jego przygotowanie, musi 
zaliczyć go w trzeciej klasie.  

W naszej szkole są kółka 
wyrównawcze dla słabszych osób 
praktycznie z każdego przedmiotu, a na 
dodatek odbywa się douczanie uczniów 
osiągających gorsze wyniki w nauce 
przez ich kolegów. Nasza klasa aktywnie 
bierze w tym udział, bowiem pięciu 
uczniów doucza po lekcjach swoich 
rówieśników.  

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDJĘCIA 



 

 

Autor: Julia Wiatrowska 


