 HUMOR WAKACYJNY 

Czerwiec 2012

 Wakacje nad morzem. Chłopczyk pyta mamę, czy może popływać.
- Dobrze, tylko się nie zamocz – odpowiada mama.
 Jasio chwali się koleżankom:
- Szkoda, że nie widziałyście, jak na wakacjach jechałem na słoniu, a
obok nas dwa lwy...
- Ojej! Nie bałeś się?! – pytają dziewczęta.
- Tylko troszkę.
- I długo tak wytrzymałeś?
- Aż pan z wesołego miasteczka wyłączył karuzelę.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu

 Dziewczynka wysyła list z wakacji.
- On jest za ciężki. Musisz dokleić jeszcze jeden znaczek – poucza ją pani
w okienku na poczcie.
- Ale przecież wtedy list będzie jeszcze cięższy – odpowiada rezolutnie
mała.
 Zbliżają się żniwa. Rolnik wyjeżdża kombajnem na pole. Nagle puka się
w czoło i mówi: Ojej, zapomniałem zasiać!
 Turysta zatrzymuje się w bacówce podczas ulewy. Szybko zauważa, że
dach przecieka. Zwraca na to uwagę gospodarzowi.
- Wim, że psecieka, ale nie bede naprawiał w desc – odpowiada baca.
- To dlaczego nie naprawicie, jak jest ładna pogoda?
- Bo wtedy nie psecieka.
 Na pustyni wyczerpany turysta pyta w
niedzielny poranek Beduina, jak dojść do
wyznaczonego celu.
- Bardzo prosto. Cały czas prosto, a w
czwartek w lewo.
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Wydarzenia z życia szkoły

 Pożegnaliśmy Ks. Władysława Janeczkę
 Koko, Euro spoko...
 Jak spędzisz wakacje?
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 Dzień Matki i Ojca
 Nasze wycieczki
 Humor

Komentarz numeru
Muzyczna sonda
UDANYCH WAKACJI
W maju i czerwcu w naszej szkole wydarzyło się naprawdę
wiele. Po długim weekendzie, kiedy to przeżywaliśmy Święto Pracy,
Flagi, Konstytucji 3 maja i Matki Bożej Królowej Polski, wróciliśmy
do „Czwórki”, by wykazać się wiedzą podczas pisania testów
z wszystkich niemal przedmiotów, uczestniczyć w wycieczkach oraz
różnego rodzaju programach. Mieliśmy też w szkole gości.
Maj to piękny miesiąc. Niestety, jak co roku, uroki tych dni psują nam
testy całoroczne m.in. z języka polskiego, przyrody, matematyki, historii i
języków obcych. Kto jednak uczył się systematycznie od września, ten
jakoś przeżył tą mało przyjemną, wiosenną konieczność. W tym czasie
piątoklasiści pisali także próbny test z wszystkich przedmiotów, a ich starsi
koledzy poznali wyniki ogólnopolskiego sprawdzianu. Były też
przyjemniejsze chwile: wycieczki, występy, prezentacje. Z wszystkich
tych wydarzeń pragniemy zdać Wam relację oraz pokazać zdjęcia.
Rok szkolny dobiega końca. Wśród nas są tacy, którzy zasłużyli na
szczególne wyróżnienia. Warto więc ich zaprezentować. Może, gdy o nich
przeczytacie, sami zechcecie pójść w ślady najlepszych? Zdobywać
wysokie wyniki w nauce i równie wysokie lokaty w znaczących
konkursach to powód do dumy dla szkoły, Waszych rodziców i Was
samych! Ostatnie tygodnie w szkole wiązały się też z przeżywaniem Euro
2012. Niestety, nasza reprezentacja odpadła już z mistrzostw. Jednak
kibicowaliśmy im gorliwie. A atmosfera w szkole w dniu otwarcia turnieju
była niesamowita. Nie brakło też smutnych chwil. Wraz z pocztem
sztandarowym pożegnaliśmy Księdza Władysława Janeczkę, który przez
20 lat uczył religii uczniów Szkoły Podstawowej nr 4. Pewnie niejeden
z Waszych rodziców był Jego uczniem.
Zbliżają się wakacje, oceny już wystawione. Życzę Wam więc
miłego i bezpiecznego odpoczynku, a od września pełni sił do zdobywania
jak najwyższych ocen i nagród w konkursach.
EMILIA MATREJEK

CZY LUBIMY „KOKO, EURO SPOKO” ?
Cała Polska wybierała 2 maja nasz przebój Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej. Po podliczeniu głosów, okazało się, że zwycięskim
utworem jest „Koko, Euro spoko” w wykonaniu ludowego zespołu
„Jarzębiny”. Zapytaliśmy naszych koleżanek, jak im się podoba hymn
Euro 2012.

Oliwia Gładysz: Taki wybór przynosi wstyd całej Polsce i naszej
reprezentacji, ale przynajmniej utwór „Jarzębin” i samo jego wykonanie są
śmieszne.
Weronika Brzozowska (V b): Moim zdaniem ta piosenka jest po prostu
zabawna. Łatwo wpada w ucho, taki utwór w sam raz na stadion.
Aleksandra Karcińska (V a): Piosenka promuje starsze panie i środowisko
wiejskie – czyli inaczej niż zwykle. Przeważnie wszędzie pokazuje się młodych
mieszkańców dużych miast. Może dlatego więc, jakby na przekór, wygrał ten
utwór?
Zebrała PATRYCJA KUDYBA

Dzień Matki i Ojca

BARDZO WAŻNE DNI
Dzień Matki i Dzień Ojca to bardzo
ważne święta, o których nigdy nie
możemy zapominać. Nasza pamięć,
wdzięczność i choćby drobny prezent są symbolicznym
podziękowaniem dla rodziców za wszystko, co dla nas robią.
Dzień Matki obchodzimy 26 maja. Początki tego święta sięgają czasów
starożytnych Greków i Rzymian. Kultem otaczano wtedy matki-boginie,
symbolem urodzaju. Zwyczaj powrócił w siedemnastowiecznej Anglii pod
nazwą „niedziela u matki”. Do tradycji należało wtedy odwiedzanie mam
(jeżeli już ktoś mieszkał poza domem rodzinnym) i obdarowywanie ich
prezentami, głównie kwiatami i słodyczami. W zamian każda z matek
błogosławiła swoje dzieci. Zwyczaj przetrwał do ok. XIX wieku.
Ponownie Dzień Matki zaczęto obchodzić po zakończeniu II wojny
światowej. W Polsce uroczyste obchody święta wszystkich mam po raz
pierwszy odbyły się w 1914 roku w Krakowie.
Dzień Ojca wypada 23 czerwca. Pierwszy raz obchodzono go 19 czerwca
1910 roku w Stanach Zjednoczonych, dokładnie w miejscowości Spokane.
Jedna z tamtejszych mieszkanek postanowiła w ten sposób uczcić swojego
tatę i okazać mu wdzięczność za trud wychowania. 14 lat później dzień ten
stał się oficjalnym świętem w USA. Dzisiaj obchodzony jest niemal na
całym świecie – tyle że w różnych terminach. Najczęściej jest to trzecia
niedziela czerwca, w niektórych państwach inna niedziela tego miesiąca.
W Polsce (podobnie jak w Nikaragui) przyjął się 23 czerwca, ale np.
w krajach skandynawskich każdy tata obdarowywany jest prezentami
drugą niedzielę listopada.
MARLENA KREMER

Szkolny Dzień Matematyki
KRÓLOWA NAUK ŚWIĘTOWAŁA
Każda lekcja – od języka polskiego
po religię – tego dnia związana była
z liczbami, obliczeniami, datami. Jak co
roku, w ten sposób świętowaliśmy Szkolny
Dzień Matematyki. Tym razem obchodziliśmy go 26 kwietnia.
Dzień Matematyki to impreza coroczna, mająca udowodnić nam
wszystkim, jak ważnym jest przedmiot, którego nie zawsze lubimy. Jak
zwykle, w ten wyjątkowy czas odbyły się specjalne konkursy. Natomiast na
wszystkich przedmiotach królowały cyfry. Np. na języku polskim
poznawaliśmy związki frazeologiczne zawierające liczby (piąte koło u wozu,
pleść trzy po trzy itp.), pisaliśmy matematyczne dyktando i układaliśmy hasła
reklamujące królową nauk. Na religii pojawiło się biblijne znaczenie cyfr oraz
liczby w kalendarzu liturgicznym. – Myślę, że taka forma nauki przez zabawę
jest bardzo dobra. A pojawienie się liczb na wszystkich przedmiotach może
zachęcić do nauki matematyki. Uświadamia bowiem, że bez jej znajomości
człowiekowi jest w życiu trudno – powiedział w rozmowie z „Czwórką” Pan
Wojciech Mazur.
Z okazji matematycznego święta odbyły się różne konkursy. Np.
czwartoklasiści zmagali się z różnymi obliczeniami w turnieju „Mistrz
zagadek matematycznych” . Zwycięzcami okazali się: Piotr Greń (IV a),
Łukasz Wywrót (IV a), Paweł Greń (IV a), Wiktoria Bator (IV a) oraz
Kamil Wlazło (IV b). Starsi o rok zmierzyli się w konkursie „Mistrza
zagadek”. I miejsce zajął Jakub Flis z klasy V c, II – Bartosz Cisek z V b i
Piotr Kaliciak (V a), III – Emilia Matrejek (V b). Uczniowie klas V mieli
też okazję zaprezentować się na szerszym forum, biorąc udział w konkursie
„Krok przed metą”, organizowanym przez Szkołę Podst. nr 11 dla całego
miasta. „Nasi” zdobyli tam trzy pierwsze miejsca: Przemysław Foryś (I),
Piotr Kaliciak (II) i Jakub Flis (III).
KLAUDIA SZKOŁA i ALEKSANDRA PODGÓRECKA

Prezentujemy najlepszych
NASI PRYMUSI
Rok szkolny dobiega końca. Chcemy zaprezentować tych
uczniów, których osiągnięcia są godne szczególnej uwagi. Gratulujemy
im samym oraz ich nauczycielom i rodzicom.
Regina Kozdęba (klasa VI a) – Złoty Absolwent (średnia 5,92
i zachowanie wzorowe), III miejsce w powiatowym konkursie „Mistrz
Matematyki”.
Marcel Polaszek (VI a) – Złoty Absolwent (średnia 5,67 i zachowanie
wzorowe), wyróżnienie w regionalnym konkursie historycznym „Zlot
Gwiaździsty – Śladami Przeszłości”.
Aleksandra Osada (VI b) – Złoty Absolwent (średnia 5,82 i zachowanie
wzorowe), finalistka wojewódzkich konkursów przedmiotowych
z przyrody i języka niemieckiego.
Agnieszka Kluz (VI b) – Złoty Absolwent (średnia 5,73 i zachowanie
wzorowe).
Monika Galińska (VI b) – Złoty Absolwent (średnia 5,60 i zachowanie
wzorowe), finalistka wojewódzkiego konkursu przedmiotowego
z przyrody.
Anna Pliś (VI c) – Złoty Absolwent (średnia 5,75 i zachowanie wzorowe),
laureatka konkursu przedmiotowego z przyrody, I miejsce
w międzypowiatowym konkursie recytatorskim poezji o Annie Jenke.
Magdalena Olszówka (VI c) – Złoty Absolwent (średnia 5,60
i zachowanie wzorowe), finalistka konkursu przedmiotowego z języka
angielskiego, laureatka tytułu Najlepszy Sportowiec Szkoły, I miejsce
w powiatowym konkursie „Mistrz Matematyki”.
Marcin Mazur (VI d) – Złoty Absolwent (zachowanie wzorowe i średnia
5,67), wyróżnienie w konkursie „Zlot Gwiaździsty”.
Jakub Jucha (VI b) – finalista konkursu przedmiotowego z języka
angielskiego,
Marianna Szewczyk (V b) – laureatka przedmiotowego konkursu
z przyrody, Primus Inter Pares (Najlepszy wśród równych – tytuł dla
najlepszego ucznia, średnia 5,83 i zachowanie wzorowe).
Piotr Kaliciak (V a) – laureat przedmiotowego konkursu z matematyki,
średnia 5,42 i zachowanie wzorowe, II miejsce w powiatowym konkursie
„Mistrz Matematyki”, tytuł Ambasadora Kultury.
Aleksandra Wygnaniec (VI d) – finalistka konkursu przedmiotowego
z przyrody.

Szkolne Dni Europejskie
W DWA
KONTYNENT

DNI

PRZEZ

STARY

Prezentacje krajów naszego kontynentu, śpiew, taniec i sporo
dobrej zabawy towarzyszyło 21 i 22 maja corocznym Szkolnym Dniom
Europejskim.
Pierwszego dnia uczniowie klas szóstych mieli okazję przedstawić
przygotowane przez siebie i swoich wychowawców prezentacje dotyczące
czterech wylosowanych wcześniej krajów Unii Europejskiej – Hiszpanii,
Włoch, Anglii i Niemiec. Każda grupa spisała się na medal, podając
najważniejsze informacje na temat wylosowanego kraju, dodając do tego
szczyptę humoru i artyzmu przejawiającego się w tańcu i śpiewie. A jeśli
o tańcu mowa, to podczas Dni Europejskich mieliśmy okazję oglądać pokazy
z tej dziedziny. Szkolna publiczność podziwiała flamenco, disco, taniec
grecki oraz walca wiedeńskiego.
W drugim dniu piątoklasiści prezentowali swoją wiedzę na temat
państw biorących udział w EURO 2012 w miedzyklasowym turnieju.
Pierwsze miejsce zdobyła klasa Vc, drugie - klasy Va i Vb i trzecie miejce
klasa Vd. Po turnieju odbyła się debata na temat: Od Grecji do Polski historia Olimpiad. Uczniowie klas czwartych przygotowali piękne plakaty
o krajach UE, które ozdobiły korytarz szkolny.
AGNIESZKA SZPOND

Galeria zdjęć

Obchody Dnia Dziecka
1 CZERWCA W STRUGACH DESZCZU
Jak co roku, z niecierpliwością oczekiwaliśmy na 1 czerwca, czyli
Dzień Dziecka. Mimo tego, że na nasze święto zaplanowane były zawody
sportowe oraz zwiedzanie miasta i wyjście na lody, musieliśmy się
schronić w szkole przed deszczem. Jednak nauczyciele mieli w zanadrzu
inne, równie ciekawe pomysły. Z kolei młodsi uczniowie uczestniczyli z
kolegami z innych szkół w imprezie miejskiej. Jedną z atrakcji był tam
występ naszych koleżanek z V b, które wykonały polski hymn Euro 2012,
„Koko, Euro spoko”.

Regina Kozdęba

Marcel Polaszek

Aleksandra Osada

Agnieszka Kluz

Impreza zaczęła się o godz. 9. Zebraliśmy się na boisku szkolnym,
by uczestniczyć w zawodach sportowych. Uczniowie mieli okazję
zmierzyć się m.in. w kategorii zwinnościowej, szybkościowej i
sprawnościowej. Zmagania przerwał niestety deszcz. Z tego względu
dalsza część programu uległa zmianie. W sali gimnastycznej odbyły się
różnego rodzaju konkursy. Wśród nich sporym zainteresowaniem cieszyło
się np. odgadywanie melodii oraz imion i nazwisk osób prezentowanych na
zdjęciach. Młodsze klasy uczestniczyły z kolei w miejskich obchodach
Dnia Dziecka, które odbyły się w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji. Spotkali się tam uczniowie z wszystkich szkół. Jedną z
atrakcji był występ naszych koleżanek z klasy V b, które w zabawnych
strojach, brawurowo wykonały piosenkę „Koko, Euro spoko”. Nasze
„Jarzębiny” zostały przyjęte z entuzjazmem i oczywiście nie obyło się bez
bisów.
Dzień upłynął bardzo miło, ale w przyszłym roku liczymy na to, że
pogoda sprawi nam prezent w postaci słońca.
EMILIA MATREJEK

Monika Galińska

Anna Pliś

Magdalena Olszówka

Marcin Mazur

Jakub Jucha

Marianna Szewczyk

Piotr Kaliciak

Aleksandra Wygnaniec

Przemysław Foryś (V a) – finalista konkursu przedmiotowego z języka
angielskiego.
Piotr Musur (VI a) – I miejsce w konkursie „Zlot Gwiaździsty”.
Michał Biliński (V c) – laureat diecezjalnego Konkursu Biblijnego
„Kościół wspólnotą i naszym domem”, finalista konkursu przedmiotowego
języka niemieckiego.
Mateusz Płocica (VI c) – Najlepszy Sportowiec.

Przemysław Foryś

Michał Biliński

Piotr Musur

Pogrzeb ks. Władysława Janeczki

POŻEGNALIŚMY NASZEGO
BYŁEGO KATECHETĘ
Poczet sztandarowy i przedstawiciele
naszej szkoły uczestniczyli 20 czerwca
w uroczystym pogrzebie byłego katechety,
ks. Władysława Janeczki. Zmarły
katechizował uczniów „Czwórki” przez
20 lat. Msza św. odbyła się w parafii
Bożego Ciała, a pochówek na Starym
Cmentarzu.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele szkół, z którymi ks. Janeczko
był związany. Kondukt pogrzebowy przeszedł m.in. ulicą Świętego Ducha,
gdzie wszyscy tamtejsi uczniowie pożegnali kapłana. Zmarły został
pochowany w grobowcu proboszczów jarosławskich. Na tablicy
pamiątkowej, zgodnie z ostatnią wolą duchownego, będzie napisane:
Przyjaciel dzieci i młodzieży.
Modliłem się za Was. Teraz Wy módlcie się za mnie.
Weźmy sobie do serca prośbę księdza, który w Jarosławiu spędził 42 lata
i całym sercem oddany był młodym ludziom.

Mateusz Płocica

KLAUDIA SZKOŁA

Nasza sonda
JAK SPĘDZISZ WAKACJE?
Wiktoria Falińska (V a): Jak co roku, pojadę do babci i będę
dużo czasu spędzała na świeżym powietrzu, przede wszystkim na
rowerze. Następnie pojadę nad morze.

BezpieczneWakacje.pl:
Znajdziesz tu przydatne informacje z zakresu
bezpieczeństwa przygotowane przez ekspertów z wykorzystaniem
materiałów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Celem ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje 2012 jest zwiększenie
poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież
i dorosłych. Odpoczynek nad morzem to wspaniała rzecz. Słońce, plaża,
atmosfera wakacji - łatwo zapomnieć, że woda, nawet ta z pozoru
bezpieczna i spokojna, jest groźnym żywiołem. Dlatego nad morzem
szczególne zadanie czeka opiekunów - nawet na chwilę nie wolno spuścić
dzieci z oka. Jadąc nad morze warto zapamiętać - kąpać się, pływać
i rozrabiać w wodzie można wyłącznie
w miejscach dozwolonych.
Najlepiej pod okiem ratownika. Nie
wchodzimy do wody w pobliżu
mostów, portów i przystani.
Na plażę, oprócz wszelkich sprzętów
do zabawy, zabieramy krem
z filtrem UV, by uniknąć poparzenia
słonecznego, nakrycie głowy chroniące przed udarem, zapas wody
i napojów oraz telefon komórkowy z zapisanym numerem
alarmowym
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 601 100 100.

Wiktor Pasternak (V b): Na początku wyjadę na obóz harcerski
w góry. Następnie będę ze znajomymi w Niemczech,
a potem nad morzem. Na początku sierpnia z kolei polecę na
tydzień do Londynu. Pod koniec wakacji będę jeszcze na obozie
tenisowym. Tak więc czekają mnie bardzo aktywne wakacje.

Patrycja Trojan (IV b): Najpierw pojadę na kolonie nad morze.
Resztę wakacji zamierzam spędzić w Jarosławiu. Większość tego
czasu spędzę na świeżym powietrzu, w ruchu.
Przygotowała KATARZYNA DUSZYŃSKA

Szkolne wycieczki
NA WĘDROWNYM SZLAKU
Maj i czerwiec to czas szkolnych wycieczek. Jak co roku, udaliśmy
się w różne ciekawe miejsca, by poznawać zabytkowe miasta lub
podziwiać niesamowite krajobrazy.
W maju uczniowie klas szóstych uczestniczyli w dwudniowych
wycieczkach w Pieniny. Najstarsi nasi koledzy poznali Szczawnicę, przeszli
trasę z Palenicy przez Wąwóz Homole do Jaworek. Byli także w Czorsztynie
i Niedzicy (fot. 1), przypadek, gdy małżonkowie się sprzeczali. Później
książę bardzo tego żałował i wołał rozpaczliwie, snując się po zamczysku:
Przebacz mi, Brunhildo. Zmarła odpowiedziała, że mu przebacza, a na dowód
tego zabrała mężowi... wszystkie włosy. Szóstoklasiści odwiedzili również
skansen
Karpacka
Troja
w
Trzcinicy
(fot.
2).

Skansen w Sanoku i urokliwy park w Rymanowie
Z kolei uczniowie klas IV b, IV c i V b czerwca pojechali do Sanoka i
Rymanowa Zdroju. W Sanoku byliśmy w skansenie, który nosi nazwę
Muzeum Budownictwa Ludowego. Wraz z przewodnikami (podzielono nas
na grupy) obejrzeliśmy wiejskie chaty wywodzące się z różnych kultur.
Większość wybudowana została na początku XX wieku. Szczególną atrakcją
była dla nas chatka, w której niegdyś mieściła się szkoła. Pomieszczenia te
były jednocześnie domem nauczyciela i jego rodziny. W jednej izbie stało
kilka szkolnych ławek, obok kuchnia, na której żona nauczyciela w czasie
lekcji
gotowała
obiad.
W
wejściu
stało
duże
naczynie
z wodą, z którego uczniowie czerpali, gdy poczuli pragnienie. Za
przeszkadzanie na lekcji nie dostawało się punktów ujemnych, lecz długą
linijką po ręce. Podczas dwugodzinnego spaceru po skansenie podziwialiśmy
też m.in. dawne drewniane świątynie. Przechodząc natomiast obok chat,
naszą szczególną uwagę zwróciły urocze kozy oraz niespotykany widok:
drzewa, na których rosły... jajka. Jak się okazało, to tylko wydmuszki, które
w dawnych czasach gospodynie zawieszały na drzewach i krzewach po to, by
skorupki odstraszały robactwo. Po zakończeniu zwiedzania części wiejskiej
skansenu, przeszliśmy do tzw. miasteczka galicyjskiego.

Jest to zrekonstruowany dawny rynek przeciętnego miasta z tamtych
czasów. Podczas specjalnej lekcji muzealnej odwiedziliśmy m.in. dawną
pocztę,
zakład
fotograficzny
i
krawiecki
oraz
piekarnię.

Następnie graliśmy w kręgle, posługując się starym sprzętem
i wybijaliśmy sobie pamiątkowe monety. Kolejnym punktem wycieczki był
spacer po sanockiej starówce, gdzie większość z nas zachwyciła się panoramą

miasta podziwianą z
punktu widokowego (fot. 1) Około godz. 15 przyjechaliśmy do Rymanowa
Zdroju. Spacer po parku uzdrowiskowym był niezwykle urokliwy (fot. 2). W
pamięci pozostały nam też miniaturowe wodospady i wspaniali gospodarze.
Kim byli ci ostatni? Oczywiście chodzi o urokliwe kaczki krzyżówki, które
przyglądały nam się z zaciekawieniem, prosząc o poczęstunek. - Sanok
i skansen jest bardzo ładny. Jednak Rymanów Zdrój jest dla mnie numer
jeden. Od pierwszej chwili polubiłem to miejsce – dzieli się wrażeniami
Mikołaj
Chomiczewski
z
kl.
V
b.
Śladami ojca Mateusza i sakralnym szlakiem przez Przemyśl
Kolejną wycieczką był wyjazd klas: IV a i IV d do Sandomierza i Zamku
Krzyżtopór w Ujeździe. Przewodnik pokazał uczniom uroki sandomierskiego
grodu. Zwiedzanie starówki przebiegało m.in. szlakiem serialowego ks.
Mateusza Żmigrodzkiego. Jarosławscy turyści odwiedzili też zbrojownię,
która okazała się wielką atrakcją. Podobną frajdę sprawił wszystkim rejs
statkiem. – W tym mieście największe wrażenie zrobiło na mnie zwiedzanie
podziemi. Wielu osobom podobało się też wejście na szczyt Bramy
Opatowskiej – mówi Patrycja Trojan z klasy IV d.
Wyjazd w dużo
mniejszym gronie odbył się 25 maja. Uczniowie z koła „Sakralnym szlakiem”
udali się pociągiem do Przemyśla. Celem wyjazdu było zwiedzenie kilku
zabytkowych świątyń tego miasta.

