Organizacja wypoczynku młodzieży podczas ferii zimowych w
roku szkolnym 2014/2015 w ramach akcji „Zima w mieście 2015”.
Informujemy, iż wypoczynek dla uczniów Gimnazjum Miejskiego im. M. Kopernika
w Sierpcu organizowany będzie w formie:

I. Atrakcji
1. Atrakcja 1
 Wycieczka do Torunia
 Celem wycieczki jest wskazanie uczniom nowych form spędzania
wolnego czasu – warsztaty w Młynie Wiedzy, zajęcia na krytym
lodowisku, gra w kręgle – popularyzacja sportów zimowych i
podkreślenie ich wpływu na rozwój fizyczny młodego człowieka
 Planowany termin i miejsce rekreacji – 27 stycznia 2015 r., Młyn
Wiedzy, lodowisko kryte i Fantasy Park w Toruniu
 Wycieczka adresowana jest do uczniów Gimnazjum Miejskiego w
Sierpcu, którzy są w trudnej sytuacji materialnej, także do tych, którzy
reprezentują szkołę w zawodach sportowych i konkursach oraz
harcerze z 11 DSH „Sami swoi” (40- osobowa grupa)
 Organizatorzy atrakcji – kierownik wycieczki p. Katarzyna
Kordulasińska, p. Małgorzata Narodzonek, p. Elżbieta Gąsiorowska,
p. Anna Ronowicz

1. Atrakcja 2
 Wycieczka do Torunia
 Celem wyjazdu jest zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa
wypoczynku na lodzie i śniegu, poznanie zasad i właściwego
zachowania na ogólnopolskich lodowiskach, pokazanie różnych form
spędzania wolnego czasu – zajęcia ma krytym lodowisku, obejrzenie
jednej z najnowszych produkcji kinowych
 Planowany termin i miejsce realizacji – 21 stycznia 2015 r., kryte
lodowisko, kino Cinema City w Toruniu
 Wycieczka adresowana jest do uczniów klas pierwszych i drugich
wyróżniających się na lekcjach wychowania fizycznego i
reprezentujących szkołę na zawodach sportowych (40 osób)
 Organizatorzy i opiekunowie– kierownik wycieczki – p. Joanna
Ciesielka, opiekunowie – p. Elwira Marcinkowska-Osmólska, p.
Waldemar Frydrychowicz,

II. Dni Otwarte
1. Zajęcia pod hasłem „Ferie z egzaminem” – przygotowanie uczniów klas
trzecich gimnazjum do egzaminu gimnazjalnego, przypomnienie, powtórzenie
treści podstawy programowej, rozwiązywanie przykładowych testów
egzaminacyjnych, usystematyzowanie wiedzy, przekazanie i analiza informacji
CKE
- p. Anna Makowska – zajęcia z historii i WOS – u 19.01.2015 r., godzina
09:00 – 12:00 (15 osób)
- p. Małgorzata Murawska- zajęcia z języka polskiego, 19.01.2015, godzina
09:00-1200 (15 osób)
- p. Anna Kopycińska – zajęcia z biologii, 19.01.2015, godzina 09:00-12:00
(15 osób)

