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Jesienny uśmiech czyni cuda!

Przyzwyczailiśmy się do
kwiatów, zieleni, pyłków i
alergii podczas wiosny i lata
- a tu nagle wszystko opada
i staje się szare.
Oczywiście nie biorę pod
uwagę liści na drzewach,
tylko ogólną atmosferę.
Efektem tego jest
znienawidzona jesienna
chandra. Jestem świadoma
tego, że poddając się
siąpiącej pogodzie i burej
aurze ostatnią rzeczą,  o
której myślimy, jest
wychodzenie na dwór.
Jednak czasem jest to
zbawienne - nazwijcie mnie
dziecinną, ale zgniatanie
liści po drodze sprawia mi
większą przyjemność niż
kiedyś. Spacer sprawi, że
oczyścimy umysł,
dodatkowy akompaniament
w słuchawkach jest również
dozwolony. Możemy równie
ż wrócić do czasów

dzieciństwa, polować na
kasztany i żołędzie, robić z
nich ludziki. Jest to dość
nostalgiczne. Lub, jeśli już
naprawdę nie chce się nam
poruszać, zajmijmy się
czymś, co poprawia nam
nastrój. Porysujcie,
poczytajcie, obejrzyjcie coś,
integrujcie się z rodzicami
(kiedyś się przekonacie, że
jednak nie są tacy źli,
Drodzy Zbuntowani
Nastolatkowie). Ale przede
wszystkim patrzmy na
świat za oknem nie jak na
wyrok, lecz jako normalną
zmianę. Potem znowu
przyjdą do nas alergie na
pyłki - wtedy dopiero
zatęsknicie za jesienią. Jak
to mówią Czerwone Gitary
w swojej piosence - "Ciągle
pada, (...) to nic!".

Olga Młynarz

Jesień jest dla wielu ludzi dość traumatyczną porą. Dla
jednych z powodu definitywnie skończonych wakacji, a dla
innych dlatego, że cała natura umiera.

Ciągle pada, to nic!

Moim sposobem są gry.
Dzielę je na planszowe i
komputerowe. Dzisiaj
skupimy się na tych
pierwszych. Zacznijmy od
tego, że każda gra jest inna.
W jednych zamieniasz się w
milionera, w innych stajesz
się mistrzem myślenia, a w
jeszcze innych słowotwórcą
i mistrzem polskiego. Za
poruszaniem pionkami i
rzutami kostką kryje się

logiczne myślenie oraz
wiedza. Czy tak naprawdę
warto w nie grać? Gry
planszowe rozwijają, uczą i
bawią. Są genialnym
sposobem na deszczowe
dni. Więc wyciągnij pionki,
zdmuchnij kurz z planszy i
gdy deszcz bije po oknach,
a wokół ciebie znajduje się
grupka przyjaciół, rozpocznij
zabawę!
Krzysztof Jurkowski 

Jak wiadomo, pogoda jesienią bywa różna, więc trzeba
zaopatrzyć się w kilka patentów na deszczowe dni.

Pomysł na jesień

Planszówki z przyjaciółmi to dobry pomysł.

Julia Kipiel

Bartek Frydrych



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 39 11/2015 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLExpress Społeczniaka

Każda klasa miała
okazję popływać  na
kajakach. Podczas
zajęć można było
nauczyć się wiosłowa
ć do przodu  i do tyłu,
przepływać pod
mostem oraz
wyskakiwać z kajakó
w do jeziora. Kajaki to
wyczerpujące, ale
bardzo przyjemne
ćwiczenia. Innym z
ciekawych zajęć było
majsterkowanie, na
którym tworzyliśmy
własne konstrukcje ze
sklejki. Po tym, jak
pan rozdał nam
materiały, w uczniów
wstąpiła niesamowita
moc, zwana
kreatywnością.
Wszyscy tchnęli w
sklejkę niesamowitą
energię i wytworzyli z
niej budowle. Po
zbudowaniu swojej
konstrukcji można był
o nadać jej kolor.
Wszyscy byli tak
pochłonięci pracą, że
nie minęło kilka chwil,
a dzieła były gotowe.
Majsterka w
Radkowie na długo
zapadnie nam w
pamięci! Mieliśmy też
grę terenową.

Gangsterzy pochowali
się po kątach. Łowcy
gangsterów z
latarkami ruszyli do
akcji... Wszyscy
udaliśmy się w pogoń
po lesie, nad zalew i w
różne zakątki
Westernu. Gangsterzy
pochowani byli na
drzewach, słupach,
ławkach... To, co się
tam działo, było
niewyobrażalne! Tak
naprawdę gangsterzy
to były kartki z
narysowanymi
różnymi twarzami.
Celem zabawy było
zastrzelić jak
najwięcej gangsterów,
czyli zapamiętywać
ich zarost, usta, oczy,
włosy i inne części
twarzy. Za małego
gangstera dostawało
się jeden punkt, za
mini bossa trzy
punkty, a za wielkiego
bossa pięć punktów.
Zabawa była
wspaniała! W
Radkowie mieliśmy
też zadanie zwane
instalacją artystyczną.
Pod okiem pani Asi –
specjalistki  od
plastyki i nietypowych
rozwiązań,

wykonywaliśmy
obrazy na płótnie.
Polegało to na tym, 
że dostaliśmy białe
materiały, które
mieliśmy pomalować.
Jednak kiedy
usłyszeliśmy, jak
mamy to zrobić,
zdziwiliśmy się…
okazało się, że mamy
używać  farby do
chlapania i odbijania
przeróżnych części
ciała. W międzyczasie
pani opowiadała nam
o znanym malarzu
Jacksonie Polloku,
który malował bardzo
drogie prace. Składały
się one przede
wszystkim z
przypadkowych linii i
kształtów. Jednak był
y też bardzo grube,
ponieważ  ciągle
zmieniał zdanie i
malował jeszcze raz
na tym, co namalował
wcześniej. Gdy nasze
prace były gotowe,
powiesiliśmy je na
drzewach tak, by
wszyscy je widzieli.
Oczywiście na koniec
czekało nas wielkie
sprzątanie. W
Radkowie była nauka
gry na bębnach.

Instrumenty były
dosyć duże. Było
kilkanaście bębnów
nazywających się
Djembe i 3 Dunduny.
Niektóre były ze skóry
koziej, a inne z
krowiej. Zaszczyt
grania na dundunach
miała Wiktoria, Maciej
i Wiktor. Pan
prowadzący zajęcia
był bardzo miły i
opowiadał bardzo
interesująco. Graliśmy
dużo różnych melodii,
które łączyły się w
utwór afrykański. Na
koniec bawiliśmy się
w bębnową iskierkę.
Gra polegała na
uderzaniu w
instrument każdy po
kolei, ale kiedy ktoś w
czasie swojej kolejki
uderzył dwa razy pod
rząd, iskierka szła w
drugą stronę. Zajęcia
były naprawdę
ciekawe. Uwielbiamy
przygody w
Radkowie.
Maciek Czuper,
Krzysztof Jurkowski,
Amelia Spieć, Ala
Pochylska, Jagoda
Sołtysiak, Asia
Drążek

Jak każdy pewnie pamięta,  ostatnio prawie cała szkoła pojechała do Radkowa. Mogliśmy wziąć
udział w ciekawych zajęciach. Było dużo zabawy i nauki.

Pollokowe obrazy i nieuchwytni gangsterzy

Niezwykłe zdarzenia na zajęciach w Radkowie.

Wojtek ma moc!

Pewnego dnia w
Radkowie odbyły się
zajęcia bębniarskie, na
których nie tylko
można było odkryć
swój muzyczny talent,
ale i kulinarny.
Dlaczego kulinarny?
Oto wzruszająca i
emocjonująca historia
Wojtka bębniarza, który
został niszczycielem
precelków.  Wojtek
pełen emocji z powodu
zajęć wrócił do pokoju.
Jego oczom ukazała
się szafka, na której
stały precelki.
Postanowił wyładować
swoją moc na
mebelku. Precelki

przejęły moc Wojtka i
zaczęły tańczyć w
powietrzu. Wtedy
weszła pani Monika.
Zapytała Kubę - kolegę
naszego bohatera, co
mu się podoba na
naszej wycieczce.
Kubuś odpowiedział:
„Precelki Wojtka!” Pani
zadziwiona zapytała,
czy jak by nie było
precelków, to by nie
przyjechał. Wszyscy
chłopcy zgodnie
powiedzieli:
„Następnym razem
kupimy 10 paczek i
będzie wielki BUM!”

Maciek Czuper i
Krzysztof JurkowskiRytm bębnów potrafił zahipnotyzować.

Zajęcia cyrkowe

JZ

JZ
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Pod koniec października wolontariusze z naszej szkoły wybrali się na
cmentarz, by posprzątać stare i zapomniane pomniki.

„Dbaj i Pamiętaj”, czyli pomoc charytatywna

Na cmentarzu zebrali
się ochotnicy z
gimnazjum i z
podstawówki.
Zostaliśmy
wyposażeni w grabie,
rękawiczki oraz
ściereczki. Po krótkiej
chwili objaśnień zaczęł
a się praca! Cała
nasza grupa była

zdeterminowana, by
pomóc utrzymać
porządek. Znalazło się
kilka grobów, które
wymagały szczególnej
opieki. Były one
porośnięte chwastami i
obsypane liśćmi.
Długo walczyliśmy z
drzewami, które ciągle
zrzucały liście na

ziemię. Była to bardzo
żmudna robota, ale w
końcu nam się udało.
Po całej pracy cała
nasza kompania
westchnęła i z
uśmiechem na ustach
wróciliśmy do domu.

Jagoda Sołtysiak

Liści było co niemiara.

Podstawówka pracowała w pocie czoła.

Panowie Tomasz
Gajda oraz Wojciech
Kaczmarek opowiadali
o minerałach.
Pierwszy z geologów
mówił o
zastosowaniach
minerałów dawniej i
dziś. Dowiedziałem
się, że jaskiniowcy
używali kamieni do
zabawy. Gdy jeden z
nich znalazł kamień,
rzucił drugiego. I tak
zaczęli się bawić.
Zdziwiło mnie to, że
minerały są wszędzie.
Piasek jest z
minerałów, ziemia
również. Budynki,
mosty są zrobione

z minerałów, ale także
komputery. Bez nich
bylibyśmy nikim. Drugi
wykład był równie
interesujący jak
poprzedni. Pan
Wojciech opowiadał o
tym, jak powstały
minerały oraz o
miejscach, w których
można je wydobyć.
Inne zajęcia polegały
na poznawaniu
możliwości robotów z
Lego. Każdy chciał
pobawić się z
pieskiem lub innym
zwierzątkiem z
klocków. Odbył się też
wykład o
właściwościach

wody. Można było się
wiele dowiedzieć, lub
powtórzyć materiał z
poprzednich klas.
Wszyscy uczestnicy
aktywnie brali udział w
eksperymentach,
odpowiadali oraz
zgłaszali się na
ochotników.  Wyjście
do Muzy nie było
czasem
zmarnowanym.
Wszyscy, którzy byli
na wykładach,
dowiedzieli się czegoś
nowego.

Bartosz Leszczyński,
Krzysztof Jurkowski

Pokaz robotów Lego wywołał duże emocje.

W Lubinie ponownie odbył się Dolnośląski Festiwal Nauki.

 Ciekawostki o wodzie 
i minerałach

JZ

JZ

JZ
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Każdy z nas ma jakieś pasje i cele, które chce
osiągnąć.

Rozwijając pasje…

Jeździec przede
wszystkim ćwiczy
delikatność, ponieważ
u większości koni jest
ona najważniejsza.
jeździectwo
wspomaga też pracę
mięśni nóg i rąk. W
czasie siedzenia na
koniu trzeba siedzieć
prosto, dzięki czemu
prostujemy kręgosłup.
Koń to zwierzę,
dlatego najwięcej

„koniar” lub „koniarzy”
to miłośnicy zwierząt.
W jeździectwie
wyróżniamy dwa style:
styl klasyczny
(angielski) i styl
westernowy. Styl
klasyczny jest
przeznaczony dla
osób, które chciałyby
latać razem z koniem
nad przeszkodami lub
ćwiczyć ujeżdżenie,
czyli różne figury z

koniem. Natomiast styl
western jest dla tych,
którzy wolą łapać na
lasso byki lub krowy
albo przejechać Barrel
Racing, czyli wyścig
wokół beczek.
Uważam, że ta pasja
jest warta
zaangażowania  i
kontynuowania. Jest
bardzo relaksująca i
pomaga się uspokoić.
Joanna Drążek

Wiele osób w naszej szkole interesuje się jazdą konną. Dlaczego warto
tę pasję rozwijać i co jest w niej ciekawego?

Jazda konna - moje hobby

Hop przez przeszkodę

Jeśli ktokolwiek sądzi,
że ma natchnienie i
musi za nim podążać,
to niech tak robi.
Ważne jest to by z
chęcią doskonalić
swoje pasje, np. jazdę
konną, czy naukę
języka japońskiego.
Niedawno oglądaliśmy
film pt. „Felix”.
Przedstawiał on
chłopca, który chciał by
ć muzykiem, tak jak
jego tata, ale jego
mama powstrzymywał
a go i nie wspierała

syna podczas
koncertu. Felix jednak
wierzył, że jego mama
go wesprze i będzie
szczęśliwy razem ze
swoją rodziną i tak też
się stało. Dlatego nie
warto słuchać ludzi,
którzy mówią, że się
nie uda, bo wtedy
tracimy chęć do tego,
co lubimy robić i
stajemy się
nieuleczalnie smutni.
Ola Wiesiołek

Pierwsze próby
odbywały się w sali od
angielskiego. Potem
ćwiczyliśmy w sali
gimnastycznej z
pierwszakami.
Mieliśmy trochę
komplikacji. Każdego
ucznia, który musiał

coś powiedzieć,
ogarniał stres. U mnie
było podobnie,
ponieważ mówiłem na
początku oraz w
połowie, a po
pierwszym wejściu na
scenę czas minął tak
szybko, że nie miałem

chwili na odpoczynek.
Trudno było też
powiedzieć,  gdy
rodzice pierwszaków
klaskali w połowie
zdania, bo osoba
mówiąca zacinała się i
rodzice myśleli, że to
koniec 

jej wypowiedzi. Moim
zdaniem pasowanie
się udało. I tak nowi
uczniowie dołączyli do
naszej wspaniałej
szkoły.
Maciek Mika

Pamiętam czasy, gdy to klasa 6 była pierwszakami, a starsi koledzy robili nam pasowanie. Teraz
to my zorganizowaliśmy pasowanie pierwszaków.

Całe życie jest szkołą

Pierwszaki i zestresowani szóstoklasiści

Całę życie jest szkołą!

archiwum Asi Drążek

Katarzyna Wróblewska

Katarzyna Wróblewska
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Często zauważamy
uczniów chodzących
w koszuli i eleganckich
spodniach. Oznacza
to, że już niedługo
odniosą sukces. Czy
jesień to odpowiednia
pora, by pisać turnieje
wiedzy? Czemu nie! W
tym roku do wachlarza
rodzajów konkursów
zDolnego Ślązaczka
doszły języki:
angielski, niemiecki i
francuski. Pisze się je
na komputerze, więc
jest o wiele łatwiej.

Mamy coraz wyższe
możliwości, trenujemy
na kółkach
zainteresowań,
indywidualnych tokach
nauczania czy
korepetycjach. Zaletą
jesiennych edycji
konkursów jest
zdecydowanie to, że
jest odpowiednia
temperatura i do
uczenia się, i do
napisania testów
odpowiednio dobrze.
Można się skupić o
wiele bardziej,

niż gdyby było 30
stopni! Kolejną ważną
sprawą jest to, że
wielkimi krokami
zbliżamy się do końca
trymestru. Każdy chce
mieć jak najlepsze
oceny, ale trzeba się
dalej przykładać i nie
zaniedbywać nauki!
Aby oceny były
lepsze, należy
porządnie nauczyć się
do testów, kartkówek i
odrabiać prace
domowe. To klucz do
sukcesu!
Miłosz Kaczmarek

Zaczyna się okres, kiedy w naszej szkole pojawiają się nowe konkursy i
sprawdziany.

Czy jesienią można odnosić sukcesy?

Kasztany, żołędzie,
szyszki, piękne liście
… to wszystko są
materiały na piękne
ozdoby. Można na
przykład zrobić
szyszkową, 
gwiazdkową bombkę
na choinkę lub różę z
pięknych,  kolorowych
liści. Aby zrobić
gwiazdkę, trzeba
przygotować klej
stolarski, kawałek

sznurka oraz 6
szyszek. Żeby to
zrobić sklej dolne
części pięciu  szyszek
do jednej po środku w
kształt gwiazdy, a
następnie doklej do niej
sznureczek, aby
wisiało. Gdy wyschnie,
twoja bombka będzie
gotowa. Natomiast
kiedy chcesz zrobić
różę, przygotuj liście
(najlepiej klonowe)

i gumkę recepturkę.
Najpierw złóż liść na
pół, a następnie
trzymając go od łodygi
powoli zwijaj. Kiedy
skończysz, tam, gdzie
trzymałeś, zawiń
gumkę. Twoja róża
jest już gotowa, a jeśli
chcesz, to zrób ich
więcej i połącz w
bukiecik.
Julia Kipiel, Wiktoria
Janiel   

Nasza złota polska jesień jest bardzo bogata. Z jej skarbów można
zrobić różne cuda, lecz nie każdy wie jak.

Co można zrobić ze skarbów jesieni?

Róże z liści

Gwiazdka z szyszek

Jesienią można uczyć się w parku.

Jesień inspiruje kolorami.

Wiktoria Janiel

Wiktoria Janiel

Julia Kipiel

Miłosz Kaczmarek
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Zmianą, o której
mówię, jest likwidacja
gimnazjów. Nasi
rodzice nam
opowiadają, że kiedy
to oni byli w szkole, to
w naszym wieku
jeszcze byli w ósmej
klasie. Za to my
możemy mówić z
dumą, że już jako
prawie dorośli,
kończymy gimnazjum.
Różnie bywa z tą
dorosłością. Osobiście
nie będę stwierdzać,
czy jestem za
likwidacją "gimbaz",
czy nie, ponieważ ten
temat niedługo
przestanie mnie
dotyczyć. Z kolei
postanowiłam wyrazić
moją opinię.
Powszechnie
wiadomo, jakie w
gimnazjum potrafią
być środowiska
patologiczne. W końcu
już nie są w
podstawówce, mogą
robić co chcą. Tak wię
c nie jest obecnie
zaskoczeniem, gdy
zobaczymy
gimnazjalistę z
papierosem w dłoni.
Oczywiście nie jest to
standard we
wszystkich
gimnazjach, jednakże
w wielu. Z kolei

gdybyśmy z takim
wyposażeniem
zobaczyli ucznia
podstawówki, zostałby
on zbesztany i byłaby
to okropna hańba. Ale
gimnazjalista? Hulaj
dusza! Być może
przywrócenie starego
systemu zapobiegłoby
falom nastoletnich
ciąż. A co z
problemem wielkiej
tragedii rozłąki po 6
klasie podstawówki?
Czasem jest tak, że
uczniowie po
ukończeniu
podstawówki wybieraj
ą kompletnie inne
gimnazjum, niż kolega
lub koleżanka z klasy.
Jakże wielki jest to ból
dla prawie
nastoletniego serca.
Jeśli nie byłoby
gimnazjów, nie byłoby
rozłąki, tysiące dzieci
szczęśliwych, grupy
przyjaciół zostałyby
razem.
Podsumowując, póki
co idea wydaje się być
dość dobra. W takim
razie proponowałabym
poznanie minusów.
Pierwszym, i
największym z nich,
jest praktycznie
wyrzucenie pieniędzy
w błoto na to, aby ta
ustawa weszła

w życie. W grę nie
wchodzą tysiące, lecz
miliony złotych, które,
zamiast na zmianę
systemu, mogłyby być
przekazane szkołom.
Z kolei co z odrębnymi
podręcznikami do
podstawówki i
gimnazjum? Nic bo,
okazałyby się być
niepotrzebne. Czyli
kolejne pieniądze,
wykorzystane na
drukowanie nowych
książek, wyrzucone.
Jednakże nie tylko
kwestia finansowa jest
problemem. Badania
pokazują to, że wbrew
powszechnej opinii,
mniej tolerancji i więcej
poniżania jest nie w
gimnazjum, ale
podstawówce.
Zaskakujące, prawda?
Nigdy nie wiadomo, jak
taka wielka zmiana
wpłynie na uczniów,
jedni mogą być
wniebowzięci, drudzy
z kolei będą się
buntować. Aby
zlikwidować gimnazja
potrzebne są
monstrualne ilości
pracy i pieniędzy. Czy
warto zaczynać tak
wielkie
przedsięwzięcie? O
tym przekonamy się w
przyszłości.
 Olga Młynarz

PiS wygrał wybory i ma ambitne plany zmiany Rzeczypospolitej. Partia
ma zamiar zmienić znaczący system - system nauczania. Wyobrażacie
sobie w wieku 15 lat nadal być w podstawówce?

Gimnazjaliści podstawówkowiczami?

Bitwa o Anglię odbyła
się w 1940 r. i trwała
ona od lipca do
października. Toczyła
się tylko w powietrzu.
Na wystawie
zobaczyliśmy portrety
wielu dzielnych pilotów
walczących w bitwie.
Między innymi był tam
Stanisław Skalski,
który strącił aż 18
samolotów
przeciwnika. Zmarł on
w 2004 roku.
Dowiedzieliśmy się też
, że najbardziej
zasłużonym polskim
dywizjonem był
Dywizjon 303. Pan

przewodnik
opowiedział nam
również o przykrej
sprawie, którą było
niedocenienie Polaków
za ich służbę, pomimo
ich wielkiego wkładu w
dobre zakończenie. Na
wystawie była też
interesująca gra, która
zaciekawiła nie tylko
chłopców, ale i
dziewczyny.
Opowiadała ona o
bitwie samolotów,
dzięki czemu można
było zobaczyć, jak
wyglądały takie
powietrzne bitwy. W
innej części sali
znajdował

się wielki stół, na
którym ukazano mapę
z widocznymi
lotniskami
wojskowymi.
Uważam, że
wycieczka była bardzo
udana, a klasa
zadowolona. Myślę, że
taki format lekcji jest
naprawdę ciekawy i
mam nadzieję, że
jeszcze będziemy
mieli takie lekcje w
terenie.

Asia Drążek

W październiku wybraliśmy się z panią Moniką Całus na wystawę do
Galerii Zamkowej. Ekspozycja prezentowała wiadomości o Bitwie o
Anglię.

,,Za wolność Waszą i tylko Waszą’’

Co nam przyniesie przyszłość?

Jesień skłania do rozmyślań...

Jagoda Sołtysiak

Miłosz Kaczmarek
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Możemy też nakręci
ć film. I to właśnie w
formie filmu
uczniowie zapragnęli
podziękować
nauczycielom w dniu
ich święta za to, że
nie tracą przy nich
zmysłów. Rolę
reżyserek,
scenarzystów i
innych pracowników
przyjęły na siebie
uczennice klasy IIIa

gimnazjum, Ola
Lelek, Julia Lelek,
Ola Bolesławska, a
później do procesu
twórczego dołączyła
Olga Młynarz.
Pomysł był prosty -
film ze zdjęciami i
filmami nauczycieli,
życzenia, a na
koniec szybki
przegląd zdjęć
uczniów gimnazjum.
Z wykonaniem

było nieco trudniej.
Aby zrobić zdjęcie,
trzeba było najpierw
nauczyciela znaleźć,
a następnie, co
najważniejsze,
uzyskać jego zgodę.
Tak samo z
uczniami, najpierw
szukać, a potem
użerać się z fochami
typu "Nieeee, ja nie
chcę". Gdy w końcu
cały materiał został

zebrany, nadeszła
jedna z najgorszych
faz tworzenia filmu -
montowanie go.
Mentalny płacz nad
niezapisanymi
plikami, wymyślanie
około 40
wierszyków,
szukanie muzyki -
wszystko w pakiecie.
Najwięcej zabawy
było z owymi
wierszykami,

dla każdego
nauczyciela został
wymyślony
indywidualnie, aby by
ł ciekawy,
nieszablonowy i z
dystansem. Lecz
gdy w końcu, po
zakończeniu
montażu, uczennice
obejrzały efekty
swojej pracy, chciało
im się piszczeć i
płakać. Jednym

z furii, innym ze
zmęczenia.
Jednakże, mimo
wszelkich trudów,
widok
uśmiechniętych
twarzy nauczycieli,
rozbawionych
wierszem o sobie,
ukazywał, że jednak
było warto.
Olga Młynarz

Jeśli chcemy podziękować komuś za to, co robi, ale mamy ideę, aby zrobić to w niekonwencjonalny sposób, możemy, na przykład, ułożyć słowo
"Dziękuję" z dymu, który zostawiałyby za sobą samoloty na niebie…

Społeczne Hollywood

Kilka osób zrobiło
ankietę, żeby
 zobaczyć który
nauczyciel jest
najmilszy i najbardziej
pomocny dla uczniów.
Dzięki tej wiedzy
wszyscy będą
wiedzieli do kogo
zwracać się w
różnych sprawach.
Kiedy uczniowie już

zagłosowali, zaczęło
się sprawdzanie
głosów. Wyniki został
y ogłoszone w Dzień
Nauczyciela po
konkursie Mam
Talent. Najlepszym
nauczycielem w
podstawówce jak i w
gimnazjum okazał się
pan Paweł Gałczyk,
czyli nauczyciel w-fu.

Najlepszą nauczycielk
ą w podstawówce
okazała się pani
Justyna Zaryczańska
od języka polskiego, a
w gimnazjum pani
Halina Wtykło od
matematyki. Szkoda,
że pani Halinki nie był
o w czasie ogłaszania
wyników, na pewno by
się ucieszyła.

Zwycięzcy dostali
korony i zrobili sobie
wspólne zdjęcie.
Atmosfera była
niesamowita.
Bartek Leszczyński

Jednym z występów
była joga w wykonaniu
pani Justyny
Zaryczańskiej, pani
Agaty Popiel i pani
Agnieszki Witczak. Na
początek nie
zapowiadało się
ciekawie, ale później
okazało się, że był to
bardzo ciekawy pokaz.
Zaczęło się tak... panie
trzymały na łyżkach
jajka, a następnie stały
na jednej nodze i robiły
jaskółkę. Po chwili
odłożyły jajka i
gimnastykowały się.
Innym występem było
tango, które
przedstawili pan Piotr
Bolesławski i pani Ewa
Bolesławska, która
ubrała piękny strój. Ten
taniec był ekscytujący i
hipnotyzujący, a na
koniec wszyscy bili
brawo. Popularne były
piosenki. Śpiewali i grali
pan Tomek z panią
Agnieszką Przyszlak,
pani Gabrysia, pan
Rafał i pani Agnieszka
Kocaba.

Swoim talentem
zachwyciła też pani
Asia Tymkowska.
Zaśpiewała piosenkę
Eda Sheerana pod
tytułem ,,I see fire” i
dostała najwięcej
punktów. Publiczności
śpiew tak się spodobał,
że jury pomysłowo
dorysowało szóstki na
kartkach z punktami od
1-5. Brawom i
gratulacjom nie było
końca. Kiedy nadszedł
czas na panią
Gabrysię i jej talent
kulinarny, wszyscy
zrobili się głodni od
zapachów. Pani
Monika zaskoczyła
wszystkich swoim
talentem malarskim. To
były cudowne występy.
Ostatecznie wygrała
pani Asia oraz pani
Ewa i pan Piotr.
. 
Wiktoria Janiel, Klara
Dąbrowska, Julia
Kipiel, Kamil Szylko

W naszej szkole z okazji Dnia Nauczyciela
odbył się konkurs Mam Talent. 

Nauczyciele mają moc!

Zwycięzcy konkursu na najlepszego nauczyciela.

Ostatnio w szkole zostało zorganizowane głosowanie na najlepszego nauczyciela oraz
nauczycielkę.

Uczniowie oddali głos

Sylwia Wojtyna
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Listopadowa galeria jesiennych zdjęć

Optymistyczny liść

Piękno przyrody

Materac z jesiennych liści

Listopadowe schody

Krzysiek - poszukiwacz liści

Jagoda Sołtysiak

Miłosz Kaczmarek

Kamil Szylko

Ola Ilnicka

Maciej Czuper


