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1.12 - Światowy Dzień
Walki z AIDS
3.12 - Międzynarodowy
Dzień Niepełnosprawnych
5.12 - Międzynarodowy
Dzień Wolontariusza
6.12 - Dzień św. Mikołaja
10.12 -  Dzień Ochrony
Praw Dziecka,
Międzynarodowy Dzień
Praw Człowieka

13.12 - Światowy Dzień
Telewizji dla Dzieci,
17.12 - Dzień bez
Przekleństw
22.12 - Początek
astronomicznej zimy 
28.12 - Międzynarodowy
Dzień Pocałunku

Bogumiła Włodarczyk -
opiekun zespołu
Wiktoria Małecka -
 redaktor naczelny
redaktorzy - 
Aleksandra Pieszyńska
Julia Masiak

.
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Życzymy Wam
zdrowych i
pogodnych
Świąt Bożego
Narodzenia.
Niech ten czas
spędzony w gronie
najbliższych
napełni Wasze serca
spokojem i radością.

Niech
błogosławieństwo
Bożego Dzieciątka
towarzyszy Wam
przez całe Wasze
życie,
a szczere i
najpiękniejsze
Bożonarodzeniowe
życzenia
spełniają się w
każdym momencie.

.

.
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„Wartość życia”
Nie warto być obojętnym
Na trudy ziemskiego życia,
Gdyż wszystko przeminie
Jak potok gorącej lawy.
I zginie ludzkie życie.
Pamięcią wracać będziemy
Do lat wielkiej krzywy
Co spotyka ludzi
Bliskich sercu memu.
Pragnę wspominać ludzi,
Co pomogli zdobyć pewność życia,
Nie pozostawili w trudach i smutkach.
Nie uciekli, lecz zostali.
I to cenię, gdy ktoś
Nie zwraca uwagi
Na to kim jesteśmy
I jak wyglądamy.        
Kamila Frach

„Wartość życia”
Nie warto być obojętnym
Na trudy ziemskiego życia,
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I zginie ludzkie życie.
Pamięcią wracać będziemy
Do lat wielkiej krzywy
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Bliskich sercu memu.
Pragnę wspominać ludzi,
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Nie pozostawili w trudach i smutkach.
Nie uciekli, lecz zostali.
I to cenię, gdy ktoś
Nie zwraca uwagi
Na to kim jesteśmy
I jak wyglądamy.

„Uczucia”
Kolejny nadchodzi dzień.
Kolejny świt,
Kolejna noc.
Weselszy nastąpi to,
Radosny powstanie dom.
Smutku nie będzie już,
Miłość powstanie znów.
Lekkość otuli nas,
Jedwabny nastąpi czas.
Zegar tyka,
Koniec dnia.
Powstanie cisza pośród…
Nas.             Kamila Frach        

.

„Chaos uczuć”
Nie chciałam nigdy poznać Cię
Na czarno-białym filmie
Wszystko zmieniło się.
To los posplatał nas raz, dwa.
Będziemy razem Ty i Ja.
Dziś nie rozumiem nawet własnych słów
I już nie umiem cofnąć tamtych dwóch.
Nie mogę dojść do tego
Jak to zmieniło się,
Ze nagle w moje życia wpadłeś
I przekręciłeś je.
Teraz przekręcony spokój
I nastrój mam.
To koniec
Mówiłeś:
„ Nie chce więcej!
Chce być sam!”           
Kamila Frach

.
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               SPORT

  Mikołajkowy Turniej      
    tenisa stołowego

.

Turniej odbył się 07
grudnia 2015r. w hali
sportowej PG 3 i SP 13
w Zduńskiej Woli. W
rozgrywkach wzięło
udział 54 zawodników i
zawodniczek w 5
kategoriach.
Większość dzieci to
uczestnicy zajęć
sportowych w ramach
PCKSiR.
PG - dziewcząt
1.Amelia Sopur PG 3 -
PCKSiR.

2.Paulina Forysińska
PG 3 - PCKSiR.
3.Justyna Policińska  
PG - chłopców
1.Józef Janik PG 3 -
PCKSiR.
2.Kamil Swarzyński
3.Tomasz Cieślak
 OPEN
1.Józef Janik PG 3 -
PCKSiR.
2.Witold Kacperczyk
PG 3 - PCKSiR.
3.Tomasz Cieślak

I miejsce zdobyła
drużyna w składzie:
Marta Stolarek,
Tomasz Cieślak,
Marcel Kiedrowski, 
Jakub Wojda,
Wiktor Madera.
II miejsce zdobyła
drużyna w składzie:
Amelia Sopur,
Patryk Jaworski,
Wiktor Lewandowski,
Bartosz Kwiecień,
Patryk Spętany.
III miejsce zdobyła
drużyna w składzie:
Katarzyna Karwicka,

Marcel Pściuk,
Kacper Trębacz,
Jakub Pawłowski,
Kamil Swarzyński.

.
W  turnieju  Mikołajkowym w piłkę nożną zorganizowanym 4
grudnia brało udział 30 uczniów naszej szkoły i czterech z SP
13 oraz uczniowie, którzy dopingowali kolegów i koleżanki.
Uczniowie biorący udział w rozgrywkach zostali nagrodzeni
medalami i  słodyczami. Wszyscy uczniowie otrzymali
słodycze od Mikołaja.

.

.
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ROZRYWKA

.

Kawały

.

Co robi zamarznięta
woda na chodniku? 

Wyprowadza ludzi z
równowagi!

Jak się nazywają
spodnie spełniające
życzenia?

Dżinsy.

Co robi traktor u
fryzjera?

Warkocze!

Jak nazywa się kot,
który leci?

Kotlecik!

ZAGADKA
Nie używając
kalkulatora -
Prowadzisz autobus ze
Szczecina do
Rzeszowa na
Podkarpaciu. W
Szczecinie wsiada do
autobusu 17 osób, w
Zielonej Górze 6 osób
wysiada i 9 osób
wsiada. W Katowicach
2 osób wysiada i 4
wsiada. W Krakowie 11
osób wysiada

i 16 wsiada. W
Tarnowie 3 osoby
wysiadają i 5 wsiada.
W Dębicy 6 osób
wysiada i 3 wsiadają.
Dojechałeś do
Rzeszowa. 
Jak ma na imię
kierowca autobusu?

Odp. To ty! Przeczytaj
pierwsze zdanie
jeszcze raz.

.

.

GWIEZDNE
WOJNY:
PRZEBUDZENIE
MOCY 
 Siódmy epizod
sagi to
napakowany
akcją i humorem
rollercoaster,

którego nie
napędzają wcale
czary z
komputera, tylko
świetnie
napisani
bohaterowie.
Zarówno ci,
których walka o

dobro galaktyki
przyprawiła już o
zmarszczki, jak i
ci, którzy
dopiero przejmą
od nich
pałeczkę. Abramus
udowodnił już w
swojej

wersji "Star
Treka", że potrafi
bez jednej
fałszywej nuty
wygrać różnice
charakterów i
podobieństwa w
poczuciu
humoru.

.

.

.

.
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           Z ŻYCIA SZKOŁY

   Wigilie klasowe

22 grudnia 2015r.
uczniowie naszej
szkoły spotkali się na
uroczystych
klasowych wigiliach.
Wszyscy zadbali o
odpowiednią atmosferę
spotkań: ozdobiono
świątecznie pracownie,
przygotowano potrawy
wigilijne, udekorowano
stoły, przygotowano
prezenty. Po
spotkaniach w klasach,
wszyscy wzięli udział
w przedstawieniu
jasełkowym
przygotowanym

przez uczniów klasy 2a
i 2b w ramach projektu
edukacyjnego.
W trakcie spotkania
rozstrzygnięto również
konkursy: na
najładniejszy wystrój
bożonarodzeniowy
pracowni (I miejsce kl.
2a, II miejsce kl. 2b i III
miejsce kl. 3b), 

26 listopada 2015r.
uczniowie naszej
szkoły bawili się na
dyskotece
andrzejkowej.
Atrakcją zabawy były
„Otrzęsiny klas
pierwszych”. 
Samorząd
Uczniowski
przygotował wiele
ciekawych
konkurencji, przez
które musieli przejść
uczniowie klas
pierwszych.
Rywalizacja była
zacięta, wywołała
dużo emocji, do
końca nie można

było wyłonić
zwycięzcy, drużyny
osiągały wynik
remisowy. O
rozstrzygnięciu
zmagań
zadecydowała
dogrywka.
Zwycięstwo w
rywalizacji
wywalczyła klasa 1b.

.

    
             
        Dyskoteka Andrzejkowa
              i otrzęsiny klas 
                pierwszych

.

.
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