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                                            Nowy rok szkolny i nowe wyzwania!

Jak co roku, również i w tym, nowy rok szkolny rozpoczęliśmy uroczyście. Wszyscy
uczniowie, pani dyrektor, nauczyciele oraz niektórzy rodzice najpierw wzięli udział we Mszy
Św. a następnie w uroczystej Akademii. Dla wszystkich ten pierwszy dzień szkoły był
trudny, ponieważ po dwóch miesiącach błogiego lenistwa trzeba było wróć do
rzeczywistości szkolnej, a naprawdę nie jest łatwo, w szczególności, gdy pomyśli się o
codziennej nauce, odrabianiu zadań i wczesnym wstawaniu do szkoły.. to wszystko
sprawiło, że nasze chęci nie były tak ogromne, jakbyśmy tego chcieli... ;). Ale tylko przez
pierwsze dni było było nam ciężko przyzwyczaić się do nowego rytmu. Z czasem
wpadliśmy w ten rytm i chętnie przychodziliśmy do szkoły, szczególnie aby spędzić czas z
naszymi przyjaciółmi i znajomymi. Poza tym musimy przyznać, że brakowało nam szkoły i
nauczycieli i w głębi tak naprawdę tęskniliśmy, choć głośno się do tego nie przyznajemy..
dlatego ani mru mru! ;) Powodzenia w nowym roku szkolnym!!!

Od 1 września możemy pochwalić się przepiękną i bardzo
nowoczesną pracownią językową! Dzięki staraniom pani
dyrektor oraz Pani wójt możemy uczyć się w tak świetniej
klasie. Składa się ona z 16 stanowisk uczniowskich,
głównego stanowiska nauczyciela oraz tablicy interaktywnej.
Przy każdym z naszych stanowisk znajdują się panele oraz
słuchawki, przez które możemy rozmawiać po angielsku
podczas zajęć. Nasza pani może dobierać nas w pary,
trójki, czwórki lub dzielić na dowolną liczbę grup. Zajęcia w
takiej pracowni to prawdziwa frajda! Na zajęciach świetnie
się bawimy. Gramy w gry i zabawy językowe, słuchamy
piosenek, czytamy teksty oraz rozmawiamy po angielsku.
English is fun and we love it!!! :)
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Nadchodzą nowe rządy w szkole...

Dwie kandydatki  - jeden tytuł przewodniczącej. Wybory do SU to ważne
wydarzenie dla każdej społeczności uczniowskiej, także dla naszej. Jak co
roku, ponownie decydowaliśmy o tym, kto zostanie naszym
przedstawicielem w szkole.Ten ważny dzień miał miejsce 26 września
2016r. W tym roku o ten ważny tytuł walczyły dwie nasze koleżanki : Ewa
Stopyra i Nikola Piwińska. Stanęliśmy przed bardzo trudnym wyborem,
ponieważ obydwie dziewczyny nadają się znakomicie do pełnienia tej
roli.Każda z nich próbowała nas przekonać, że to właśnie ona powinna
wygrać. Aby nam troszkę ułatwić tę trudną decyzję, dziewczyny przygotował
plakaty przedwyborcze na których umieściły swoje programy wyborcze.
Każda z nich miała świetne pomysły i propozycje, co jeszcze dodatkowo
utrudniło podjęcie decyzji. W dzień wyborów już od rana panowała napięta
atmosfera, która udzielała się każdemu. W końcu wybory rozpoczęły się i
każdy uczeń oddał swój głos na jedną z dziewczyn. Nad prawidłowym
przebiegiem wyborów czuwała komisja wyborcza.Po zakończeniu
głosowania komisja wraz z p. Wawrzaszkiem podliczyła wszystkie oddane
głosy. Po podliczeniu głosów zwyciężczynią okazała się nasza redakcyjna
koleżanka, Ewa Stopyra. Z tego wyboru bardzo się cieszymy i Ewie
serdecznie gratulujemy! Natomiast wybory na opiekuna SU wygrał p.
Wiesław Wawrzaszek. Gratulujemy!

Plakaty przedwyborcze. Komisja Wyborcza

Głosowanie

Plakat Filmowy

Książka, którą ostatnio przeczytałam to " Opowieści          
  z Narnii Lew, czarownica i stara szafa " autor C.S. Lewis.
Akcja rozgrywa się podczas II wojny światowej - stolica
Anglii, Londyn, jest bombardowana przez niemieckie
samoloty. Ludzie szukają bezpiecznego schronienia.
Miasto opuszcza także  czworo dzieci, Łucja, Zuzanna,
Edmund      i Piotr. Mają zamieszkać w domu profesora na
wsi. Tam odkrywają tajemniczą szafę, za którą znajduje się
Narnia, fantastyczna kraina. Dzieci przedostają się tam i
walczą      z siłami dobra przeciwko złu. Niestety Edmund
pozwala złu zawładnąć sobą. Trzeba go ratować! W
opowieści dużą rolę odgrywa stwórca Narnii - lew Aslan.
Poświęca on życie dla swojej krainy, dzięki temu ożywa, a
bohaterowie stają się wielkimi potężnymi władcami.
Powieść dotyczy odwiecznej walki dobra ze złem. Książkę
tę uważam za godna polecenia! Jeżeli nie wiecie, co
przeczytać, sięgnijcie po tę pozycję - nie będziecie
żałować!

W. Wawrzaszek W.Wawrzaszek

W.Wawrzaszek

C.S. Levis
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UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY

Oddział Przedszkolny
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                                                            Nietypowe sporty...

1. Bubble Football - jest to zabawna odmiana piłki nożnej. Zawodnicy są ubrani w
przeźroczyste kule od pasa aż po głowę, wystają im tylko nogi. W środku kuli znajduje się
pas, dzięki któremu kula trzyma się ciała oraz uchwyty na dłonie. Kule zderzają się ze sobą,a
zawodnicy, którzy znajduję się w środku turlają się po ziemi, lub odbijają w różne strony.        
2. FlyBoard - Głównym napędem jest turbina skutera wodnego, której zadaniem jest
zasysanie wody i tłoczenie jej przez rurę do specjalnych dysz zamocowanych w butach, a
często także dodatkowo dp przedramion. Jest to bardzo efektowny sport, dzięki wysokiemu
ciśnieniu człowiek unosi się na wysokość 10 m ponad taflę wody.

Bubble Fotball FlyBoardwww.gogle.pl www.gogle.pl
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