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       Nasi ulubieńcy -kotki trzy 
Przedstawiam trzy małe kotki, które
10.08.2016 przyszły na świat w domku mojej
kotki Mici. Micia to kotka rasy mine coon i
dachowiec o ślicznym szaro-grafitowym
ubarwieniu i puchatej sierści. Trzy kotki, które
przyszły na świat latem, obecnie są już
pociesznymi maluszkami. Szary to Dyzio -
wspaniały Kocurek, natomiast pozostałe to
dwie śliczne koteczki o czarnym ubarwieniu,
jedna z białą końcówką ogonka nazwana
została Princessa. Natomiast druga koteczka
jest czarna w rude kreseczki na sierści -
przypomina pomalowaną pędzlem sierść
pomarańczową farbą, nazwałam ją Murzynka .
Cóż dużo nie będę pisać o tych pociesznych
słodziakach zamieszczam zdjęcia sami
zobaczcie. 

A.U.

A.U.

                 Energylandia
        Niedawno pojechaliśmy do Zatoru, w którym znajduje
się największy park rozrywki w Polsce. Po prawie 4-
godzinnej podróży byliśmy już na miejscu, gdzie
przywitała nas miła melodyjka oraz słoneczna pogoda.
Park był bardzo duży i urządzony w Haloween'owym
klimacie.

        Jeździliśmy najszybszymi i największymi
rollercosterami. Wszystko było zapierające dech w
piersiach. Przez całą drogę powrotną wymieniałyśmy się
swoimi niezapomnianymi wrażeniami. W połowie drogi
zepsuł się autobus. Na szczęście w pobliżu stał
McDonald's. Była to najlepsza niespodzianka jaka mogła
nas spotkać.

        Długo rozmawiałyśmy o dotychczas najlepszej
wycieczce, popijając ciepłe napoje. Po kilku godzinnej
wizycie w McDonald's przyjechał po nas wyczekiwany
autobus.    
                                                                       
                                                                          Klaudesss Śliwiany

Ada Urbańska

Ada Urbańska
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           Wycieczka klasowa
   Dnia 04.10 odbyła się wycieczka klasowa do Złotego
Stoku. Wyjechaliśmy o godzinie. Pierwszą atrakcją była
podróż po kopalni. Przyszła do nas pani przewodnik i
oprowadziła nas po kopalni. Zwiedzanie było bardzo
ciekawe. Później była podróż tramwajem po kopalni. Gdy
już przejechaliśmy naszą trasę wyszliśmy z tramwaju.
Później był pokaz robienia monet i następnie poszliśmy do
małych sklepików, aby kupić jakieś pamiątki z naszej
wycieczki. Przyjechał po nas nasz autokar po czym do
niego wsiedliśmy.
   Trochę dalej znajdował się park linowy "Skalisko".
Najpierw przeszliśmy szkolenie, żeby wiedzieć jak się
przypinać. Gdy wszyscy zostaliśmy przeszkoleni
poszliśmy na duże zjazdy. Poszliśmy tylko na tyrolki,
ponieważ pogoda nie pozwoliła nam iść na park linowy bo
było zbyt zimno i ślisko. Przy wejściu na tyrolki wszyscy
bardzo się denerwowaliśmy. Pierwszy zjazd był najgorszy.
Ale kilka następnych było lepsze. Gdy każdy już zjechał
było nam zimno i byliśmy głodni. Nasz pani zadecydowała,
że pojedziemy na coś ciepłego do jedzenia.
  Wycieczka nam się bardzo podobała.
Eliza Rokita

                       DZIEŃ NAUCZYCIELA 
13 października w naszej szkole odbył się Dzień Nauczyciela. Z tej
okazji nasz Samorząd Uczniowski przygotował krótkie przedstawienie.
Najpierw przywitaliśmy nauczycieli i uczniów, chwilę potem
wysłuchaliśmy śpiewu chóru i wreszcie przeszliśmy do przedstawienia.
Po obejrzeniu krótkiego teatrzyku posłuchaliśmy jakie zarzuty mają
uczniowie do nauczycieli, a po tym dzieci z samorządu rozdały małe
upominki dla nauczycieli. I na sam koniec posłuchaliśmy kilku zdań
przewodniczącej rady rodziców i pani dyrektor. Po apelu wszyscy
uczniowie rozeszli się do klas. 

Fabiola Nalbach

Dzień Nauczyciela (przedstawienie)

      WYMARZONY NAUCZYCIEL
  Wymarzony nauczyciel... właśnie każdy ma swojego
wymarzonego, wymyślonego, chyba nierealnego.
 A jak wyobrażają sobie swojego wychowawcę
pierwszoklasiści, którzy dopiero zaczęli uczęszczać do
szkoły? Odpowiedzi były takie:
                          Dziewczynki 
Wybrały takie cechy:

mądry/a
kochany/a
miły/a

                           Chłopcy
Wybrali takie cechy:

wysportowany/a 
fajny/a
przystojny/ładna

     Właśnie takie były odpowiedzi pierwszoklasistów.

Nikola Inglot
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Nikola Inglot
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Cała szkoła pomaga zwierzętom

Podopieczni fundacji z wizytą

Wolontariuszki otwierają puszki z pieniędzmi
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Pani Ola opowiada o sowich podopiecznych

Akcja Daj złociaka na zwierzaka
W szkole, jak co roku, odbyła się akcja Daj złociaka na
zwierzaka. Tym razem w akcję włączyli się nie tylko uczniowie,
ale i rodzice. 
Przez cały tydzień uczniowie klasy IVb i VIa sprzedawali smakowite
ciasteczka i babeczki wypieku swoich mam i babć. Skosztować można było
i popcorn oraz kolorowe galaretki, a także wygrać coś na loterii fantowej.A
wszystko po to, by nasi bracia mniejsi nie musieli głodować czy marznąć tej
zimy. 
Dzięki tak szeroko zakrojonej akcji oraz kweście czwartakom i
szóstoklasistom udało się zebrać niebagatelną kwotę 2016
złotych. Uczniowie dostarczyli także torby z karmą dla psów. 
Wszystkie rzeczy i pieniądze zostały przekazane fundacji Stacyjka
Maltusia. W piątkowe popołudnie prezes fundacji
pani Aleksandra Czechowska wraz ze swoją współpracowniczką przybyły
do naszej szkoły, by osobiście podziękować za tak hojny dar. Obie panie
opowiadały uczniom IVb i VIa o ciężkim losie swoich podopiecznych, o
okrucieństwie niektórych ludzi, a przede wszystkim o braku
odpowiedzialności za los zwierząt, które niekiedy trafiają do naszych domów
i taktowane są jak zabawki. Kiedy się znudzą, zestarzeją lub zachorują, nikt
o nie nie chce dbać.  To było pouczające spotkanie, które uświadomiło nam,
że zwierzęta też czują i chcą być kochane.

Adriana Urbańska kl. VI b
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