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                  Święto Odzyskania Niepodległości

                                
                                 W NASZEJ SZKOLE

apel2

11 listopada obchodzimy Święto
Odzyskania Niepodległości.
To bardzo ważne święto dla Polaków.

W tym dniu upamiętniamy odzyskanie
przez Polskę niepodległości w 1918 roku .

To święto w naszej szkole obchodzone
było dwa dni.
9 listopada odbył się apel, a 10 listopada 
przemarsz ulicami naszej dzielnicy.
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                  Święto Odzyskania Niepodległości

                               
                             W NASZEJ SZKOLE

Przemarsz uczniów naszej szkoły ulicami
Niedźwiednika i wzdłuż ulicy Żołnierzy
Wyklętych.
Wszyscy śpiewaliśmy pieśni patriotyczne.
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dres1

dres2

dres3

dres

Dzisiaj w naszej szkole był "Dzień dresa". 
Wszyscy byli ubrani na sportowo.
Gimnazjaliści chcieli jak najlepiej wyjść na zdjęciach,
więc się wygłupiali. 
Było super!
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DZIEŃ BAJEK
w klasach I-III SP 

bajki1

Fiona

nauczycielki bajki3

8.11. 2016 dzieci w klasach 0-III bawiły się
na spotkaniu z postaciami z bajek. 

Pomagały Królowej Bajek odnaleźć
zagubione postacie, rozwiązując zadania,
które zostawiła Czarownica Bambaryca.
Nawet pani dyrektor się przebrała.
Zobaczcie sami!
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                           ZBIERAMY ZAKRĘTKI

Na bydgoskim Czyżkówku, 9 października 2016 r.
doszło do wybuchu gazu.

Domek jednorodzinny został doszczętnie
zniszczony. 7-letnia Amelka pomimo wybudzenia
zmaga się z ciężkimi poparzeniami – tak samo jak
jej mama. Tata po 10 dniach przegrał z ciężkimi
obrażeniami.

Dla nas symbolem nadziei jest teraz Tośka –
suczka, która została wyciągnięta cała i zdrowa
spod gruzów domu. Wspomóżmy pieska , który
zbiera nakrętki i czeka na swoich właścicieli.

     Zakrętki 

zbiera

pani 

Golusińska 

w sali 2/10

pożar

pożar x
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                             SZKOLNY KLUB FILMOWY

Zapraszamy do wzięcia udziału w
spotkaniach Szkolnego Klubu Filmowego.

Projekcje filmowe oraz dyskusje odbywają
się w każdy pierwszy czwartek miesiąca o 
godzinie 14:00 w  sali 3/17

Dwa seanse już za nami! Recenzje w
następnym numerze NIEDŹWIEŚCI.

v

  ZAPRASZAMY DO KINA!

vv

FILM
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gildas.idi-informatique.fr


