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Nasza nowa pracownia językowa...

Można w pracowni korzystać ze
słuchawek krzesła są
przystosowane aby uczniowie
siedzieli prosto. 

Już można korzystać
z nowej pracowni.

Nasz nowa
pracownia
językowa jest
pierwszą w
Polsce od
tamtego czasu
powstało ich
już 10 takich
pracowni
językowych. 

Pracownia

Nasza nowa
pracownia
jest
przystosowana
i dzięki temu
więcej
możemy się
nauczyć.

W.Wawrzaszek

http://www.familie.pl/wish/index/detail/category/53/title/Dzien-Mezczyzny/id/9003
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Szokujące odwiedziny...

Do naszej szkoły przyjechał cyrk
"Szok", wzbudził w nas podziw.

Co to jest cyrk?

Cyrk Szok

Do szkoły
przyjechała
Yamaha  z
pokazem
tańców
ludowych i
strojów.
Poznaliśmy
polkę, tańce
góralskie i
również stroje
taneczne :
łowickie, 
krakowskie,
rzeszowskie i
góralskie. 

Cyrk to
widowisko,
ukształtowane w
Anglii w XVIII
wieku (Philip
Astley w 1768
otworzył w
Londynie
pierwszy
nowożytny
cyrk),nawiązując
do tradycji
Rzymu gdzie
cyrkiem była
budowla z
areną, otoczona

amfiteatrlną
widownią (
najsłynniejszy
Circus
Maximus), gdzie
występowali
akrobaci,
tancerze i
urządzano  
 wyścigi
kwadryg. Teraz
jest zupełnie
inaczej.

Yamaha

W.Wawrzaszek

W.Wawrzaszek
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Dzień kobiet...

Bądź miła i
grzeczna,
Dla
wszystkich
serdeczna,
A zawsze i
wszędzie
Dobrze ci
będzie.  
 

Mężczyzno
mój
kochany w
dniu Twego
święta Twoja
kobieta o
Tobie
pamięta.
Życzenia
serdeczne
Więc
składam
I moc
całusów do
nich
dokładam!

Życzę Ci
dużo
zdrówka
I aby w
Twym
portfelu
gruba była
gotówka.
Sukcesy w
pracy niech
wreszcie
znać dają
I ten stres w
końcu
zażegnają.
Wszystkie

przeciwności
razem
pokonamy
Bo się
naprawdę
bardzo
kochamy :)

dzień kobiet

dzień mężczyzn
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