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Wiersz pt. ,,Pamięć,,

.

                       1listopada
             Wszystkich Świętych
    
                  Pamiętajmy!!!

1listopada
odwiedzamy groby
naszych bliskich
zmarłych. W tym
szczególnym dla
nas dniu ofiarujemy
im swoją modlitwę,
zapalamy znicze.
W taki sposób
okazujemy

im miłość i
szacunek, a przede
wszystkim
pamięć. Chociaż
nie często
chodzimy i ich
odwiedzamy, to w
tym dniu przyjdźmy
i pomódlmy się.

Zapamiętajmy

1listopada
 

Na granitowych
płytach zapłonęły
lampki pamięci. Ich
drgające płomyki
cienką smugą
światła unoszą w
niebo żal. Tylko
kolorowe
chryzantemy
skazane na
cmentarność,
przypominają, że
oni też lubili (...)

.
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     Pamiętajmy
     o zmarłych!

.

                                  2 LISTOPADA
                               DZIEŃ ZADUSZNY

Cmentarz został
założony w
1912. 
Przeznaczony
dla żołnierzy
rosyjskich. Po
wybuchu I wojny
światowej
miejsce
spoczynku
znaleźli tu nie
tylko Rosjanie,
ale również
żołnierze
niemieccy,
węgierscy,

chorwaccy,
czescy,
słowaccy oraz
polscy.
Większość z
nich zmarła w
warszawskich
szpitalach.

W dniu
Zaduszek, W
czas jesieni,
Odwiedzamy
bliskich groby,
Zapalamy
zasmuceni Małe
lampki - znak
żałoby. Światła
cmentarz
rozjaśniły, Że aż
łuna bije w dali,
Lecz i takie są
mogiły, Gdzie
nikt lampki nie
zapali. 

           CMENTARZ WOJSKOWY         
                NA   POWĄZKACH    

.
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         Cytaty

                             16 października
                    Dzień Papieża Jana Pawła II

Dzień Papieża
Jana Pawła II to
polskie święto
obchodzone co
roku 16
października.
Dnia 16
października 
1978 roku
arcybiskup
krakowski 
kardynał Karol
Wojtyła jako
pierwszy
kardynał z
Polski, został

wybrany na
papieża i
przybrał imię
Jan Paweł II.
Była również
rocznica
pontyfikatu 
Jana Pawła II
dnia 16
października,
jest obchodzona
uroczyście w
polskich
miastach i
kościołach

,,Jeśli miłość
największa w
prostocie,
a pragnienie
najprostsze w
tęsknocie,
więc nie dziw,
że pragnął Bóg,
aby najprostsi
Go przyjęli,
ci, którzy dusze
mają z bieli,
a dla miłości
swej nie znają
słów''.
,,Życie ludzkie

jest bezcenne,
ponieważ jest
darem Boga,
którego miłość
nie ma granic. A
kiedy Bóg daje
życie, daje je na
zawsze".
,,Nie potrafi
przebaczać
innym, kto sam
nie zaznał
przebaczenia".

Jan Paweł II.

                     Pamiętajmy 
               o tym ważnym dniu.
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                 SIÓDMA KLASA NIE GIMNAZJUM 

Jak się czujesz w
         7 klasie? 

#7

-Dobrze, tylko
troszkę dziwnie,
bo jesteśmy
traktowani jako
gimnazjum, a
jesteśmy w
podstawówce -
powiedziała
Paulina.

-Dobrze, jakaś
nowość. Taka
"odrywka" od
gimnazjum

- oznajmił
Andrzej 

-W siódmej
klasie czuję się
dobrze - dodał
Bartek.

                Jak się czujesz w 
                        7 klasie?

- W siódmej
klasie czuję się
bardzo dobrze.
Cieszę się, że w
naszej
klasie nic się nie
zmieniło i też z
tego powodu, że
doszły nam
nowe
przedmioty i
jestem w tym
roku
gospodarzem
klasy

- powiedziała
Agata. 

- W klasie
siódmej klasie
czuję się dobrze
- oznajmiła
Julka.

Grzesiu
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Wybory do samorządu
szkolnego

29.09.2017 -
wybory

Członkami
samorządu są:

 Uśmiechnij 
       się!

Barbara Pajtel-
przewodnicząca

Jakub
Łyczewski

Anna
Kaźmierczak

Klaudia
Kapustka

Katarzyna
Niedźwiedzka

Dwaj chłopcy
podbiegają do
policjanta:
- Panie władzo,
szybko, nasz
nauczyciel!
- Co się stało?
Napadli go?
- Nie, on
nieprawidłowo
zaparkował...

.

W dniu 29.09
każdy miał
możliwość
oddania głosu
na wybranego
kandydata.
Byli to:

Barbara Pajtel

Jakub
Łyczewski

Anna
Kaźmierczak

Klaudia
Kapustka

Katarzyna
Niedźwiedzka

Wiktoria
Tarczyńska

.

Samorząd
szkolny będzie
zajmować się
różnymi
uroczystościami
i imprezami,
konkursami, i
tym, żeby
szkoła zawsze
była jeszcze
lepsza, żeby
nikt się w niej
nie nudził.

Uśmiechnij się!

Matka pyta
syna:
- Co
przerabialiście
dziś na chemii?
- Materiały
wybuchowe.
- Nauczycielka
zadała coś do
domu?
- Nie zdążyła...Grzegorz Łyczewski

Grzegorz Łyczewski
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        Biegamy 
      po zdrowie

   Rywalizacja 
      fair play

  Świetna zabawa

Wśród
najstarszych
chłopców
zwyciężył
Andrzej, za nim
uplasował się
Hubert i Michał.

.

.

.

. .

W tym roku
biegi przełajowe
odbyły się pod
hasłem: "Bieg
po zdrowie". Do
rywalizacji
przystąpili
uczniowie

z  klas II-VII, w
kategorii
dziewcząt i
chłopców. Jako
pierwsze
wystartowały
dziewczynki z
drugiej i trzeciej

klasy.
Zwyciężyła
Amelka z klasy
drugiej,
następne
miejsca zajęły
Gabrysia z kl. III
i Zosia z kl.

II. Wśród
chłopców
najlepsi byli
Artur, Damian i
Lucjan.  

Biegi przełajowe pod
hasłem:Bieg po zdrowie  to coroczna
rywalizacja uczniów ze wszystkich
klas. 

Na podium
stanęły również
dziewczęta z
klasy czwartej i
piątej. Jako
pierwsza
dobiegła
Roksana z
klasy piątej,
następne

były Justyna i
Jessica z klasy
czwartej. Wśród
najstarszych
dziewczynek
bezkonkurencyj-
na była Maja, za
nią Paulina i
Julka. 

Na podium
stanęli chłopcy z
klasy piątej.
Pierwszy był
Sławek, za nim
Oliwer i Adam.
Chłopcy z klasy
czwartej nie
stanęli na
podium, ale
dzielnie walczyli,

za rok na pewno
zgarną
wszystkie
miejsca. Wszyscy
świetnie się
bawili.

.

.

.

. .
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