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     Aktualności

VIII Gminny Przegląd
Teatrów Dziecięcych

VIII Gminny
Przegląd
Teatrów
Dziecięcych
za nami.       
     
W
następnym
numerze
fotorelacja. 

      
        Wolna i Niepodległa

W. Szymorska
 Gawęda o miłości
ziemi
ojczystej (fragment)
Ziemio ojczysta,
ziemio jasna,
nie będę
powalonym
drzewem.
Codziennie mocniej
w ciebie wrastam
radością,
smutkiem, dumą,
gniewem.

   11 listopada -
dzień  ważny dla
każdego Polaka.
To dzień, w
którym Polska
odzyskała
niepodległość. Z
tej okazji klasa V z
udziałem uczniów
klasy III
przygotowała
przedstawienie    
pt. ,,Wolna i
Niepodległa''         
  Pod takim hasłem
świętowaliśmy

więc 99 rocznicę
odzyskania
niepodległości.
Uczniowie klasy V i
III wprowadzili nas
w patriotyczny
nastrój. Każdy tego
dnia poczuł silną
więź z małą i dużą
Ojczyzną. Melodie
wzruszających
pieśni długo
brzmiały w sercach
i głowach.
MN

M.S

K.K



www.kurierlubelski.plKurier Lubelski | Numer 1 11/2017 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLWeź na luz!

Nasze szkolne wycieczki

 Pierwsza wycieczka. Zwiedziliśmy
Chełm i Poleski Park Narodowy

GMINNE
ZAWODY!!!

Podczas
wycieczki
zawitaliśmy
również na
basen. Główną
atrakcją były
zjeżdżalnie, na
których każdy
dobrze się
bawił.

28 listopada
2017r. odbędą
się Gminne
zawody w
unihokeja.
Liczymy na
gorący doping
kibiców, dobrą
grę zawodników
i medale dla
naszej szkoły.
W kolejnym
numerze gazetki
relacja naszych
reporterów.

M. S.
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                   Ciekawa rozmowa
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Seria książek
pt. Biuro
Detektywistyczne
Lassego i
Mai od kilku lat
wybierane są
książką roku
przez
szwedzkie Jury
Dziecięce, czyli
niemal 50 000
głosujących
dzieci, a tym
samym

nie schodzą w
Szwecji z list
bestsellerów.
Przebojowa
książka jest już
dostępna dla
polskich
czytelników.
Akcja książek
rozgrywa się
wmałym
szwedzkim
miasteczku
Valleby i jego
okolicach.

Pełne akcji i
zaskakujących
zwrotów
książki o
zagadkach
kryminalnych 
rozwiązywanych
przez parę
uczniów sa
doskonałą
propozycja
czytelniczą na
długie jesienne
wieczory.

 Zapraszamy
do biblioteki
szkolnej  po
jedną z 23
części
dostępnych dla
naszych
uczniów. 

Do zobaczenia
w bibliotece i
miłej lektury!

Wercia i Olcia
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