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DZIEŃ NAUCZYCIELA
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SPORTOWO

.

.

Sezon sportowy 2016/2017 zakończyliśmy sukcesem.
Szkoła podstawowa zajęła I miejsce, a gimnazjum II.
Brawa dla naszych sportowców, którzy wywalczyli

nam miejsce na podium!
BIEGI NA PODIUM

Nowy sezon rozpoczęliśmy kolejnymi sukcesami!
Najpierw odbyły się zawody w biegach przełajowych.
Jak zwykle zaczęliśmy mistrzostwami Będzina. Na
szczęście pogoda nam dopisała i było ciepło.
Dziewczyny z gimnazjum zajęły III miejsce, a chłopaki
I. Podstawówka również nie pozostawiła nas z pustymi
rękoma. Dziewczyny i chłopcy zajęli I miejsce.  

Karolina

POWIATY I REJONY
Następny etap to zawody powiatowe, które były
połączone razem z rejonowymi. Niestety, trasa była
trudna i dłuższa - liczyła 800 m, a dla gimnazjalistów
1300 m. Pogoda była okropna, do tego padał deszcz,
było dużo błota i bardzo trudno się biegło. Dziewczyny
z gimnazjum zajęły IV miejsce w powiecie i VIII w
rejonie. Chłopaki z gimnazjum i z podstawówki zajęli I
miejsce w powiecie i III w rejonie. Dziewczyny z
podstawówki również zajęły I miejsce, jednak w rejonie
nie znalazły się na podium, ale wywalczyły IV miejsce. 
Wszystkim sportowcom serdecznie gratulujemy,
życzymy dalszych sukcesów oraz dużo wiary w
siebie. 
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DZIEŃ JĘZYKÓW
Jak co roku w naszej szkole odbył
się DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH.
W tym roku obchodziliśmy go 26
września. Uczniowie klas 7 szkoły
podstawowej i 2-3 gimnazjum
losowali państwa, których stoiska
musieli przygotować. Trzeba było
pomyśleć, aby zdobyć jak
największą liczbę punktów. Liczyła
się pomysłowość i kreatywność.
Do przygotowania był plakat,
ciekawostki, flaga, zdjęcia i
przekąski charakteryzujące dane
państwo. Wszyscy uczniowie danej
klasy mieli za zadanie ubrać się w
kolorach swojego kraju.

Ola

Uczniowie naszej szkoły wpadli na
wspaniałe pomysły przedstawienia
danego kraju. Niemcy na swoim
stoisku mieli muzykę i sok
jabłkowy, który nalany do kufla grał
rolę lubianego tam piwa. Polska
przygotowała pierogi i kluski
śląskie. Włochy przyciągnęły
najwięcej uwagi, gdyż częstowały
uczniów pizzą. Na stoisku Wielkiej
Brytanii można było podziwiać
zdjęcia tamtejszych zabytków oraz
napić się angielskiej herbaty. 1
miejsce zajęła klasa 3c gim., 2 -
3a gim., a miejsce 3 klasa 7a sp.
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NOWY SAMORZĄD
PROFESJONALNE WYBORY

Zaczęło się od plakatów, których
przybywało na korytarzu. Dużo ich
było, choć niektóre obietnice
wyborcze nie mieściły się w
realiach szkoły. No cóż, pomarzyć
warto. 
Potem karty do głosowania, urna
opieczętowana i chwila decyzji, nie
zawsze łatwa. 
Głosowały wszystkie klasy, więc
komisja skrutacyjna miała co robić. 

Redakcja

NASZE WŁADZE

SZKOŁA PODSTAWOWA
Wiktoria Nanek: przewodnicząca
Natalia Ruśniak: wice
Marek Boryń

GIMNAZJUM
Paweł Małecki: przewodniczący
Karolina Flak: wice
Paulina Lorens

Gratulujemy i czekamy na
wcielenie w życie planów

wyborczych.

Paweł Paweł

Paweł Paweł Paweł

Paweł Paweł



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 10 10/2017 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLWagnerPress II

DZIEŃ CHŁOPCA

III c w kinie

W naszej szkole dziewczyny nie zapominają o dniu, w
którym płeć przeciwna ma swoje święto. Panowie
dostają nie tylko życzenia, słodkości czy pizzę.
Tradycyjnie kilka klas spędza czas w kinie, a po
południu na dyskotece.

ŚWIĘTO CHŁOPCÓW
W Polsce Dzień Chłopaka obchodzimy 30 września. A
na świecie? W Anglii i Irlandii chłopcy świętują 5
kwietnia, na Malcie 7 lutego. W Japonii ten dzień
nazywa się Tango-no-Seklu i przypada 5 maja. W
Brazylii uczniowie i studenci otrzymują od dziewczyn
prezenty 15 lipca. Jesienią, czyli tak jak u nas, świętują
chłopcy z Norwegii (7 października), z Meksyku i Indii
(19 listopada), natomiast Kanadyjczycy pięć dni przed
końcem jedenastego miesiąca roku.

W tym roku chłopcy naszej
szkoły godnie świętowali 
swój dzień. Dziewczęta
naprawdę się postarały. W
zamian liczymy, że koledzy
nie zapomną o nas w dniu
naszego święta. 
Zapominalskim
przypominamy, że 8 marca
obchodzony jest Dzień
Kobiet :)
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