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SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Wybory przewodniczącego Samorządu
Uczniowskiego i jego zastępcy

9 i 10.10.2017 r.
przeprowadzone zostały
wybory do Samorządu
Uczniowskiego w naszej
szkole. Poprzedzone były
kampanią wyborczą, w
trakcie której kandydaci
prezentowali swoje
programy. W głosowaniu
wzięli udział wszyscy
uczniowie z klas 4-7, którzy
wybierali swoich
przedstawicieli spośród 16
kandydatów.

Komisja wyborcza w
składzie: Anna Gajda, Artur
Halamus, Agnieszka
Piotroska i Oliwia Michaś
czuwała nad prawidłowym
przebiegiem glosowania i
po jego zakończeniu
dokonała obliczeń głosów.
Nauczycielami
nadzorującymi przebieg
wyborów byli opiekunowie
Samorządu Uczniowskiego
Anna Gajda, Agnieszka

Piotrowska i Artur
Halamus. 
W skład samorządu weszły
dwie osoby o największej
liczbie głosów.
Oliwka Bartoszek – 40
głosów - przewodnicząca
samorządu
Szymon Ludwiczak – 26
głosów – ZASTĘPCA

Zapraszamy do wspólnej
zabawy!

SU Club Dance Party

26.01.2018 – Bal
karnawałowy. Przebierz się
za kogo chcesz, a będziesz
się świetnie bawił. Przebierz
się, a zobaczymy czy twoi
znajomi cię poznają.
13.04.2018 – Dyskoteka z
żartami. Powymyślaj
śmieszne żarty, i nie bądź
uparty. Na tej dyskotece
będziesz mógł sobie
pożartować i się
powygłupiać.

25.05.2018 – Majowa
Potańcówka. Ubierz się
pięknie i wystrzałowo!
Pokaż innym że możesz
też się ładnie ubierać,
pomalować itd.
UWAGA: Dyskoteki będą
odbywały się w sali
gimnastycznej nr 2. 

AH Freepik
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BUDOWANIE POSZUKIWANIE

Książka pt: „W pustyni i
puszczy’’ autorstwa
Henryka Sienkiewicza
była bardzo ciekawa i
interesująca.

Czytając książkę
poznajemy przygody
Stasia Tarkowskiego i
Nel Rawilson, którzy
podróżują przez
północno-wschodnią
Afrykę, by wrócić do
swoich ojców.
Odważny
czternastolatek i słodka
ośmiolatka mieli wiele
szczęścia, ale także i
pecha.

Jeśli jesteście ciekawi

co im się przydarzyło,
polecam przeczytać tę
oto książkę .

Jak wolicie wersję
filmową, polecam film
Władysława
Ślesickiego  (z 1973
roku) lub nowszą
krótszą wersje Gavina
Hood’a z 2001 roku.

Bardzo gorąco
polecam.

  Red. Milena
Stachlewska 

HS

NASZE LEKTURY

W PUSTYNI I W
PUSZCZY

Minecraft (Autor:
Markus Persson) to
gra o otwartym
świecie, gdzie
budujesz różne
budowle. Masz 3 tryby
gry: creative, survival i
adventure.
Na survivalu
pierwszym krokiem

jest ściąć pierwsze
drzewo, potem
budujemy pierwszy
dom z ziemi lub z
desek.Potem robimy
pierwsze narzędzia
drewniane potem
kamienne potem
żelazne i na końcu
diamentowe.

Polecam tę grę
ludziom którzy lubią
budować i poszukiwać
rzeczy.
Moja ocena gry to
8/10. Gra jest fajna,ale
ma małe
niedopracowania i
mało elementów
fabularnych.

Jest też tryb
multiplayer, ale
odpłatny.
KN
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Rozgrywka - wejdź do gry

Główna strona Rozgrywki

Lubicie zagadki, a
może chcecie
wykazać się
pomysłami?
Oto idealne
miejsce!
Będąc w
Rozgrywce
wcielamy się w
detektywa
mającego
rozwiązać liczne
zagadki.

A może chcesz
wydostać się z
Mrocznego Lasu?
Albo rozwiązać
zagadkę Szpitala
Doktora Bernarda?
Oczywiście
możemy również
przetestować różne
gry planszowe.
Rozgrywka jest
lokalem typu LIVE
GAME.

Miejsce bardzo
interesujące,
dlatego polecam je
odwiedzić wraz z
przyjaciółmi oraz
spróbować
rozwiązać zagadki.
Odwiedź
Rozgrywkę!
Możesz tam także
zorganizować
ciekawe urodziny.

Rozgrywka mieści
się przy Żwirki 1c.
Jeżeli chcesz
dowiedzieć się
więcej,  odwiedź
stronę internetową
http://rozgrywka.eu/
     
 Red. Milena
            Stachlewska
           

Źródło:
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Idą święta NASZE      RECENZJE

ZAJĘCIA DODATKOWE w naszej szkole

Sobota: Koło
turystyczne
dla klas 1-7
Klasy 1-3
Poniedziałek:
6 g. lekcyjna: Zajęcia
komputerowe dla klas
2-3
Środa:
5 g. lekcyjna: Zajęcia
plastyczne
7 g. lekcyjna" Zajęcia
rozwijające z
j.angielskiego
Czwartek:

5 g. lekcyjna: „Wesołe
pionki”
7 g. lekcyjna: Zajęcia
plastyczne
Klasy 4-7
Poniedziałek
7 g. lekcyjna: Zajęcia
rozwijające z historii
dla klas 6; SKS -
siatkówka dla
chłopców
8 g. lekcyjna: Koło
muzyczne; Zajęcia
rozwijające z j.
angielskiego

dla uczniów klas 7;
Zajęcia wokalne 
Wtorek
7 g. lekcyjna: Koło
miłośników origami
dla klas 4; Koło
przyrodnicze
Środa
7 g. lekcyjna: Zajęcia
rozwijające 
z j. angielskiego
dla klas 4
8 g. lekcyjna: Zajęcia
rozwijające z j.
polskiego dla klas 7;

8-9 g. lekcyjna:
SKS - siatkówka dla
chłopców
9 g. lekcyjna: Koło
teatralne
Czwartek
7-8 godz. lekcyjna:
Koło Młodych
Dziennikarzy
8 g. lekcyjna: Koło
plastyczne
Piątek
7 g. lekcyjna
Zajęcia komputerowe
8 g.lekcyjna

Koło matematyczne
Zapraszamy!!!

Klaudia

Recenzja filmu  Marty Karwowskiej „TARAPATY”

Byłam ze szkołą na filmie „Tarapaty”. Bardzo mi
się spodobał, było w nim bardzo dużo akcji i
tajemnic. Głównymi bohaterami byli: Bartek,
Julka, Pulpet i ciocia Julki. Akcja działa się w
Warszawie. Najciekawsze sceny zaczynają się,
gdy nieznani sprawcy okradają ciocię Julki.

Polecam ten film ! 
  Red. Zuzia Barylska

"TARAPATY"

Niedługo piękna
chwila.Czas Bożego
Narodzenia. Mam
pomysł ! Powiem wam
kilka moich rodzinnych
sekretów.

1- Pieczemy z mamą
pyszne pierniczki i
ciastka.

2- Gdy goście
przybędą częstujemy
się opłatkiem i
podajemy zupę
grzybową.

3- Potem przychodzi
Mikołaj i daje
grzecznym dzieciom
prezenty.

4- Rozpakowujemy
prezenty od Świętego
Mikołaja.

Życzę wszystkim
wesołych Świąt!

   Red. Zuzia Barylska

Życzenia
od redakcji

Moi drodzy!
Z racji tego że idą święta

Bożego Narodzenia mamy
nadzieję, że Wasze święta
będą radosne i szczęśliwe.

Pozdrawiamy i  życzymy
Wesołych Świąt!

                                 Redakcja

"Święty Mikołaj" klaudia

Klaudia2330

FilmwebPaint klaudia2330
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