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Narodowe Święto Niepodległości

10 listopada uroczyście obchodziliśmy w naszej szkole Narodowe
Święto Niepodległości. Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu
gości. W swoim wystąpieniu pani dyrektor podkreśliła,jak ważne
dla nas Polaków jest święto  niepodległości - 11 listopad 1918 rok.
Później wszyscy obejrzeliśmy piękny program artystyczny
przygotowany przez panią Lucynę Chojnowską, panią Józefę
Buśko oraz pana Wojciecha Jasińskiego.
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Pomoc dla Oliwki

W naszej szkole zorganizowaliśmy zbiórkę
pieniędzy na leczenie Olwiii Kudły z
sąsiedniej miejscowości-Mędrzechowa.
Zebraliśmy 1440 zł-jak na naszą małą
szkołę to na prawdę super wynik!Oliwka
ma guza mózgu,w najgorszym możliwym
miejscu-pniu mózgu. Niestety w Polsce nie
ma szans na jej leczenie. Wydawało się,
że ostatnią deską ratunku jest operacja w
Londynie,lecz rezonans uniemożliwił
wyjazd tam. Oliwka znalazła pomoc w
Meksyku. W poniedziałek 27 listopada
nasza koleżanka wraz z rodzicami
wyleciała do Chicago,skąd poleci do
Meksyku. Wszyscy wierzymy w to,że
Oliwcia wyzdrowieje i będzie mogła
patrzeć na świat tak jak jej rówieśnicy.
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Bieg Niepodległości

12.11.2017 r. reprezentacja naszej szkoły wzięła udział
w Biegu Niepodległości w Dąbrowie Tarnowskiej
zorganizowanym przez Run Team Dąbrowa
Tarnowska. Uczniowie startowali na dystansie 1 km.
Towarzyszyła nam wspaniała atmosfera, duża liczba
zawodników, kibiców i piękna pogoda. Gratulujemy
uczniom a szczególnie Magdalenie Burzec za zajęcie
3 miejsca w kategorii Open. Wyrazy uznania dla
uczennicy Joanny Leżoń za pomoc w biurze zawodów
przy wydawaniu koszulek 
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Zawody lekkoatletyczne

18 października na stadionie lekkoatletycznym przy
ulicy Piłsudskiego 32 w Tarnowie, odbył się
wojewódzki etap Indywidualnej Ligi Lekkoatletycznej.
Naszą szkołę reprezentowały trzy uczennice: Anna
Ciemieniowska (pchnięcie kulą), Gabriela Kozioł
(pchnięcie kulą), Magdalena Burzec (bieg na 300 m).
Po zaciętej rywalizacji uczennica Anna Ciemieniowska
zajęła II miejsce. Gratulujemy!!!

.

Piłka nożna 

09.11.2017 roku drużyna dziewcząt zaprezentowała
się w etapie rejonowym w halowej piłce nożnej.
Zawody odbyły się w Borzęcinie. Dziewczęta
rywalizowały z Koszycami 1:0, Łysą Górą 3:2. Tylko z
drużyną z Tarnowa nie udało się wygrać 0:1. W
klasyfikacji końcowej zajęły 2 miejsce!!! Gratulujemy
wspaniałej gry, a szczególnie Wiktorii Kowal,
uczennicy klasy sportowej, która zdobyła wszystkie
bramki dla naszej reprezentacji 
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Sherlock
Holmes na

tropie...
Najlepszy detektyw wszech
czasów współcześnie i w

oryginale 

Serial
John Watson jest lekarzem i
kapitanem brytyjskiej armii.
Niedawno powrócił z Afganistanu,
gdzie został ranny. Ma trudności z
przystosowaniem się do życia w
cywilu. Na dodatek wojskowa
emerytura nie wystarcza mu na
samodzielne wynajęcie mieszkania
w Londynie. Pewnego dnia spotyka
swojego kolegę z jednostki, który z
kolei przedstawia mu kandydata na
współlokatora. W ten sposób
Watson poznaje Sherlocka
Holmesa, ekscentrycznego
geniusza i jedynego na świecie
"detektywa doradczego",
zajmującego się rozwiązywaniem
spraw kryminalnych, kiedy
londyńska policja nie daje sobie
rady. 

Także dla fanów literatury

Seria o Sherlocku Holmesie
wpisała się w kanon klasyków i
wstydem jest nie zapoznać się z
żadną z przygód tego
charyzmatycznego bohatera. W
książkach - które były inspiracją dla
serialu -  doktor Watson poznaje
Sherlocka w taki sam sposób jak
tam, jednak dzieje się to w XIX, a
nie XXI wieku. Jeśli oglądałeś już
serial, nie ma się czym
przejmować - jeszcze dużo może
cię zaskoczyć. W pewnych
momentach nawet uśmiechniesz
się porównując akcje w jednych i
drugich czasach. Jeśli najpierw
zamierzasz czytać książki, a
później oglądać serial - zrobisz to
samo.

Zwierzogród
"Zwierzogród" to świetna komedia
dla całej rodziny.
Judy Hops od dziecka marzyła, by
zostać prawdziwym gliną. Po
zdaniu z wyróżnieniem akademii
policyjnej i opuszczeniu swojej
rodzinnej wsi, wyrusza do
Zwierzogrodu - miasta, w którym
każdy zwierzak może zostać tym,
kim chce. Trafia do komisariatu,
gdzie jej rola zostaje spłycona do
sprawdzania parkometrów i
wlepiania mandatów. Przypadkowo
dostaje sprawę odnalezienia Emila
Wydralskiego - zaginionej wydry. W
znalezieniu Wydralskiego pomaga
poznany w pierwszym dniu jej
pracy Nick Bajer - lis wyjątkowo
szczwany oraz oszust i krętacz.
Jak się potem okaże, ta sprawa
sięga o wiele głębiej, niż się Judy
na początku wydawało.
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Czy wiesz, że....?

1) Indianie nazywali swoje dzieci od pierwszej rzeczy, którą widzieli po ich
narodzinach. 

2) Naukowcy zbadali, że krowy muczą z różnym akcentem zależnie od
miejsca zamieszkania. Ciekawe czy polskie mućki mogą dogadać się ze
swoimi sąsiadkami zza granicy? 

3) Pobyt w kosmosie leczy chrapanie. Może by tak wysłać wszystkich
chrapiących na księżyc? 

4) Amerykanie zjadają rocznie ponad 50% światowej produkcji czekolady.

5) Język kameleona jest często nawet dwa razy dłuższy od jego ciała.

6) Kangury potrafią pływać.

7) Największym krokodylem na świecie jest krokodyl różańcowy. Jego
długość dochodzi do 8 metrów.

ŚWIĄTECZNE HITY

1. The Shins - Wonderful
Christmastime 

2. Mariah Carey - All I Want For
Christmas Is You 

3. Christina Aguilera - Christmas
Time 

4. Waitresses - Christmas
Wrapping 

5. Jack Johnson - Someday At
Christmas 

6. Kelly Clarkson - Underneath The
Tree 

7. Michael Buble - A Holly Jolly
Christmas 

8. Bing Crosby - White Christmas
9. Train - What Christmas Means

To Me 1
0. Ella Fitzgerald - Have Yourself A

Merry Little Christmas

Wielka Paka dla
Zwierzaka

Akcja pt. "Wielka Paka dla
Zwierzaka" wciąż trwa.
Zapraszamy wszystkich do wzięcia
w niej udziału. Zbieramy dobrej
jakości karmę mokrą i suchą dla
psów i kotów, czyste koce i
prześcieradła i inne akcesoria dla
zwierząt. Nie bądźmy wobec nich
obojętni, pomóżmy im przetrwać
zimę! Zbiórka artykułów trwa do 27
listopada. Rzeczy przynosimy do
pani Magdaleny Janik, pani
Magdaleny Król i do samorządu
uczniowskiego.
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