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DZIEŃ KOBIET

DZIEŃ KOBIET

Z okazji tego
szczególnego dnia
chciałbym Ci
życzyć droga
kobieto
wszystkiego
najlepszego.
Życzę Ci spełnienia
wszyskich marzeń
zarówno

tych malutkich jak i
troszkę większych. 
Pamiętajmy, że
świat bez kobiet nie
miałby sensu. 

Dzień Kobiet –
coroczne święto
obchodzone 8
marca od 1910
roku. Pierwszy
dzień kobiet
obchodzony był 28
lutego 1909,
ustanowiony przez
Socjalistyczną
Partię Ameryki po
zamieszkach i
strajkach w Nowym
Jorku.
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JAK SPĘDZILIŚMY
FERIE?

NOCOWANIE W
SZKOLE

NOWI
CZŁONKOWIE

Mówi blondynka
brunetce:
- Powinni mi
płacić za moją
urodę !
Na to brunetka :
- Chyba
odszkodowanie 

 Uśmiechnij 
        się!

9 Lutego
przyjęliśmy do
naszego grona
nowych
wolontariuszy.
Sławka, Michała
Oleka, Oliwiera
Nikolę,
Roksanę,
Kasię,Klaudię,
Mateusza. 

Sekretarka
mówi do
zapracowanego
biznesmana: 
- Panie
prezesie, zima
przyszła! 
- Nie mam
czasu, powiedz 
żeby przyszła
jutro! 

Zima jest jak
kobieta: pięknie
wygląda na
zdjęciach, ale w
rzeczywistości
wkurza już od
samego rana.

.

.

12 lutego SKW
zorganizował
"noc
wolontariusza".
Była ona
nagrodą za
zaangażowanie
wolontariuszy w
udział w akcjach
SKW. Podczas
nocy
wolontariusze 
organizowali
sobie różne
rozrywki np. noc
filmowa 

.

.
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          Mam Talent

KTO
WYSTĘPOWAŁ?

  KTO WYGRAŁ?

Szkolna
Gala

To już IV edycja
gali Mam
Talent. W tym
roku do gali
zgłosiło się 16
osób, m.in.
Natalka
Rzepecka,
Nikola Kabs i
wiele wiele
innych

.

.

W jury
zasiadali: 
p. Maria Nobis
p. Maria
Szpiganowicz
p. dyrektor
Anna Łapińska
p. pedagog
Iwona
Mosiewicz -
Wożniak
nasz kolega
Mateusz Herner

Basia K.
Supergwiazdy
Amelia K.
Oktawia Ś.
Karolina P.
Nikola G.
Natalka R.
Martyna L.
Nikola K.
14 osób z
klasy V
Trio z
szóstej
Grzesiu Ł.
9 osób z
klasy VII
Basia P.

13 osób z
klasy II gim.
Weronika
K.

I MIEJSCE
Natalka R.
II MIEJSCE
Karolina P.
III MIEJSCE
Basia K.
IV MIEJSCE  ex
aequo
Amelka K.,
Basia P.
V MIEJSCE
Grzesiu Ł.
VI MIEJSCE ex
aequo
Supergwiazdy,

Nikola G.,
Weronika K. 

Pozostali
uczestnicy
dostali
wyróżnienia

Nagrody dla
uczestników
zostały
ufundowane
przez Radę
Rodziców oraz
sponsorów:
W. Nobis, G.
Kuchciński, J.
Koszyk, Ł.
Mądrawski,
KGW
Pełczanki, M.
Timoszek.

.

.
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.
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                    Szkolne frazeologizmy

Frazeologizmy
w naszej szkolne

Przykłady
frazeologizmów:

      

      Żarty

Idzie Adam i
Ewa przez
Raj. 
Ewa pyta
Adama
drżącym
głosem: 
- Adamie
kochasz Ty
mnie? 
Adam
odpowiada: 
- A kogo mam
kochać?

Kiedy
Warszawiak ma
rację?
-MaZowsze

Jak nazywa się
ziemniaczany
taniec
-Obierek

.

.

W naszej szkole
zawisły
frazeologizmy.Były
one z różnego
rodzaju
kategorii.Wykonywali
je uczniowe z
naszej
szkoły.Plakaty
dotyczące
frazeologizmów
zawisły na
szkolnym
korytarzu.Uczniowie
bardzo się
postarali,

aby były
kolorowe i, żeby
inni mogli się
nimi
zainspirować.Od
tego czasu
wzrok innych
przechodzących
na korytarzu
pada na
szkolnych
plakatach.

1. Niedźwiedzia
przysługa –
wyrządzić
komuś krzywdę
bez intencji, złej
woli 
2..Owijać
prawdę w
bawełnę ;
przedstawiać
prawdę za
pomocą
półsłówek.
3.Rzucać
komuś kłody

pod nogi -
utrudniać coś
komuś
4.Mieć węża w
kieszeni - być
skąpym
5.Wpaść z
deszczu pod
rynnę - znaleźć
się w sytuacji
gorszej niż
poprzednio

- Dlaczego
taboret ma
depresję? 
- Bo nie ma
oparcia.
    
Jak nazywa
się  samotny
Chińczyk?
-Samusng

.

.
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Krótki opis
wycieczki i filmu

Jak podobał się
nam film?

     Kącik  
czytelniczy   

W naszej
szkole został
otwarty kącik do
czytania.
Uczniowie na
każdej przerwie
czytają książki.
Nawet
najmłodsi
dołączyli do
grona
czytelników.

                  Zapraszamy podczas przerw

                        do czytania książek! 
                Kącik czytelniczy  na Was czeka! 

..

.. W lutym
2018roku klasy
IV,V,VI i VII
pojechały na
wycieczkę do
kina Cinema3D
w Gorzowie
Wlkp. na film
pt."Cudowny
chłopak".Film
opowiada o
chłopcu z
brzydką twarzą,
dzieci ze szkoły
się z niego
śmieją, ale w

tym wszystkim
wspierają go
rodzice i siostra.
Po filmie
odwiedziliśmy
McDonald. 
Wszyscy byli
zadowoleni i
miło wspominali
ten wzruszający
i pouczający
film.

- Film był bardzo
ciekawy,
szkoda mi było
tego chłopca nie
chciałbym, żeby
coś takiego
mnie spotkało.
-Film bardzo
smutny ,ale
trochę i radosny,
były takie
momenty w
których się
popłakałam.
- Wzruszający,

ale za to bardzo
pouczający.
- Była to dla
mnie cenna
lekcja.
-Nauczył mnie
żeby nie śmiać
się z innych bo
sam nie jestem
idealny.

Uczniów, którzy
jeszcze nie
korzystają z
naszego kącika
czytelniczego
serdecznie 
zapraszamy!!!

Można
przynieść swoją
książkę i
czytać, a jeżeli
nie ma się ze
sobą książki, to
na stoliku jest
ich mnóstwo,
więc każdy
może z nich
skorzystać.

..

..


	8 MARCA
	DZIEŃ KOBIET
	JAK SPĘDZILIŚMY FERIE?
	Mam Talent
	Szkolna Gala


