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Szkolnego
        w nowym roku szkolnym

         Biblioteka
      na Was czeka

      WITAMY NOWY ROK SZKOLNY

W tym roku  będzie
nadal szczęśliwy
numerek. Osoba,
której numer został
wylosowany cały
dzień nie będzie
pytana. W każdy
czwartek
mamy dzień
owoca. Trzeba 

przynieść do szkoły
owoc i go zjeść. W
każdy poniedziałek
obowiązuje dzień
ciszy, a każdy
czwartek   jest
dniem bez pracy
domowej. 
We czwartek
4.10.2018r.

odbędzie się
pierwsza dyskoteka -
z okazji Dnia
Chłopaka. Naszym
kolegom życzymy
wszystkiego
dobrego.
  

Październik jest
Miesiącem
Bibliotek
Szkolnych. Z tej
okazji zapraszamy
wszystkich uczniów
do udziału w
akcjach i
konkursach
organizowanych
przez bibliotekę. 
A będą to: 
- kiermasz książek,

- konkurs wiedzy,
- konkurs z
rekwizytami,
- bookcrossing czyli
dziel się książką.
   Zapraszamy.
Szczegóły u pani
bibliotekarki i
członków zespołu
bibliotecznego. 
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   Świat w kolorach jesieni

 Kiedy wietrzyk powiewa, dużo liści koło drzewa. Przyszła jesień
kolorowa, żółta, rdzawa i brązowa. Na przełomie lata i jesieni część
zwierząt przenosi się do cieplejszych stref klimatycznych. Obserwować
można przeloty ptaków, takich jak bociany, żurawie, kaczki. Woda w
stawach, jeziorach i w rzekach nabiera szarego, smutnego koloru.
Większość ludzi jesienią ogarnia smutek i przygnębienie, gdyż odlecą
piękne i kolorowe ptaki. Jednak nasza szkoła jest zawsze kolorowa i
wesoła. Jest to również czas zadumy, kiedy w Święto Zmarłych stajemy
nad grobami bliskich. Jesień może też być piękna i tak jak kolorowe
liście radują nasze oczy tak 11 listopada - Święto Niepodległości –
raduje nasze serca. Jesień to również święto wszystkich chłopców,
więc Wszystkiego najlepszego!!!
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        PRZEGLĄD SPORTOWY

     Lepszy niż   
 Ronaldo!

Krzysztof
Piątek strzela
częściej niż
Cristiano
Ronaldo, Robert
Lewandowski
czy Luis
Suarez. Polak
ma na swoim
koncie już 8 goli
w lidze włoskiej.
Polak
obserwowany
jest przez takie
kluby jak
FC Barcelona,

Bayern
Monachium,
Juventus
Turyn. 
Ma on najlepszy
start sezonu,
spośród
wszystkich
piłkarzy w
Europie.

  Polscy
siatkarze na
Mistrzostwach
Świata we
Włoszech i
Bułgarii
zaskoczyli
wszystkich. Po 
dwukrotnym
pokonaniu
Serbii 3-0 i
tylko trzech
porażkach - z
Francją,
Argentyną i
Włochami

Polacy wygrali
w półfinale z
USA (3-2), a w
finale
pokonaliśmy
wielką Brazylię
3-0! Brawo!
Obroniliśmy
tytuł
siatkarskiego
mistrza świata
na kolejne 4
lata.

       Polacy ze złotem!!!
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Pocztówka z wakacji
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Junior Media
organizuje
konkurs na
pocztówkę z
wakacji, więc
jedna z
naszych
redaktorek
postanowiła
wykonać prace
plastyczna na
ten temat .
Choć wakacje
już minęły 

Junior Media
chce jeszcze o
nich pamiętać i
z tego powodu
organizuje taki
konkurs. W
konkursie do
wygrania jest
książka pt.
,,Banda
Michałka na
wakacjach" 
Ewy
Karwan-Jastrzębskiej. 

To bardzo fajna
książka i warto
wziąć udział w
tym konkursie.
Wykonanie
takiej pracy nie
jest trudne, a
nagrody są
super.
 Dla tych,
którzy lubią 

robić prace
plastyczne i
lubią książki,

to idealny
konkurs. 

A na
powyższym
zdjęciu praca
konkursowa
naszej
redaktorki.
Mamy nadzieję,
że przypadnie

do gustu
czytelnikom
Weź na luz! i
jury konkursu.

wp wp
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