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Październik Miesiącem
Bibliotek Szkolnych

Kiermasz
książek

 
Październik to miesiąc bibliotek szkolnych
więc nasza szkoła chciała uczcić ten
szczególny miesiąc organizując różne
konkursy i akcje. Jednym z nich był
konkurs z rekwizytami,w którym trzecie
miejsce zajęli Oliwia Sz. i Kacper K.
następne miejsce czyli drugie zajął Wiktor
K., a zwyciężczynią została Aleksandra P.
w tym konkursie wyróżnili się uczniowie
klasy 3 którzy najliczniej brali udział w
konkursie. Odbył się także quiz o naszej
szkolnej bibliotece. Było też zadanie aby
napisać dokąd prowadzą drzwi za regałem
w naszej bibliotece. 
W dniach 16-17 października miał miejsce
kiermasz książek o różnej tematyce, który
cieszył się ogromną popularnością.
Zorganizowaliśmy też akcję bookcrosing.
Polega ona na tym że można przynieść na
wyznaczone miejsce swoja książkę z
domu i wziąć sobie inną leżąca w tym
miejscu. 

Jedna z pomysłów
naszych kolegów.
Drzwi za regałem w
bibliotece prowadzą
do krainy bibliotek.
Na każdym kroku
widać książki, a
zamiast
podręczników są
książki
przygodowe.
Tamtejsza szkoła
jest zbudowana z
okładek książek, a
podczas lekcji

uczniowie czytają,
co tylko chcą.
Uczniowie mają
mundurki, na
których jest
napisane wiele
tytułów. Zamiast
ocen dostaje się
książki, a pracą
domową jest
przeczytanie
książki.
Autorka:
Aleksandra.P

Czytanie
    jest 
  modne.

Bądźcie 
  trendy!
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W niedzielę (28.10.2018) całą uwagę skupiło na sobie
EL CLASICO, czyli mecz pomiędzy FC Barceloną a
Realem Madryt. Drużyna z Katalonii rozgromiła
Królewskich 5-1. Bramki strzelali:

Philippe Coutinho (1-0; 11`)
Luis Suarez (2-0 30` 3-1 75` 4-1 83`)
Marcelo (2-1 50`)
Arturo Vidal (5-1 87`)

Ostatni mecz pomiędzy tymi drużynami, w którym
Real Madryt stracił 5 goli odbył się w 2010 roku, gdzie
drużyna prowadzona przez Jose Mourinho przegrała z
drużyną Pepa Guardioli 5-0.

Mówiąc o rewelacji sezonu nie
można wspomnieć o trio z
Dortmundu. Hiszpański
napastnik Paco Alcacer został
wypchnięty do tego klubu z
Barcelony na zasadzie
wypożyczenia. Drugim ważnym
ogniwem w zespole BVB jest 18-
letni Jadon Sancho, który jest
uważany za angielskiego
Messiego. Postacią, która
kończy atak drużyny z
Dortmundu jest Niemiec, Marco
Reus. Są oni jedną z
najskuteczniejszych drużyn w
Europie, w przeciwieństwie do
ich rywali Bayernu Monachium.

Piątek wyprzedzony!
Rewelacja tego sezonu, Krzysztof Piątek nie jest już
liderem klasyfikacji złotego buta. Polak ma na swoim
koncie 9 goli, co daje mu drugie miejsce, w rankingu na
najskuteczniejszego piłkarza Europy. Pierwszą
pozycje zajmuje 20-letni Francuz -> Kylian Mbappe, z
dorobkiem 13 goli. 
Jednak, Polak nadal ma wiele ofert z wielkich klubów.
Faworytami do pozyskania Piątka są: angielska
Chelsea Londyn, niemiecka Borrusia Dortmund 
i włoski Juventus Turyn.
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        Dzień Nauczyciela
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Dzień Nauczyciela to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego
ustanowione 27 kwietnia 1972 roku, określone ustawą – Karta praw i
obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 roku na
mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji
Narodowej.Upamiętnia on rocznicę powstania Komisji, która została
utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i
zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku.
Potocznie dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela.
Dzień Edukacji Narodowej jest uroczyście obchodzony w instytucjach
związanych z oświatą. Jest okazją do nagradzania wyróżniających się
nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
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  PGE Narodowy

Na początku
zwiedzaliśmy
Stadion
Narodowy.Następnie
udaliśmy się do 
Łazienek
Królewskich i
spacerowaliśmy
po parku.
Jednak
największą 
radość sprawiło
nam Centrum
Nauki Kopernik.

Po całym dniu
pełnym wrażeń
byliśmy bardzo
głodni więc
pojechaliśmy do
Mc' Donalda.

Bardzo nas
zaciekawił
Stadion
Narodowy.
Dowiedzieliśmy
się, że jest tam
ok. 60.000 tys.
miejsc.Na PGE
Narodowym
organizuje się
różne imprezy
np:koncerty
znanych
gwiazd, różnego
rodzaju zawody

itp.Byliśmy 
również w
szatniach
zawodników
W naszym
autokarze
przewodnik
zorganizował
quiz na temat
Warszawy.Na
tej wycieczce
bardzo dużo się
nauczyliśmy i
zapamiętamy to
na długo.

        WYCIECZKA DO WARSZAWY
   Łazienki Królewskie

               CO ZWIEDZALIŚMY?
Stare Miasto
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