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     ROZBUDOWA SZKOŁY
        W nowym roku szkolnym 2020/2021 będziemy uczyć 
się w nowym budynku. Co zostanie zmienione w naszej
szkole,
jak będzie wyglądała? Szacowana wartość inwestycji
to 12 mln zł

       NAJSYMPATYCZNIEJSZY 
                     NAUCZYCIEL 
            W NASZEJ SZKOLE! 
            WYNIKI KONKURSU 

        HARMONOGRAM   
 REALIZACJI INWESTYCJI

odbiór dokumentacji technicznej 31.10.2018 r.
pozwolenie na budowę 31.10.2018 r.
rozpoczęcie budowy, kwiecień 2019 r.
zakończenie budowy, czerwiec 2019 r.
wyposażenie budynku, lipiec 2020 r.

..

               PODARUJ DOM DLA ZWIERZĄT 
            A OTRZYMASZ DARMOWĄ KARMĘ!!

              JAK NAJKORZYSTNIEJ 
SPĘDZIĆ WOLNY CZAS W
WAKACJE?

           SKOKI WZWYŻ
      "Pobity" dziesięcioletni
rekord szkoły? Sprawdź kto
skakał najwyżej!

..
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                              WITAMY WAS SERDECZNIE!!

      MAMY OGROMNĄ NADZIEJĘ, ŻE CHĘTNIE BĘDZIECIE
CZYTAĆ    GAZETKĘ SZKOLNĄ I BĘDZIECIE BRAĆ UDZIAŁ W
NASZYCH KONKURSACH I ZABAWACH. ZAPRASZAMY!!
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                  PODARUJ DOM I PRZYJAŹŃ

             
         Udało się nam odwiedzić lokalne schronisko dla zwierząt w
Suwałkach. Pozwolono nam obejrzeć i przywitać się ze
wszystkimi zwierzętami w schronisku. Pupile mają fantastyczne
warunki! Brakuje im tylko jednego... prawdziwego przyjaciela,
który zaopiekowałby się nim i pokochał. Pracownik schroniska
opowiedział nam o adopcji czworonogów. Adopcja jest zupełnie
darmowa! Dodatkową zachętą jest fakt, że pierwsze dwadzieścia
osób w miesiącu, otrzymywać będą darmową karmę dla
zwierzaka, którego adoptowały!!

    red. Anna Butkiewicz, Milena Walendziewicz, Gabriela Żukowska

           WYNIKI KONKURSU NA NAJBARDZIEJ SYMPATYCZNEGO   
                               NAUCZYCIELA W NASZEJ SZKOLE!
             
                 I miejsce: Adam Nejfert (51 głosów)                                     
                  II miejsce: Iwona Bułajewska (50  głosów)                         
                    III miejsce: Paulina Czarnecka (39  głosów)                   

...
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             GDZIE MOŻNA SPĘDZIĆ WAKACJE? 
          JAKIE MIEJSCA WARTO ODWIEDZIĆ?
       Wakacje kojarzą się ze spędzaniem wolnego czasu z
rodziną i przyjaciółmi lub na koloniach. Jedną z
najpopularniejszych atrakcji w Polsce jest Energylandia

w Zatorze. Jest to wielki park rozrywki,w którym można
wspaniale się bawić. Kolonie nad morzem lub w górach
również są bardzo dobrym pomysłem. Zwiedzamy nowe
miejsca, zawieramy nowe znajomości oraz uczymy się
samodzielności. Jeśli nie mamy możliwości wyjazdu,
możemy aktywnie spędzić czas podczas spacerów,
plażowania, gry w piłkę. Jazda na rowerze, rolkach,
bieganie z psem. Możliwości jest wiele! Pamiętajcie         
 o zasadach bezpieczeństwa podczas plażowania! 
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     DIY ZAKŁADKA ROGOWA 
               DO KSIĄŻKI

1. Wytnij z kartki kwadrat

2. Złóż go w trójkąt

3. Jeden z górnych rogów przyłóż do
podstawy trójkąta

4. Boczne rogi przyłóż do górnego

5. Wsadź je do powstałej " kieszonki "

6. Ozdób według własnego gustu
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           HELLO STUDENTS
    Na tej stronie będziemy was informować o wszystkim związanym 
                                z anglojęzycznymi krajami.

      PRZYPOMNIJ    
      SOBIE
SŁÓWKA
1. Czy ty sam pakowałeś swój bagaż? - Did you pack
your own luggage?

2. Cel podróży - Destination
3. Przepraszam, gdzie mogę
znaleźć najbliższy hotel? -
Excuse me, where  can I find
the nearest hotel?
4. Pokaże mi Pani to miejsce na
mapie? - Can you show me this
place on the map?
5. Czy mógłby mi Pan
powiedzieć jak dotrzeć do... ? -
Could you tell me how to get
to...
6. Szukam tego adresu. - I'm
looking for this address.
7. Chciałbym zobaczyć stare
miasto/muzeum. - I would like to
see the old town/museum.
9. Czy ten autobus/pociąg
zatrzymuje się w... - Does this
bus/train stop at...
10. Gdzie jest... - Where is...

CIEKAWOSTKI O... Królowie Elżbiecie II
1. Królowa nie przepada za dźwiękiem kwadratowych kostek lodu w
szklance, dlatego Książe Filip wynalazł specjalną maszynę,
produkującą okrągłe kostki lodu, które nie wydaje dźwięku jaki irytuje
królową.
2. Królowa używa tej samej marki lakieru do paznokci od 1989 roku.
3. Cała odzież królowej jest ponumerowana. Każdy jej strój ma swój
numerek, który jest zapisywany w specjalnym dzienniku. Informuje on
gdzie i kiedy królowa nałożyła dany strój.
+bonus!
Czy wiecie, że królowa nie ma prawa jazdy?

                 WAKACJE W ANGLII
Nauka rozpoczyna się tak jak u nas czyli pierwszego września, jednak
zakończenie roku szkolnego wypada od dwudziestego do
dwudziestego trzeciego lipca, czyli prawie cały miesiąc po
zakończeniu naszej nauki! Cały rok szkolny trwa około sto
dziewięćdziesiąt dni, ale jest podzielony na trzy części, gdzie
uczniowie nie mogą narzekać na brak wolnego. Pierwsza część trwa
półtorej miesiąca, czyli od września do połowy października. W tym
czasie uczniowie mogą liczyć na pięciodniowe ferie. Druga część ich
roku szkolnego trwa od końca października do połowy lutego. W tym
czasie uczniowie mają dwutygodniową przerwę od nauki, aby móc
przygotować się na święta Bożego Narodzenia, a niedługo po tym
kolejna przerwa licząca pięć dni. Ostatnia część trwa aż do końcówki
lipca czyli do końca roku szkolnego, w której mają po raz kolejny
dwutygodniową przerwę świąteczną, oraz pięciodniowy odpoczynek w
czerwcu.
red. Ania Butkiewicz, Milena Walendziewicz
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XII SZKOLNY KONKURS SKOKU
WZWYŻ
28.03.2019 odbył się już XVIII
Szkolny Konkurs Skoku Wzwyż .
W klasach IV-VI na konkurs stawiło
się 80 uczestników. Konkurs
organizowali nasi nauczyciele
wychowania fizycznego: 
- Dorota Śliwińska
- Marcin Wasilewski
-Tomasz Chmielewski
- Rafał Gwiazdowski
-Dorota Ćwikowska
Zawodniczką, która skoczyła
najwyżej została Julia Kondracka 
z klasy VI A, która skoczyła 138
centymetrów! Za to najlepszym
uczestnikiem został Karol Gulbierz,
również z klasy VI A, który pobił
dotychczasowy rekord skoku
szóstoklasistów, który wyniósł 151
centymetrów. Teraz wynosi on aż
156 centymetrów! Wyniki w tym
roku były bardzo dobre. W
kategorii dziewcząt        w klasach
IV, pierwsze miejsce zostało zajęte
przez Nadię Skorry z wynikiem 115
centymetrów. Drugie miejsce
należy do Mai Kwiatkowskiej,która
przeskoczyła 110 centymetrów. Z
tym samym wynikiem, brązowy
medal zdobyła Julia Sobolewska.
Pierwsze miejsce z klas V zdobyła
Natalia Przekop z wynikiem 125
centymetrów. 120 centymetrów,
skoczyła Julia Salanowska,
zdobywając w ten sposób drugie
miejsce. Trzecie miejsce zajęła
Oliwia Ruszewska, która
przeskoczyła 115 centymetrów.

Najlepszym wynikiem wśród
szóstoklasistek zdobyła, wcześniej
wspomniana, Julia Kondracka,
zdobyła złoty medal i puchar!
Drugie miejsce należy do Martyny
Michniewicz , która skoczyła 125
centymetrów. Brązowe medale
należą do Kamili Kopko oraz
Angeliki Milewskiej, które
przeskoczyły 120 centymetrów.
Pierwsze miejsce z klas VI należy
do Szymona Sustowkiego.             
 Z wynikiem 115 centymetrów.
Srebrny medal zdobył Jakub
Sieńskowski ,który przeskoczył 105
centymetrów. Trzecie miejsce
przywędrowało do Filipa
Czyżewskiego, który zdobyła taki
sam wynik. Pierwsze miejsce       w
klasach V zdobył Cezary Łydziński
z wynikiem 120 centymetrów.
Drugie miejsce zajęli Szymon
Motulewicz i Piotr Burzycki, którzy
przeskoczyli 115 centymetrów.
Brąz zdobył Igor Gober z tym
samym wynikiem.     W klasach
szóstych Karol Gulbierz zdobył
pierwsze miejsce. Drugie miejsce z
wynikiem 140 centymetrów zdobył
Igor Kłos. Brąz zdobył Julian
Rzatkowski      z takim samym
wynikiem. 
red. Milena Walendziewicz
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   JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁA NASZA SZKOŁA       
                       PO ROZBUDOWIE??
             Według informacji na stronie internetowej naszej szkoły,
zostanie ona wykończona na nowy rok szkolny w 2020 roku.
Przewidywana wartość tej inwestycji to 12 mln zł. Powstanie     10
nowych sal lekcyjnych, pomieszczenie o powierzchni 100 m2 z
przeznaczeniem na świetlicę oraz kolejne o tej samej
powierzchni, które będzie czytelnią i biblioteką. Będzie także
nowy pokój nauczycielski dla 40 nauczycieli. Cieszyć się
będziemy również nowymi łazienkami dla uczniów i nauczycieli,
szatnią, składnicami akt i magazynami. Budynek zostanie
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powstaną
specjalne podjazdy, łazienki i winda. Dzięki większej ilości sal
prawdopodobnie będziemy szybciej kończyć lekcje niż teraz.
Hurra!
red. Karolina Jarmołowicz
  


	PODARUJ DOM DLA ZWIERZĄT
	A OTRZYMASZ DARMOWĄ KARMĘ!!
	ROZBUDOWA SZKOŁY
	SKOKI WZWYŻ
	"Pobity" dziesięcioletni rekord szkoły? Sprawdź kto skakał najwyżej!
	NAJSYMPATYCZNIEJSZY                       NAUCZYCIEL
	W NASZEJ SZKOLE!
	WYNIKI KONKURSU

	HARMONOGRAM     REALIZACJI INWESTYCJI
	WITAMY WAS SERDECZNIE!!
	MAMY OGROMNĄ NADZIEJĘ, ŻE CHĘTNIE BĘDZIECIE CZYTAĆ    GAZETKĘ SZKOLNĄ I BĘDZIECIE BRAĆ UDZIAŁ W NASZYCH KONKURSACH I ZABAWACH. ZAPRASZAMY!!
	REDAKTOR NACZELNY: MARTA BRODOWSKA                                REDAKTOR: KAROLINA JARMOŁOWICZ              REDAKTOR: MILENA WALENDZIEWICZ              REDAKTOR: ANNA BUTKIEWICZ              REDAKTOR: GABRIELA ŻUKOWSKA              REDAKTOR: ZUZANNA STAŚKIEWICZ

	PODARUJ DOM I PRZYJAŹŃ
	Udało się nam odwiedzić lokalne schronisko dla zwierząt w Suwałkach. Pozwolono nam obejrzeć i przywitać się ze wszystkimi zwierzętami w schronisku. Pupile mają fantastyczne warunki! Brakuje im tylko jednego... prawdziwego przyjaciela, który zaopiekowałby się nim i pokochał. Pracownik schroniska opowiedział nam o adopcji czworonogów. Adopcja jest zupełnie darmowa! Dodatkową zachętą jest fakt, że pierwsze dwadzieścia osób w miesiącu, otrzymywać będą darmową karmę dla zwierzaka, którego adoptowały!!
	WYNIKI KONKURSU NA NAJBARDZIEJ SYMPATYCZNEGO                                   NAUCZYCIELA W NASZEJ SZKOLE!
	I miejsce: Adam Nejfert (51 głosów)                                                        II miejsce: Iwona Bułajewska (50  głosów)                                              III miejsce: Paulina Czarnecka (39  głosów)

	GDZIE MOŻNA SPĘDZIĆ WAKACJE?
	JAKIE MIEJSCA WARTO ODWIEDZIĆ?
	Wakacje kojarzą się ze spędzaniem wolnego czasu z rodziną i przyjaciółmi lub na koloniach. Jedną z najpopularniejszych atrakcji w Polsce jest Energylandia
	w Zatorze. Jest to wielki park rozrywki,w którym można wspaniale się bawić. Kolonie nad morzem lub w górach również są bardzo dobrym pomysłem. Zwiedzamy nowe miejsca, zawieramy nowe znajomości oraz uczymy się samodzielności. Jeśli nie mamy możliwości wyjazdu, możemy aktywnie spędzić czas podczas spacerów, plażowania, gry w piłkę. Jazda na rowerze, rolkach, bieganie z psem. Możliwości jest wiele! Pamiętajcie           o zasadach bezpieczeństwa podczas plażowania!

	DIY ZAKŁADKA ROGOWA
	DO KSIĄŻKI
	1. Wytnij z kartki kwadrat
	2. Złóż go w trójkąt
	3. Jeden z górnych rogów przyłóż do podstawy trójkąta
	4. Boczne rogi przyłóż do górnego
	5. Wsadź je do powstałej " kieszonki "
	6. Ozdób według własnego gustu

	HELLO STUDENTS
	PRZYPOMNIJ           SOBIE SŁÓWKA
	CIEKAWOSTKI O... Królowie Elżbiecie II
	WAKACJE W ANGLII

	JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁA NASZA SZKOŁA                               PO ROZBUDOWIE??
	Według informacji na stronie internetowej naszej szkoły, zostanie ona wykończona na nowy rok szkolny w 2020 roku. Przewidywana wartość tej inwestycji to 12 mln zł. Powstanie     10 nowych sal lekcyjnych, pomieszczenie o powierzchni 100 m2 z przeznaczeniem na świetlicę oraz kolejne o tej samej powierzchni, które będzie czytelnią i biblioteką. Będzie także nowy pokój nauczycielski dla 40 nauczycieli. Cieszyć się będziemy również nowymi łazienkami dla uczniów i nauczycieli, szatnią, składnicami akt i magazynami. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powstaną specjalne podjazdy, łazienki i winda. Dzięki większej ilości sal prawdopodobnie będziemy szybciej kończyć lekcje niż teraz. Hurra! red. Karolina Jarmołowicz


