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      To już ostatni numer przed długo         
          wyczekiwanymi wakacjami.
    Spotkamy się z Wami we wrześniu.
     Przed nami nowe wyzwania, wiele         
  ciekawych reportaży i fascynujących       
          tematów z naszej Szkoły.
     Zmieniamy się dla Was z każdym 
 kolejnym wydaniem i wciąż uaktualniamy 
    skład młodych Reporterów, którzy lubią 
               i chcą dla Was pisać.
       Dziękujemy za ten rok, który był         
                przełomowy i ważny.
     Wystartowaliśmy w sieci i już tutaj         
                 pozostaniemy;)))) 
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        SZKOLNY FESTYN

Szkolny festyn odbył się 31.maja.
Było wiele ciekawych atrakcji: malowanie twarzy,
kolorowe włosy, własnoręczne robienie
naszyjników, animacje, grochówka i wiele innych.
To był najlepszy festyn !!! Przyszło wielu chętnych
wspaniałej zabawy w doborowym towarzystwie.
Będziemy z niecierpliwością czekać na kolejną
imprezę!

W piątkowe popołudnie na boisku szkolnym
pojawiło się wiele atrakcji. Odbyły się wyścigi
rzędów młodszych klas  oraz mecz piłki nożnej klas
ósmych. Pogoda nie była najlepsza, ale ważne, że
nie padał deszcz. Dziewczyny z szóstych klas
malowały twarze oraz włosy. Przyjechała POLICJA,
aby wszyscy mogli obejrzeć radiowóz od środka. 
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        FESTYN SZKOLNY 
Pan od geografii przygotował przepyszną 
grochówkę w wojskowym kotle. 
    Jak zawsze odbyła się loteria fantowa, która
wywołała wiele emocji. Na koniec festynu losowano
numerek zwycięzcy głównej nagrody, czyli w tym
roku wspaniałego ROWERU. Zabawa jak zawsze
była gwarantowana.
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                !!!Niedługo lato!!!
To czas podróży, zwiedzania i odkrywania tajemnic...
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W tym roku
szkolnym
ostatni
dzwonek
zabrzmiał
nieco
wcześniej.   
19 czerwca
nastąpiło
uroczyste
rozdanie
świadectw i
pożegnanie
ósmoklasistów.
Pojawiły się
łzy smutku.

      Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019     
       oraz pożegnanie (wzruszające) ósmoklasistów...
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