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                                                  Z życia szkoły 
   *   4 października odbyła się wycieczka klas VI-VII do Warszawy.    
       Podczas wycieczki uczniowie zwiedzali Sejm, Kościół sióstr 
       wizytek, dom ks.Twardowskiego i spacerowali po Warszawie. Po 
       kościele i domu  oprowadzał pan Tadeusz Olszewski. 

W dniach 7-11.10.2019 r. odbyła się wymiana polsko-litewska dla klas 7-8 .
Wzięło  w niej udział 12 uczniów z naszej szkoły, którzy przez tydzień  wraz
z kolegami i koleżankami  z Litwy przygotowywali przedstawienie pt. ,,Z
miłością przez wieki". Wymianę młodzieżową zorganizowały panie Aneta
Putowska i Anna Piwowar . 

 We wtorek 15 października w naszej szkole odbyła się akademia z okazji
Dnia Nauczyciela. Zorganizowała ją pani Ewa Urban-Wodecka wraz z
Samorządem Uczniowskim i przedszkolakami. Akademia wzbudziła wiele
emocji  i uśmiechu.

W piątek 18 października odbyło się najważniejsze wydarzenie dla klasy 1
czyli ślubowanie pierwszoklasistów oraz pasowanie na uczniów naszej
szkoły. W akademii udział wzięli także rodzice naszych najmłodszych
uczniów. Serdecznie wszystkim gratulujemy!

W dniach 21-27.10.2019 r.  odył się projekt wymiany polsko-ukraińskej dla
klas 5-6. W projekcie wzięła również udział szkoła z Jastkowa. Wymiana
została zorganizowana przez panią Anetę Putowską i Annę Piwowar. 
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Janów Lubelski

                                          OGŁOSZENIA

Czwartek (30 października) jest wolny od zajęć
dydaktycznych.

1 listopada Święto Zmarłych - dzień wolny od zajęć. 
W naszej szkole 16 października odbyło się bicie rekordu 

w resuscytacji.
Uczniowie klasy VIII zostali zakwalifikowani 
do X Ogólnopolskiego Dyktanda Młodych. 

W piątek (8 listopada) w szkole odbędzie się akademia
upamiętniająca rocznicę odzyskania niepodległości.

Wyjazd do Janowa Lubelskiego był naprawdę udany. Przejażdżka
samochodem terenowym dostarczyła wielu emocji. Wzięliśmy także
udział w zawodach sprawnościowych. Świetnie poszło Zuzi. Ponadto
wygrzewaliśmy się na wygodnej kanapie, łapiąc resztki ciepłego
jeszcze, jesiennego słońca. Na koniec posililiśmy się pyszną
kiełbaską z ogniska i zrobiliśmy kilka pamiątkowych fotografii. Obok
można zobaczyć, jak spędzaliśmy czas tego dnia. 

Zalew w Janowie
Lubelskim

Mecz

Nasze wspomnienia 
z przedstawienia
podsumowującego
projekt
międzynarodowej
wymiany młodzieży 
"Z miłością 

przez wieki".
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1.10- Światowy dzień
wegetarianizmu
4.10- Światowy dzień uśmiechu
5.10- Światowy dzień nauczyciela
10.10- Światowy dzień drzewa
16.10- Dzień papieża Jana Pawła II
18.10- Dzień Poczty Polskiej
21.10- Dzień bez skarpetek
25.10- Światowy dzień makaronu
31.10- Światowy dzień
oszczędzania
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Do domu sławnego polityka
przychodzą dziennikarze
Drzwi otwiera im jego syn:
-Twój tata jest w PSL, SLD  czy PIS?
-Mój tata jest teraz w WC.
                              ...
Pani w szkole pyta Jasia:
- Kto to był Mickiewicz, Słowacki i
Norwid?
- Nie wiem. A pani wie, kto to jest
Chudy, Zyga i Kazek?
- Nie.
- To co mnie pani swoją bandą straszy.

Brunetka mówi do blondynki:
-Patrz, jaki ładny las.
A blondynka jej odpowiada:
-Nie widzę, drzewa mi zasłaniają. 

                               ...

Mama pyta się swojego synka:
- Jasiu, jak się czujesz w szkole?
- Jak na komisariacie. Ciągle mnie
wypytują, a ja o niczym nie wiem. 
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Najleprze                                                                                                        Najtrudniejszy Rebus
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