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Jesień
Mamy już 19 września. Niedługo zacznie się jesień. Na drzewach
pojawią się kolorowe liście i trzeba będzie się cieplej ubierać. W
szkole też ponuro, tylko nas straszą sprawdzianami. Ciągle są
jakieś draki, dzisiaj na przykład dwoje kolegów próbowało palić,
wietrząc sobie umysł. W naszej szkole powiadają, że jeszcze nikt
nie wspiął się na drabinkę, która znajduje się na korytarzu
szkolnym. Co innego, gdy mówimy o oczku wodnym w ogrodzie.
Na jednym z apeli pani dyrektor powiedziała, że dla siódmych klas i
gimnazjum, którego już nie ma będzie otwarty na długiej przerwie,
ale jednak nasza klasa szósta wariaci! Wybraliśmy się cała klasą na
spacer i naszych dwóch śmieszków kręciło się nad tym wiadomym
oczkiem i w końcu jeden z nich zaliczył kąpiel z rybkami. Kolega
cały mokry wyszedł z oczka i nagle znów stracił równowagę i wpadł
kolejny raz. Wszystko skończyło się problemem, bo ogród był dla
nas zamknięty. Skończyło się to śmiesznie nie dla wszystkich.
Amelia Brzozowska
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Pomagamy bezdomnym zwierzętom.
Dzisiaj w naszej szkole odbył się kiermasz. Każda klasa musiała
upiec jedno ciasto. Ciasta były sprzedawane na każdej przerwie.
Kiermasz odbył się, ponieważ wielu ludzi oddaje swoje psy do
schroniska. Była to już jego kolejna edycja. Każdy kawałek ciasta
kosztował od 2 do 5 zł. Ciasta sprzedawały dziewczynki z klasy 8b.
Było tam dużo dzieci. Niedługo zbliża się zima i ciężko jest
utrzymać zwierzątka w schronisku. Za uzbierane pieniądze
kupujemy: karmę, kocyki i zabawki. Każde ciasto było pyszne. Po
piątej godzinie lekcyjnej już nic nie zostało.
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
              Kinga Staniaszek                                                                     
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                     Recenzja serialu Riverdale    
Jest to serial autorstwa Roberto Aguirre-Sacasa, ma obecnie 46 lat, urodził się w
Waszyngtonie. Twórca wielu książek oraz, własnie tego serialu.
Oglądają go min. młodzież, gdyż jest to serial przeznaczony własnie dla nich. Pierwszy
raz wyemitowano go na antenie w dniu 26. styczeń 2017r, twórca jest Netfilx.  Ma
obecnie 3 sezony, oraz wielka obsadę, przedstawimy głównych bohaterów czyli: KJ
Apa, Lili Reinhart, Cole Sprouse, Camila Mendes.
W pierwszym sezonie czwórka przyjaciół próbuje rozwiązać zagadkę, wziązana z nagłą
śmiercią Jasona Bloosoma , czyli nastolatka z zamożnej rodziny. Cała sprawa
rozgrywa się w miasteczku "Riverdale" (stąd nazwa).  Kiedy zagadka zostaje
rozwiązana kiedyś nieznani sobie ludzie zostają paczką przyjaciół, jednak to nie
koniec dziwnych przygód. Również trzeba podkreślić ze znajduje się tam gang
"soutch said serpens", nie jest on szczególnie lubiany w mieście.
Zaraz po szybkim sukcesie pierwszego sezonu, autor nagrywa 2 sezon, który także
cieszy się wielką popularnością. W nim przyjaciele poszukują seryjnego
mordercy,który zastrzelił tatę jednego z bohaterów. W trakcie wszystkiego z boku
mamy dużo wątków mniej ważnych, czyli np. wątki miłosne, lub związane z miastem.
Szokująca prawda wychodzi na jaw, wtedy sezon zostaje zakończony.
Na trzeci sezon nie trzeba było długo czekać. W nim taka sama paczka, poszukuje tym
razem tzw, króla Gargulców czyli bohatera gry który nieźle namieszał w miasteczku.
Historia z czasów ich rodziców się powtarza, i gra która niby jest w celu zabawy, może
doprowadzić do wielu śmierci. Koniec tego sezony również jest szokujący.
Cały serial jest w klimacie kryminalnym, a obsada zdobyła sympatie wielu nastolatek
na świecie. Serialowi Betty i Jughead są obecnie najbardziej lubianą parą na świecie!
Duża grupa odbiorców dalej kupuje gadżety związane z serialem. Serial sam w sobie
bardzo nam się podoba!
Wiktoria Jaworska i Julia Szulencka
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Oceanarium
W piątek 20.09.2019r. W naszej szkole było oceanarium .
Na hali gimnastycznej rozstawiono wielką dmuchaną kule, do której
wchodziły kolejne klasy. W środku został puszczony film o głębinie
oceanu. Widzieliśmy różne rodzaje ryb. Niektóre mają w sobie
światło , są tam ślimaki, żółwie, nicienie, pierścienie . Głębia
oceanu jest przepiękna . Wszyscy podziwialiśmy rekiny i wieloryby
. Dużo dowiedzieliśmy się o rafach koralowych, których najwięcej
jest na Filipinach. Pół godziny seansu minęło bardzo szybko. Była
to ciekawa lekcja przyrody.
Oliwia Wojkowska
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Sprzątanie Świata
W piątek poszliśmy sprzątać świat. Do wielkiego worka zbieraliśmy
same szklane i plastikowe butelki oraz papiery.   W naszym lesie
było dużo odpadów, mimo że znajdują się kosze. Przy nich też było
pełno, jakby nie wszyscy wiedzieli, do czego służą. Wyszliśmy
innym wyjściem. I wtedy zgubiliśmy swoją klasę. Nigdzie jej nie
było, widzieliśmy inne klasy, które też sprzątały. Chodziliśmy i
znaleźliśmy swoich kolegów i koleżanki. Nasz worek był taki ciężki ,
że nieśliśmy go na ramieniu. Poszliśmy wszyscy odnieść nasze
pełne worki pod szkołę.
Tych worków było strasznie dużo. Kolejne sprzątanie za rok.
Ciekawe, jak długo las nasz będzie czysty. Zawsze nasuwa się
pytanie: Dlaczego tyle śmieci jest w naszym lesie?
Ola Wróblewska
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Wybory do Samorządu w naszej szkole
W dniu 17.09.2019r. odbyło się głosowanie na kandydatów do zarządu samorządu uczniowskiego.
Kandydatami byli :
-Kozikowska Oliwia 
- Jagiełło Dawid
-Przywoźna Roksana 
- Perzan  Zofia
-Suski Szymon 
Głosy były zbierane na trzeciej godzinie lekcyjnej przez trzy dwuosobowe komisje, w skład, który wchodzili
uczniowie nie będący kandydatami do zarządu SU. Zbieranie głosów odbyło się pod opieką opieku na SU, pani
Ewy Laski. Głosy oddało 245 uczniów naszej szkoły. Po zakończeniu głosowania opiekunowie SU           ( p. E.
Laska oraz, p. E. Kłusek ) podliczyły głosy uczniów oraz podały ilość głosów uzyskanych przez każdego
kandydata. 

 1.-R. Przywoźna - 59 głosów 

2. Z. Perzan 57 głosów 

3.-D. Jagiełło 51 głosów
 
4-O. Kozikowska 48 głosów 
5.-Sz. Suski 30 głosów 

Nie każdego ucieszyły wyniki, jednak trzeba pogodzić się z nim. Już w najbliższy piątek odbędzie się dyskoteka
szkolna, zobaczymy czy nowy samorząd się spisał.
Wiktoria Jaworska 
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