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 15 PAŹDZIERNIKA
 Światowy Dzień Mycia Rąk- ustawione przez ONZ, jako akcja edukacyjna.�

4 PAŹDZIERNIKA 
Światowy Dzień Dobroci Dla Zwierząt- święto obchodzone corocznie w dzień
wspominania w Kościele powszechnym Św. Franciszka z Asyżu, patrona
zwierząt, ekologów i ekologii. ���

17 PAŹDZIERNIKAMiędzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem- dzień ten poświęcony jestnajuboższym jako wyraz podziwu dla ofiar nędzy na całym świecie. �

22 PAŹDZIERNIKA 
Światowy Dzień Osób Jąkających się-  symbolem tego dnia jest turkusowa
wstążka prowadzono ją,aby zwrócić uwagę na problemy osób jąkających
się. � ♀ ️� ♂ ️

25 PAŹDZIERNIKA
Dzień Kundelka- polskie święto kundelka, czyli wszystkich wielorasowych.�
Martyna Gajda
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                               Odliczanie do okazji specjalnych :

HALLOWEEN : 1 dni �

MIKOŁAJ : 37 dni �

BOŻE NARODZENIE : 55 dni �

SYLWESTER :  61 dni �

NOWY ROK : 62 dni �

WALENTYNKI : 107 dni ❣
 
DZIEŃ KOBIET :  126 dni �

EGZAMIN 8 kl. : 24 tyg. i 4 dni �

DZIEŃ DZIECKA : 211 dni �

WAKACJI : 235 dni �

aktualizacja z dnia 30.10.19 rok

Julia Krakowska

BULLET JOURNAL
Bullet Journal to osobisty kalendarz, który tworzymy sami.
Polega on na tym, że sami projektujemy go. Możemy
zrobić go według własnej woli. Umieszczać w nim można
zarówno kartki związane tylko z datami jak i różne inne
związane na przykład z regularnym piciem wody.
Używamy tam różnych czcionek i obrazków. Można też
udekorować go swoimi rysunkami. Pomaga on nam
zaplanować swój dzień, tydzień, miesiąc, a nawet rok!
Zaletą Bullet Journala jest to, że samodzielnie go robimy
pod swój gust i potrzeby, nie musimy korzystać z różnych
gotowych szablonów tylko możemy stworzyć oryginalny,
niepowtarzalny kalendarz, którego nikt inny nie będzie
mieć. Można tam umieścić wszystko co chcemy. Wadą
jednak jest to, że na Bullet Journal trzeba poświęcić dość
dużo czasu, aby wyglądało to estetycznie. Dobrze wiemy,
że tylko w niektóre dni mamy czas wolny podczas trwania
roku szkolonego, ponieważ często mamy mnóstwo nauki.
Uważam jednak, że warto założyć swój własny Bullet
Journal. ��

Ola Wolska
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Ubraniowe Wtorki �

PIOSENKI MIESIĄCA NASZYCH REDAKTORÓW❤�

1.  Billie Ellish – idontwannabeyouanymore

2.  Khalid – 8TEEN

3.  Wham! – Last Christmas

4.  Billie Ellish – Lovely

5.  Maryla Rodowicz – Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma

6.  DAJ TO GŁOŚNIEJ – Mama ostrzegała

7.  Dawid Podsiadło – Trofea

8.  Beyonce – Halo

9.  Shawn Mendes, Camila Cabello – Señorita

10. Roy Orbison - You Got It

Olivier Jaworski

 Wspólnie z koleżankami z klasy wymyśliłyśmy tradycję, aby coś co tydzień
się działo i nie było nudno. Inspirując się nagraniami z amerykańskich szkół,
zadecydowałyśmy, że będą to ubraniowe dni. Dlaczego wtorki? Dlatego że
był poniedziałek, to chciałyśmy, żeby było to jak najszybciej. 
Obchodziłyśmy już 4 razy nasze święto. Podążając za różnymi trendami
ubraniowymi panującymi w internecie, zainspirowałyśmy się nimi i
zrobiłyśmy kalendarz od września do lutego. Następne miesiące chcemy
wymyślać na bieżąco. To święto powstało głównie z myślą o tym, abyśmy
zapamiętały jak  w nasze szkole było super i żeby nauczyciele nas
zapamiętywali i przekazywali naszą tradycję do następnych pokoleń. 
Bardzo fajnie się bawimy przy tworzeniu i wymyślaniu kreacji na Ubraniowy
Wtorek, nie zawsze trzeba wszystko kupić zawsze lepiej stworzyć coś
samemu. 
W następnym tygodniu  czeka nas Country Girl, czyli ubieramy się w stylu
danego kraju np. Francja - koszulka w paski, beret i bagietka.

Julia Krakowska
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