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                              Jak spędzać jesienne wieczory ? 
W jesienne wieczory jest zimno ponuro i chcielibyście spędzić je w miłym
towarzystwie bądź spędzić miło czas. Oto kilka naszych pomysłów, którymi
chcielibyśmy się z wami podzielić.
- Zrób sobie ciepłą herbatę, owiń się kocem i pooglądaj sobie filmy na laptopie bądź
na telewizorze. 
- Zaproś przyjaciół do siebie i zróbcie sobie miłe nocowanie.
- Zrób sobie mini salon kosmetyczny. Pomaluj sobie paznokcie . Jeżeli masz młodsze
rodzeństwo możesz mieć praktykantkę lub modelkę.
- Posłuchaj muzyki ,zrób sobie karaoke i śpiewaj najgłośniej, jak potrafisz.
- Zamów pizzę, zaproś znajomych i imprezujcie jak nigdy dotąd.
- Posprzątaj pokój, jeżeli masz taką potrzebę.
- zaangażujcie wszystkich domowników bez wyjątku do wspólnego grania w
planszówki.
- Po prostu leniuchujcie. 
- Stwórzcie nową grupkę na messengerze z przyjaciółmi. Gadajcie do bardzo późna.
- Posprzątaj w swojej szafie.
- Poczytaj książkę.
Oto nasze pomysły mamy nadzieję, że będą wam się podobać. 

Weronika Rostkowska klasa 6a
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vPiękne jesienne zdjęcia z naszej okolicy zrobione
przez Kacper Mojzla
1 listopada obchodzimy uroczystość Wszystkich
Świętych (Święto Zmarłych) to święto ku czci
zmarłym osobom. Te święto wywodzi się z
wspominania w jednym wybranym dniu wszystkich
męczenników chrześcijańskich. W tym dniu Polacy
idą na uroczystą mszę do Kościoła, jeżdżą na groby
swoich bliskich zmarłych i stawiają na nich znicze
oraz kwiaty, a w drugi dzień zaduszny (2 listopada,
nazywany potocznie Zaduszkami) to dzień modlitw
za zmarłych. Ja też ze swoimi bliskimi odwiedzamy
groby naszych bliskich. Jest to dzień pełen zadumy
i wspomnień o naszych bliskich zmarłych.               
      K.Olszyna
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 :) Piękne jesienne zdjęcia z naszej okolicy zrobione
przez: Kacpra Mojzla
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20.10.2019 roku w niedzielę przyjechały do nas dzieci, które brały
udział w projekcie Erasmus. Dzieci pochodzą z Włoch, Romuni,
Turcji i Portugalii. Do mnie też przyjechała dziewczynka o imieniu
Elisa Guera ma 13 lat i pochodzi z Włoch. W poniedziałek
pierwszego dnia odbyło się powitanie w szkole po czym razem
poszliśmy na łęg gdzie były zaproponowane atrakcje dla nich.
Dzień skończył się spotkaniem wszystkich rodzin w pizzerii.
Drugiego dnia uczniowie i gości pojechali do Warszawy gdzie
zwiedzali pałac kultury i inne zabytki Warszawy. W środę goście
pojechali do szkoły średniej im. Staszyca w Małkinia gdzie lepili
pierogi. Później przygotowali artykuł do gazetki szkolnej. Na koniec
dnia poszli do pizzerii na obiad i wrócili do swoich rodzin. W
czwartek pojechali do Torunia, gdzie zwiedzali miasto, muzeum,
stare Miasto i rynek. Piątkowy dzień będzie poświęcony pamięci
historycznej. Goście pojadą do Treblinki. Dzień ten będzie
wyjątkowy ponieważ wieczorem odbędzie się uroczyste pożegnanie
gości. Nikola Ratyńska
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Czy nasi uczniowie są gotowi na automat?
Ostatnio, jak przyszliśmy do szkoły pierwszą rzeczą, jaka rzucała się w oczy był automat. Dzieci, jak to one
zaczęły wariować na punkcie naszego nowego nabytku. Wszyscy byli ciekawi na początku, co w nim będzie,
będą to kanapki i coś jeszcze. Największy problem miała klasa 6B gdyż, miała utrudniony dostęp do klasy.
Codziennie przed nim na każdej przerwie ktoś stał, chociaż nic w nim jeszcze nie ma. Pewnego razu jakiś
chłopak go włączył a dzieci zaczęły wciskać wszystkie przyciski. w końcu pani przyszła i wszystkich wygoniła
spod niego a pani woźna odłączyła go od prądu. W każdej klasie powiedziano że są kamery i będą ponosić
konsekwencje za swoje czyny.
Stąd wniosek ,że uczniowie w naszej szkole zupełnie nie są gotowi na automat. Na pewno nie będą w stanie
uszanować że, nasza szkoła próbuje ułatwić nam życie. Myślimy o tym iż zanim maszyna zacznie w ogóle
działać, już będzie zepsuta.
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