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             Nowy zespół redakcyjny gazetki szkolnej " Z Budy"

  Z początkiem września zespół redakcyjny gazetki szkolnej „ Z Budy” zasiliły cztery
dziennikarki : Julia Barska, Oliwia Hajnrych , Agata Oleś oraz Adrianna Poddębniak.
Wszystkie junior dziennikarki są uczennicami klasy VII A . Ich pierwsze artykuły możemy
przeczytać w niniejszym numerze gazetki szkolnej " Z Budy". 
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     Wzorem lat ubiegłych również i w tym roku szkolnym uczniowie naszej
szkoły wzięli udział w akcji : "Sprzątanie Świata". Za cel obrali sobie teren
wokół szkoły. Wspólnie udało się zebrać sporą ilość śmieci, około 30
worków. W większości były to mniejsze odpady, które na pierwszy rzut oka 
wydawały się nieszkodliwe dla środowiska. Jednak w tak dużej ilości
stanowią ogromne zagrożenie dla naszej planety. Podczas akcji uczniowie
przypomnieli sobie jak ważna jest segregacja śmieci i dbanie o
przyrodę.Czy jednak sama świadomość wystarczy? Wiadomo, musi iść za
nią odpowiednie zachowanie.Starajmy się więc , by każdy najmniejszy
nawet papierek po cukierkach, czy butelka po napoju - trafiały
bezpośrednio do kosza na śmieci. Znajdziemy je w każdej sali naszej
szkoły, jak również na korytarzach , czy też terenie wokół szkoły.

                                                                             Agata Oleś, kl.7a

                                 Udział w akcji: " Sprzątanie Świata"
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    Wywiad z nauczycielką angielskiego, panią Eweliną Tomczyk

Redaktorki  gazetki „Z Budy”:
Jaki jest pani znak zodiaku?
Ewelina Tomczyk:
Mój znak zodiaku to panna.
R : Ile lat pani uczy w swoim zawodzie?
E.T. :W tym roku szkolnym zaczęłam 9 rok nauczania.
R: Co najbardziej lubi pani w nauczaniu?
E.T.: Pracę z dziećmi i młodzieżą.
R: Dlaczego zdecydowała się pani nauczać języka angielskiego?
E.T.: Od zawsze chciałam być nauczycielką, a że moim ulubionym
przedmiotem w szkole był język angielski , to zdecydowałam się na
ten język.
R: Czy dużo pani poświęciła na naukę języka?
E.T.: Systematycznie zaczęłam się uczyć angielskiego od pierwszej
klasy gimnazjum.
R: Jakie jest pani hobby?
E.T.: Aktualnie nie posiadam żadnego hobby, ponieważ wolny czas
poświęcam synkowi.
R: Jaka jest pani ulubiona potrawa?
E.T.: Moimi ulubionymi potrawami są różnego rodzaju sałatki, a
najlepsza jest sałatka grecka.
R: Jaka była pani ulubiona bajka z dzieciństwa?
E.T.: Moimi ulubionymi bajkami były : smerfy i gumisie.
R:Czy ma pani rodzeństwo?
E.T.: Mam trzy młodsze siostry. Rok młodszą Renatę ,cztery lata
młodszą Madzię i czternaście lat młodszą Martynę.
R: Jaka jest pani ulubiona książka?
E.T.: Ostatnio... gramatyka języka angielskiego( śmiech).
R: Kiedy ma pani urodziny?
E.T.: Szóstego września.
R: Jaki jest pani ulubiony kolor?
E.T: Moimi ulubionymi kolorami są; czarny, szary i czerwony.
R: Jaki jest pani ulubiony film?
E.T.: "Szkoła uczuć" , "Ósmoklasiści nie płaczą" oraz wszystkie części
"Szybkich i Wściekłych".R: Jaki jest pani ulubiony napój?
E.T.: Kawa i woda
R: A propos filmów , jaki jest pani ulubiony gatunek?
E.T.: Bardzo lubię wszystkie filmy na podstawie faktów autentycznych.
R: Jaki gatunek filmu jest przez panią znienawidzony?
E.T.:  Nie preferuję filmów   kung - fu.
R: Jaka jest pani ulubiona pora roku?
E.T.: Jesień, ponieważ wtedy się urodziłam.
R: Ma pani jakieś zwierzęta ?
E.T.: Mam dwa pieski, dwa kotki i dużo królików.
-R: Ulubione zwierzę?
E.T.:   W sumie to nie mam ulubionego zwierzątka, lubię wszystkie.
R: Czy ma pani rodzinę za granicą?
E.T.: Nie mam.
R:Lubi się pani malować?
E.T: Oczywiście ! Chyba każda kobieta uwielbia się malować.

R:Jak ma na imię pani mąż?
E.T: Radosław.
R:  Jak ma na imię pani syn?
E.T.: Patryk.
R: Ulubiony kwiat?
E.T.: Różowa róża.
R: Co pani kolekcjonuje?
E.T.: Długopisy.
R:Znienawidzony  i najbardziej ulubiony przedmiot?
E.T.: Matematyka i angielski
R: Dziękujemy za wywiad.
E.T.: Ja również bardzo dziękuję.

Pierwszy w swojej karierze dziennikarskiej wywiad przeprowadziły :
Oliwia Hajnrych oraz Adrianna Poddębniak, uczennice klasy VII A.

Na zdjęciu : 
uczniowie klasy
 "VII" A dwujęzycznej
wraz z wychowawczynią,
nauczycielką języka angielskiego ,
panią Eweliną Tomczyk.
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               DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ w naszej szkole

   12 października w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. Nad jego przygotowaniem czuwali niezastąpieni
nauczyciele.
  Podczas programu artystycznego uczniowie recytowali okolicznościowe
wiersze, przeplatane piosenkami w wykonaniu szkolnego chóru.
Niewątpliwie na wszystkich wielkie wrażenie zrobił utwór pt.: „ Gaudeamus
igitur (łac. „Radujmy się więc”).
   Pod koniec apelu głos zabrała pani dyrektor szkoły: Karolina Kosno-
Basińska, która w imieniu organu prowadzącego złożyła wszystkim
pracownikom szkoły życzenia . Podczas swojego wystąpienia nagrodziła
zwycięzców konkursów plastycznych. Uczennice klasy 7a, finalistki
konkursu #OSEWyzwanie - Julia Barska, Agata Oleś, Oliwia Hajnrych i
Adrianna Poddębniak otrzymały tablety ufundowane przez szkołę.
         Ten dzień na pewno zapadł wszystkim głęboko w pamięci.

                                                            Julia Barska i Agata Oleś, kl.VII A
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