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11 listopada ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI.
Narodowe święto obchodzone 11 listopada dla upamiętnienia
odzyskania niepodległość przez Polskę po 123 latach zaborów.
Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem
stopniowym. Wybór tego dnia uzasadnić można zbiegiem
wydarzeń w Polsce z zakończeniem I wojny światowej. W tych
dwóch dniach, 10 i 11 listopada 1918, naród polski uświadomił
sobie w pełni odzyskanie niepodległości, a nastrój głębokiego
wzruszenia i entuzjazmu ogarnął kraj. 
Ola Jerzak, kl.6c 

Listopad to miesiąc zadumy.
Wspominamy tych, których odeszli,
a potem świętujemy odzyskanie
niepodległości. Uroczystość Wszystkich Świętych 

– w Kościele katolickim jest to uroczystość
ku czci wszystkich chrześcijan, którzy
osiągnęli stan zbawienia i przebywają w
niebie, obchodzona corocznie 1 listopada.
W dniach 1 i 2 listopada pamiętamy 
nie tylko o świętych, ale przede
wszystkim o naszych bliskich, 
którzy odeszli, odwiedzamy cmentarze,
zanosimy kwiaty i zapalamy znicze 
na grobach.
Marta Laskowska 6c

DZIEŃ WSZYSTKICH
         ŚWIĘTYCH

                                  11 LISTOPADA 
             101 rocznica ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
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    WIELKI SUKCES NASZEJ RÓWIEŚNICZKI!

      MIA I BIAŁY LEW
  EUROWIZJA

To rodzinny film przygodowy  
z 2018. Dziesięcioletnia Mia Owen
ma odwrócone życie, 
gdy jej rodzina decyduje się 
na wyjazd z Londynu, 
aby zarządzać farmą lwów 
w Afryce. Kiedy rodzi się piękny
biały lew, Charlie, Mia po raz
kolejny znajduje szczęście 
i rozwija szczególną więź z
rosnącym młodym. Kiedy Charlie
osiąga trzy lata, życie Mii znów się
chwieje, gdy odkrywa niepokojący
sekret ojca.
Marta Sokołowska 
i Hania Drobnik 6c

Eurowizja Junior - konkurs
piosenki, który w roku 2019
wygrała polka Viki Gabor. Polska
znowu okazała się najlepsza,
wcześniej zwyciężyła Roksana
Węgiel. Viki zaśpiewała piosenkę
,,Superhero”. 
Jeśli chodzi o jej karierę to pod
koniec 2018 wzięła udział w
przesłuchaniach do drugiej edycji
programu The Voice Kids. 
24 listopada wygrała w finale
konkursu Eurowizji, zdobywając
łącznie 278 punktów. 
Jesteśmy dumni i gratulujemy!
Ola Jerzak 6c
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Drodzy UCZNIOWIE!
Zachęcamy do udziału w zbiórce
darów dla szczeniąt.

      KONKURS 
          BÓBR

GRATULUJEMY !

      H U M O R
    S Z K O L N Y

 
Klasy 4-6
próbowały
swoich sił w
konkursie Bóbr.
Niecierpliwie
czekamy na
wyniki. 

Pragniemy zachęcić wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału 
w zbiórce środków czystości dla podopiecznych Fundacji Judyta. 
Po raz kolejny liczymy na Wasze dobre serca i z góry dziękujemy za
pomoc! Potrzebne są wymienione na plakacie artykuły służące do
sprzątania oraz koce, ręczniki, nowe zabawki dla psiaków. Zbiórka trwa
do 9 grudnia, dary można przynosić do sali 26. Jednocześnie
przypominamy o zbiórce żywności trwającej w naszej szkole, szczegóły
akcji znajdują się w ogłoszeniach w dzienniku elektronicznym.

Dwoje uczniów z naszej szkoły
zostało wicemistrzami świata 
w kategorii kata indywidualnie.
Mistrzostwa odbyły się 10.11.2019
w czeskim Brnie. Amelia Jakubiak i
Igor Karda zostali indywidualnymi
wicemistrzami świata w swoich
kategoriach. 
GRATULUJEMY! Życzymy
dalszych sukcesów.

Przybiega dzieciak na stację
benzynową z kanistrem:
- Dziesięć litrów benzyny, szybko!
- Co jest? Pali się?
- Tak, moja szkoła. Ale trochę
jakby przygasa.
                    _______
Na lekcji polskiego:
- Jasiu, powiedz nam, kiedy
używamy wielkich liter?
- Kiedy mamy słaby wzrok!


	Listopad to miesiąc zadumy. Wspominamy tych, których odeszli, a potem świętujemy odzyskanie niepodległości.
	WIELKI SUKCES NASZEJ RÓWIEŚNICZKI!
	MIA I BIAŁY LEW
	EUROWIZJA
	KONKURS
	BÓBR



