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        Kiermasz świąteczny w naszej szkole
W naszej szkole odbył się kiermasz świąteczny, na
którym sprzedawaliśmy ozdoby, pozostałe z
ogólnego kiermaszu, na którym śpiewano kolędy.
Na ogólny kiermasz były zaproszone osoby takie
jak: wójt gminy, zespoły muzyczne, nauczyciele
oraz osoby, które pragnęły przyjść posłuchać
pięknie śpiewanych kolęd i kupić na święta piękne
ozdoby i stroiki. Jeżeli chodzi o ogólny kiermasz to
ozdoby sprzedawały chętni uczniowie, rodzice oraz
niektórzy nauczyciele. Na kiermaszu z pozostałości
ozdoby sprzedawałam ja z koleżankami. Ten
kiermasz trwał ok. 3 dni. Pierwszego dni nosiliśmy
te ozdoby do pokoju samorządu szkolnego. Gdy już
skończyłyśmy, zostałyśmy po lekcjach.
Siedziałyśmy tam do 15:00. Przyszła do nas pani
woźna. Kupiła parę rzeczy a my przy okazji
zarobiłyśmy 10zł. Po 15:00 rozeszłyśmy się do
domów. Na drugi dzień chodziłyśmy po klasach i
ogłaszałyśmy, że odbędzie się kiermasz. Na każdej
przerwie  sprzedawaliśmy ozdoby. Codziennie
chodziłyśmy do domu po 15:00. Gdy skończyłyśmy
przyszła pora na posprzątanie i policzenie
pieniędzy. Udało się sprzedać prawie wszystkie
ozdoby.
Wiktoria
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Czy warto uprawiać sport?
Moim zdaniem warto uprawiać sport, ponieważ są
plusy i minusy. Plusem jest to, że będziesz bardzo
umięśniony i wysportowany, lecz minusy są takie,
ze trzeba dawać z siebie 100% na treningach. Dla
niektórych osób jest to mega fajne. Według mnie
sport jest mega fajny na przykład,  ja chodzę ma
treningi piłki nożnej Poznałem  tam bardzo fajnych
ludzi. Trener jest super,zachęca do pracy. Jeśli
naprawdę lubisz sport, możesz dać z siebie 200%
Tak jak wcześniej wspomniałem , nie ćwiczcie tylko
dla mięśni , sławy i wysportowania, bo sport to nie
musi się tobie podobać, na przykład ja lubię swój
klub. Mam tam mega dużo kolegów ,którzy mi
pomagają, ,których lubię i wyjeżdżam z nimi na
mecze.Na przykład taki Neymar, ten piłkarz  urodził
się bezdomnym a teraz może zmieniać wille co
tydzień i jeździć samochodami nawet za 10
milionów. Warto uprawiać sport.   Podsumowując
sport jest dla każdego, nie każdy ma talent, ale da
się tego nauczyć.Dlatego nie uciekaj z lekcji w-f, bo
to są pierwsze twoje kroki do sukcesu.

Kuba
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                  Wyprzedaż garażowa w naszej szkole 
W naszej szkole jest organizowana wyprzedaż garażowa.W którą
zaangażowane jest szkolne koło wolontariatu i samorząd
uczniowski. Wyprzedaż garażowa jest podobna do kiermaszu ,ale
sprzedajemy tam rzeczy ,które nie są potrzebne w domu np.
zegary,pluszaki,karteczki oraz figurki.Pieniądze pozostałe z
wyprzedaży będą dla samorządu i wolontariatu.Sprzedajemy w
Pokoju Samorządu uczniowskiego, gdzie sprzedawaliśmy rzeczy
pozostałe z kiermaszu. Warto zaangażować się w różne akcje ,bo
są bardzo ciekawe i możecie komuś pomóc .Ja bardzo lubię
angażować się w rożne akcje bo czasami jest śmiesznie i od razu
humor wam się poprawia.Dzięki takim akcjom możecie pomóc
sobie U mnie w szkole zbiera się godziny na świadectwo. Wracając
do wyprzedaży ,możemy sprzedawać tam wszystkie rzeczy ,które
nie są potrzebne w domach.Ni którym nie są potrzebne ,ale innym
się mogą się spodobać.Tak to dzieje, kto nie chce nie lubi ,daje i
polubi.Taka wyprzedaż garażowa może trwać nawet 6 godzin.My
jednak sprzedajemy to na wszystkich przerwach.Mam nadzieję, że i
wy zrobicie wyprzedaż garażową, żeby pomóc sobie i innym.
Ola Zawistowska
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Postanowienia noworoczne 2020r
Dużo ludzi na świecie ma inne postanowienia
noworoczne i chce je zrealizować je w tym roku.
Niektórzy maja postanowienia.Najczęściej są to
postanowieniem związane ze sportem: ćwiczyć,
biegać,spacerować,jeździć na basen,chodzić na
siłownie,zdrowo się odżywiać. Są tez
postanowienia muzyczne,taneczne: nauczyć się
grać na różnych instrumentach,chodzić na zajęcia
muzyczne, brać udział w konkursach, chodzić na
zajęcia taneczne, ćwiczyć w domu taniec, który
będziemy tańczyć . postanowienie szkolne: być
aktywnym na lekcjach, więcej się uczyć,
uczestniczyć  w zajęciach dodatkowych, brać udział
w  konkursach.postanowienia dotyczące zdrowego
trybu życia: zdrowy tryb życia, zdrowo się
odżywiać, spacerować. postanowienia dotyczące
gotowania: będę gotować jedzenie a nie jeździć do
restauracji, nie jeść fastfooda. Postawienia czasem
zmieniają nasze życie, ponieważ chcemy się
zmienić i to czasem pomaga, ponieważ sami na to
pracujemy.
NIkola Ratyńska Julka Szulencka
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Postanowienia noworoczne 2020 roku 
Początek roku to czas który motywuje nas to zmian w życiu. Staramy się spełnić nasze nasze postanowienia, w
100%. 
Lecz nie zawsze się udaje i według stereotypu nowy rok, nowa ja, zamienia się w nowy rok, stara ja...
Jeśli nie damy rady, zawsze mamy na to cały rok!1. Bycie FIT 
Bardzo dużo osób stara się wkroczyć w świat zdrowego stylu życia, staramy się zrzucić parę zbędnych kilo,
oraz odżywiać się zdrowiej. 

2. Zmiana stylu 
Ktoś postanawia zmienić swój styl. aby sprawdzić jak będzie się czuł w innym. Chęć sprawdzenia się w czymś
innym jest dobra, ponieważ odkrywamy samego siebie.

3. Nowe zainteresowania
Jeśli człowiek  nie spróbuje czegoś nowego, nie będzie wiedział czy jest w czymś dobry czy nie. Dla dobrego
piosenkarza, rysowanie może być nową pasją w której też będzie dobry!

4.Nauka nowego języka
Zawsze dobrze jest nauczyć się obcego języka, gdyż otwiera to przed nami więcej możliwości. Możemy
poznawać nowe kraje i ich kultury.

5. Nauka tańca
możemy odkryć coś czego na codziennie się nie próbuje, jest to dla zwykłych ludzi coś ciekawego.

6.Zmiana towarzyska
Odsuwamy od siebie toksycznych ludzi, którzy na pierwszym miesiącu stawiają swoje dobro, a potem dobro
innych. Staramy się przebywać z osobami, które mają na nas dobry wpływ.

7. Gotowanie 
Jeśli ktoś nie umie gotować, zawsze fajnie jest się podszkolić w tej dziedzinie. Jest to świetna opcja i bardzo
przydatna rzecz w życiu.

8. Podróżowanie, odkrywanie nowych miejsc
W nowym roku dużo osób ma cel by coraz częściej podróżować po świecie. Poznajemy dzięki temu nowych
ludzi, i mamy lepsze wykształcenie.

9. Lepsze oceny
Od nowego roku chcemy mieć lepsze oceny w szkole, dodaje to nam samoocenę, i czujemy się lepsi w szkole.

10. Większa samoocena
bardzo dużo z nas w dzisiejszych czasach ma niską samoocenę, a najważniejsze w życiu jest to by w pełni
akceptować siebie, i oczywiście kochać siebie. Powinniśmy siebie dowartościowywać i uwierzyć w siebie. 

Julia Brzózka i Wiktoria Jaworska kl. VIB 
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