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  Od 2 grudnia 2019r. ruszył w naszej szkole długo
wyczekiwany projekt "Fabryka Kompetencji Kluczowych".

Rozpoczęły się zajęcia Koła fotograficznego, Koła
chemicznego, zajęcia szachowe i inne, a wśród nich nasze

Koło dziennikarskie "Szkolni redaktorzy". 
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CZEŚĆ! 
Jestem Natalia i mam 12 lat. Chodzę do klasy 6B.

Mam psa Luckiego rasy york i chomika, 
który nazywa się Weedy. 

Lucky ma 3 lata, a Weedy 6 miesięcy. 
Lubię grać w piłkę nożną 

i spotykać się ze znajomymi.
Moją pasją jest jazda wyczynowa na hulajnodze -

jeżdżę już od roku.
Uwielbiam również jazdę na na nartach. 

Pierwszy raz jeździłam w wieku czterech lat.
Od tego czasu jeżdżę z rodzicami co roku.
To wszystko, co mogę o sobie powiedzieć 
i zapraszam do przeczytania ciekawostek 

o innych redaktorach.  

Cześć!

Jestem Marcel,
 mam 11 lat,

 chodzę do klasy 6a.
 Lubię czytać książki.

 Interesuję się historią i sportem,
 a szczególnie piłką nożną. 

W naszej redakcji będę pisał 
artykuły dotyczące sportu.

Lubię grać w szachy,
 jak mój tata i dziadek.

Cześć! Jestem Nadia. Mam 12 lat.
Moją pasją jest jazda konna. Mam konia, 

którego dostałam na komunię. Jest to klacz
wielkopolska gniada z czarną grzywą i gwiazdką.
Nazywa się Saba. Ja i Saba jesteśmy najlepszymi
przyjaciółkami. Mam jeszcze kilka innych zwierząt.

Poza jazdą konną, gram na ukulele, gitarze i perkusji.
Uwielbiam występować w teatrzykach 

i konkursach recytatorskich. 
Kolekcjonuję też modele koni i piszę piosenki.
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 Mam na imię Maja.

Pewnie wszyscy mnie znacie,
Po tym jednak co napiszę,

lepiej mnie poznacie.
W życiu pasji mam wiele,

Czasami śpiewam w Kościele.
Potrafię też świetnie tańczyć

I uczę się grać na gitarze.
Gdybyście nie wiedzieli,

Oba te zainteresowania idą ze sobą w parze.
Na tym zakończę opowieść o sobie.

Gdyby ktoś chciał niech sobie dopowie.

Maja

,
                                     Cześć!

Mam na imię Alicja
Mam 12 lat. 

Chodzę do klasy 6b.
Jestem skromną osobą.

Moim ulubionym zwierzęciem jest kot, 
mam jednego w domu, ma na imię Kicia. 

Jeśli chodzi o sport,to
lubię pływać i grać w siatkówkę,

nie lubię grać w piłkę nożną i koszykówkę.
To tyle o mnieZbiegły

Mam na imię Pola.
Chodzę do klasy 6b.

Mam 12 lat.
Moją pasją jest gra na

 fortepianie, karate i śpiew.
Chodzę do szkoły muzycznej,
gdzie rozwijam swoją pasję.
Bardzo lubię występować 

w teatrzyku i biorę udział w konkursach recytatorskich.
Mam psa o imieniu Taffik 
oraz chomika Carmela.

Taffik ma 3 lata, 
natomiast Carmel rok.
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 Pierwszy semestr roku szkolnego 2019/20 za nami!

W środę, 6 lutego 2020 r. odbył się apel podsumowujący
działalność szkoły w I półroczu. Pani dyrektor Agnieszka

Ławrynowicz zaprezentowała, m.in. zestawienie ocen
oraz frekwencji, wyniki konkursów ogólnopolskich, wojewódzkich

i powiatowych, zajęcia pozalekcyjne, a także najważniejsze
inwestycje planowane i zrealizowane w bieżącym roku szkolnym.

Podczas apelu członkowie szkolnego koła teatralnego ,,Na Maksa”
przedstawili pantomimę na temat agresji, nienawiści, hejtu

w szkole.  Gratulujemy wszystkim i życzymy powodzenia drugim
semestrze.
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 Podsumowanie
transferów w piłce

nożnej
 Zimowe okno transferowe owocowało w wiele

ciekawych transakcji. Zdecydowanym hitem jest
kupno Erlinga Haalanda za 20 mln euro do Borussi

Dortmund. Norweg w 124 minuty strzelił 7 goli!
Najdroższy transfer to Bruno Fernandes kupiony ze
Sportingu Lizbona za 55 mln euro do Manchesteru
United. Młodzi piłkarze zdominowali, jeśli chodzi o

wartość i wielkość trasferów - wielu z 25 najdroższych
transferów, to zawodnicy poniżej 23 roku życia.

 W Polskiej PKO Ekstraklasie padł rekord wartości
transferu: bramkarz Legii Warszawy, Radosław
Majecki został sprzedany za 7 mln euro do AS

Monaco. Ważny dla polskich kibiców jest przejście
Krzysztofa Piątka po Herthy Berlin "IL Pistolero" został

sprzedany z AC Milanu za niecałe 30 mln euro.

M.Z.

Erling Haaland
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ZIMOWISKO

W dniach 16-22 lutego 
uczniowie naszej szkoły

oraz Szkoły w Biesiekierzu
wyjechali na zimowisko do Niedzicy.

Organizatorem wyjazdu 
była pani Alicja Marciniak.

Na miejscu na uczestników czekały 
liczne atrakcje. Wszyscy jeździli na

nartach i wspaniale się bawili.
To był świetny czas!
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