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    Najserdeczniejsze   
           życzenia

   W tym numerze:

Wspominamy
jasełka
szkolne,zbiórkę
na sztandar
szkoły, kolejną
edycję "Mam
talent", dzień
dobrego
uczynku oraz
nockę w
szkole.

Z okazji
nadchodzącego
Dnia Kobiet
składamy
najserdeczniejsze
życzenia dla
wszystkich
Koleżanek i Pań w
naszej szkole.
Życzymy

Wam uśmiechu
na co dzień,
samych
radosnych dni,
spełnienia
marzeń. 
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       Przybyli   
 wędrowcy

Koncert   kolęd

Jasełka
poruszały
problem
samotności
ludzi wśród
ludzi,
obojętność na
los drugiego
człowieka.

.

.

                    Wspomnienia 
                ze szkolnych jasełek

W naszej szkole
przed świętami 
Bożego
Narodzenia 
odbyły  się 
jasełka.
Główne  role
odegrali 

uczniowie 
klasy 8 i 7, a
także  Karolina
z klasy  5. Było 
to bardzo
wzruszające 
przedstawienie.
Pokazało  jacy

ludzie są  w
obecnych
czasach. Dało 
dużo  do
myślenia, do
zastanowienia
się  nad samym
sobą.

    Przesłanie   
        
Nie były  to
zwykłe  jasełka,
historia 
przedstawiała
współczesną
wersję
przygotowań do
wigilii. Wszyscy
zabiegani,
zajęci

smartfonami,
komputerem,
gierkami, pracą
nie potrafili
cieszyć się z tak
magicznego
wieczoru.

Oprócz
przedstawienia
jasełkowego
odbył się
koncert kolęd w
wykonaniu
uczniów naszej
szkoły. Był
wspólny śpiew i
gra na
instrumentach.

Tym
wydarzeniem
zostaliśmy
wprowadzeni w
świąteczny
nastrój.

/

.
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           MAM TALENT

Zachęcamy do wzięcia udziału w
przyszłym roku.        PODIUM

.

W tym roku
konkurs ,, Mam
talent" odbył się
dnia 23
stycznia.
Wszystkie
występy były
piękne. Każdy
uczestnik został
nagrodzony
brawami oraz 
małym
podarunkiem.
Były to puzzle,
dyplom oraz
bilet do kina.

Między
występami był
czas aby zjeść,
napić się, a
także
zatańczyć.
Niektórzy grali
na
instrumentach
muzycznych.
Były także
przedstawiane
układy taneczne
oraz występy
wokalne

 Pierwsze
miejsce zajęły
Amelka Kozioł i
Natalia
Rzepecka oraz
Karolina Pajtel.
Drugie miejsce
należało do
tańczącego trio
Nikoli Kabs,
Wiktorii
Tarczyńskiej
oraz Julki
Kowalik. Trzecie
miejsce zajął
Antek Halasz,

który grał na
kibordzie.

.
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Co lubi 
klasa piąta?

Pytania:
Jakie są
Twoje
zaintereso
wania?
Kim
chciałbyś/
chciałabyś
zostać w
przyszło
ści?
Kim innym
chciałbyś/
chciałabyś
zostać w
przyszłości?

Gabrysia
interesuje się
grą na flecie
poprzecznym i
zwierzętami. W
przyszłości
chciałaby
zostać znaną
flecistką, ale
gdyby jej
marzenie się
nie spełniło
chciałaby
pracować jako
nauczycielka
gry na flecie
poprzecznym.
Karola
interesuje się
rysunkiem i
grafiką. W
przyszłości
chciałaby
zostać
grafikiem, ale
gdyby

jej marzenie się
nie spełniło
chciałaby
pracować jako
architekt
wnętrz.
Karolina
interesuje się
tańcem i
zwierzętami. W
przyszłości
chciałaby
zostać
weterynarzem,
ale jakby jej
marzenie się
nie spełniło,
chciałaby
zostać
tancerką. 
Kaja
interesuje się
siatkówką. W
przyszłości
chciałaby
zostać znaną

siatkarką i grać
w reprezentacji
Polski, ale gdy
nie uda jej się
dostać do
Polskiej
reprezentacji to
chciałaby grać
w 
Chorwackiej.
Nikola
interesuje się
śpiewem i
gotowaniem. W
przyszłości
chciałaby
zostać znaną
piosenkarką,
ale gdy nie uda
się spełnić
marzenia,mogłaby
pracować jako
kucharka.
Oktawia
interesuje się
historią

i biologią. W
przyszłości
chciałaby
zostać
nauczycielką
biologii, ale
gdyby jej
marzenia nie
udało się
spełnić
chciałaby
zostać
nauczycielką
historii.
Dominik,
Lucek, Artur,
Krystian, Filip,
Paweł, Patryk
i
Damian interesują
się piłką nożną.
Uczęszczają
na treningi
SKS. W
wolnym czasie
ćwiczą

na szkolnym
boisku.
Większość z
nich gra w
drużynie
piłkarskiej.
Wszyscy w
przyszłości
chcieliby zostać
piłkarzami, ale
gdy ich marzeń
nie uda się
spełnić chcą
pracować jako:
kierowcy,
budowlańcy,
drwale,
właściciele firm
transportowych,
policjanci i
rolnicy.



www.gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska | Numer 51 02/2020 | Strona 5 
www.juniormedia.pl Szkolny Patrol

"Witajcie nam państwo mili,
myśmy do Was tu przybyli. by
powiedzieć swymi słowy. co się
stało Jezusowi .Wiecie wszyscy,
że dzieciątko przyszło na świat 
w stajni w żłobku, że anieli z
pastuszkami hołd mu dali wraz z
darami."
"Wiedzą młodzi wiedzą starzy,
co się dziecku potem zdarzy, jak
na osła twardym grzbiecie w
świat uciekać miało dziecię."

Kolędowanie odbyło się pod
przewodnictwem pana Piotra
brali udział w nim uczniowie z
naszej szkoły.Kolędowanie było
po to, aby nazbierać pieniądze
na sztandar szkoły.Chodziliśmy
między innymi po ulicach:
Santockiej,Kolejowej,Cmentarnej
ale poza tym jeszcze po
Brzezince i Przysiece. Mieliśmy
cudowne stroje i super zabawę. 

.

;

.

.
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              DZIEŃ DOBREGO UCZYNKU

Chodząca dobroć

O co
chodziło?

W naszej
szkole od kilku
lat funkcjonuje
szkolny klub
wolontariusza.
Organizuje on
,,Dzień dobrego
uczynku,,. W
tym roku kilka
dni wcześniej
została
wystawiona
skrzynka.

.

.

Wrzucaliśmy do
niej nasze
dobre uczynki,
z których
później zostały
wybrane i
nagrodzone
najlepsze z nich
. Tego dnia
przyjęto
również nowych
wolontariuszy.

Wolontariusze
przez pierwsze
półrocze brali
udział w
różnego rodzaju
akcjach za które
zbierali punkty.
Osoby, które
zdobyły
największą ilość
punktów zostali
odznaczeni
tytułem ,,
chodząca
dobroć,, Byli to:
Kaja klasa 5,

Karolina klasa
5,Nikola klasa
7, Olek klasa 7,
Sławek klasa7 i
Wiktoria klasa
8. Klasa która
najbardziej
angażowała się
w pracę
Szkolnego
Klubu
Wolontariusza
została klasa 7.
Gratulujemy!

Po przyjęciu
nowych
wolontariuszy
odśpiewaliśmy
hymn
wolontariatu.
Patronem jest
św. Jan Paweł
II, który jest dla
nas
autorytetem. W
drugim
semestrze
wolontariat ma
w planach akcje
tj. konkurs

o Janie Pawle
II, zbiórka
świąteczna,
przerwy dla
najmłodszych.
Zapraszamy do
udziału!

"Nie lękajcie
się. Otwórzcie,
otwórzcie na
oścież drzwi
Chrystusowi"
 
Musicie od
siebie
wymagać,
nawet gdyby
inni od was nie
wymagali".

.

.
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Walentynki Wierszyki

Dyskoteka
walentynkowa

Z okazji tego
święta, w piątek
w bibliotece
odbyła się
dyskoteka
karnawałowa.
Rozpoczęła się
o godzinie 14.00
i trwała około 2
godziny.

Wszyscy sporo
tańczyli i bardzo
dobrze się
bawili.

Wierszyki

Dzień świętego
Walentego To
dzień dobry dla
każdego! W tym
dniu wszyscy to
wyznają, Że
chcą kochać i
kochają!

.

.

.

Od wielu
wieków, co roku
w dniu 14
lutego obchodzimy święto
zakochanych -
Walentynki.
Jest to dzień, w
którym

zakochani
wyznają sobie
miłość oraz
obdarowują się
upominkami.
Początki tego
święta miały
miejsce

Rzymie, już w
starożytności.
Jednak wtedy
Walentynki były
obchodzone nie
14 lutego, a 15
jako
wigilia Luperkaliów.

 

.

Te życzenia Ci
przesyła
Walentynka
pewna miła. W
dniu tak
pięknym i
wspaniałym
Życzę Tobie
sercem całym
Dużo szczęścia,
namiętności,

Nie kończącej
się miłości.
Każdy gwiazdkę
ma na niebie.
Dla każdego
gwiazdka lśni.
Ja wybrałam
właśnie Ciebie,
moją gwiazdką
jesteś ty!

.

.

.

.
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                      NOC WOLONTARIUSZA

. .

. .

.

Noc z 24 na 25 stycznia była wyjątkowa dla
członków  Szkolnego Klubu Wolontariusza
im. Jana Pawła II. W nagrodę za swoje
zaangażowanie mieli "Noc wolontariusza".
Wstawiliśmy się na 20:00 do szkoły z pełnym
ekwipunkiem: śpiwory, materace, kapcie,
jedzonko itd..Czas do 6:00 upłynął na
zabawie i wygłupach na hali. Nad naszym
bezpieczeństwem czuwały pani Kasia i
Iwona. Graliśmy też w różne gry planszowe i
sporo ze sobą rozmawialiśmy. Dzięki tej
nocce dużo lepiej się poznaliśmy. Do domu
wróciliśmy zmęczeni ale bardzo zadowoleni.
Z utęsknieniem czekamy na następną nockę.

. .

. .

.
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