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Wyniki konkursu na Nauczyciela Roku

1 listopada obchodzimy uroczystość
Wszystkich Świętych, która wywodzi się
ze celebrowania pamięci wszystkich
męczenników chrześcijańskich. 
Jak wiadomo, każdy święty jest zmarłym,
ale nie każdy zmarły jest świętym. A więc
"święto zmarłych", to nie dzień 1 listopada,
który jest „dniem wszystkich świętych”, ale
2 listopada, bo to właśnie wtedy
wspominamy wszystkich zmarłych i
odwiedzamy groby na cmentarzach, gdzie
myślimy o zmarłych krewnych,
przyjaciołach czy zasłużonych rodakach.

Błażej Kozok

zaduszki

W dniu 14 października w naszej szkole odbyła się tradycyjna
akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej.
Jak zawsze uroczystość swoimi występami uświetnili nasi
wspaniali i utalentowani uczniowie, zaś przyznane (także przez
uczniów) tytuły Najsympatyczniejszego oraz Najlepiej Uczącego
Nauczyciela odebrali kolejno pani Monika Najda i pan Błażej
Kozok.

Nagrodzonym nauczycielom serdecznie gratulujemy!

Miło nam również poinformować, że nauczyciel W-F, pan Jacek
Adamczak otrzymał w tym roku szkolnym Nagrodę Prezydenta
Miasta Gliwice. Gratulacje!
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Cykl: Czytelnicy polecają...
Książka p.t.
„Wyprawa” jest
częścią trylogii
„Ewilan z dwóch
światów”.
Historia
opowiada o
trzynastoletniej
sierocie
Camille, która
razem ze swoim
przyjacielem
Salimem ląduje
w innym
świecie.
Okazuje się, że
Camille tak
naprawdę
nazywa się
Ewilan

i ze względów
bezpieczeństwa
razem ze swoim
zaginionym
bratem została
przeniesiona do
świata który
znamy. Camille
musi za wszelką
cenę odnaleźć
brata, aby
powstzrymał on
zagładę ze
strony
Ts`żerców.
Książka
napisana przez
Pierre Bottero
pochodzącego z
Francji pisarza,

nauczyciela i
pedagoga.
Moim zdaniem
książka jest
świetna i
polecam
przeczytać całą
trylogię .
Prawdopodobnie
pojawi się
następna część,
ale data
premiery (w
dniu pisania tej
recenzji) nie jest
jeszcze znana.
Ania Migdał 8B

Zasady bezpieczeństwa internet
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