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Nasza szkoła uczestniczy w
wielu projektach. 

Dbamy o
bezpieczeństwo.
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Wywiady z uczestnikami konkursu.  Zadowoleni z
konkursu!

                              
                                   Ciekawy konkurs

-Jak się
nazywasz?
-Nazywam się
Zuzanna
Gorczyca.
-Z jakiej jesteś
szkoły?
-Jestem ze
szkoły  w
Sypniewie.
-Ile masz lat ?
-Mam 12 lat.
-Jaki mówiłaś
wiersz?
-Antoni

Słonimski
"Polska". 
 Trochę się
stresowałam.     
   

23 marca 2018
roku odbył
się konkurs
recytatorski 
"Strofy o
ojczyźnie"

-Jak się
nazywasz?
-Michalina
Ogonowska
-Z jakiej jesteś
szkoły?             
- Jestem ze
Szkoły w
Różanie.

-Ile masz lat?
-Mam 14 lat.
-Jaki mówiłaś
wiersz?
-Mówiłam"
Bagnet na broń 
"Władysław
Broniewski.
-Stresowałaś
się?
-Troszeczkę.

redakcja

Redakcja

redakcja

Redakcja
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                       Nasze wspaniałe jury !

Wspaniałe jury na ciekawym
konkursie.

Już za rok się
spotkamy!

redakcja

Przygotowanie
konkursu 
wymagało wiele
poświęcenia.
Sprostaliśmy
wszystkiemu i
pokazaliśmy
szkołę od jak
najlepszej
strony.
Wierzymy, że
ponownie
spotkamy się w
podobnym
gronie za rok.

Pozdrawiamy
wszystkich.

To Rok dla
Niepodległej,
dlatego każda
inicjatywa w
naszej szkole
związana jest z
propagowaniem
postaw
patriotycznych.
Czcimy naszą
Ojczyznę
słowem,
wierszem i
piosenką.
Pamiętamy o
historii

i niepodległości.
Wierzymy, że
nasza Ojczyzna
na zawsze
pozostanie
wolna.

redakcja
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Uczniowie, jak i nauczyciele, przyszli
z przypiętymi do bluzek żonkilami.

Mi się to bardzo
podobało :)

"Żonkile"

O.K.

19 kwietnia
2018 odbyła się
75. rocznica
powstania w
getcie
warszawskim. 

Nasza szkoła
też obchodziła
ten ważny
dla Polski
dzień. 

Z tej okazji
uczniowie, jak i

nauczyciele,
mieli przypięte
papierowe
żonkile do
bluzek i byli
ubrani na
galowo.

Marek Edelman
był jednym z
przywódców w
getcie
warszawskim.
Jego dokładne
miejsce i data
urodzenia są
nieznane, lecz
przyjęto, że       
 1 stycznia w
1922 w
Warszawie lub 1
stycznia 1919 w
Homelu. W
czasie II wojny

światowej
należał do
Powszechnego
Żydowskiego
Związku
Robotniczego.
Na jednym z
zdjęć które
przedstawia
właśnie Marka
Edelmana jest
zdjęcie, gdzie
Marek Edelman
trzyma kwiat
żonkila.

                  19 IV 2018 - akcja "Żonkile"                 
                           w naszej szkole

"Żonkile"

O.K.
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               Pierwsze wydanie informacji piłkarskich!

Poznaliśmy nowych mistrzów :
Anglii, Hiszpanii, Niemiec

Chelsea z
pucharem Angli.
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