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Piękna jesień, 
co kolory plecie.
Wszystko w żółci
i zieleni!
Liście złotem cudnie
mieni! 
Brązy lasy otulają,
Tam kasztany 
już zbierają.
W lesie grzybów
pełne kosze 
O nic więcej już nie
proszę ...
Trochę słonka 
I deszczyku ...
Szyszek wokół jest
bez liku!
Jesień jest to pora
śliczna!
Pełna radości 
i też smutku liczna...
Karolina Kałużna

 Z okazji Dnia Edukacji
Narodowej wszystkim

pracownikom naszej szkoły
składamy najserdeczniejsze
życzenia zdrowia, radości,
powodów do zawodowej

satysfakcji oraz
pomyślności. Dziękujemy za

Waszą ogromną pracę,
cierpliwość 

i zaangażowanie.
Redakcja

. .

Jesień w obiektywie
Joasi Kaszewskiej,
uczennicy klasy 8f,
wygląda wspaniale!
Przyznajcie sami!
Joasia pasjonuje się
fotografią 
od najmłodszych lat.
Ostatnio uwiecznia 
na zdjęciach
wydarzenia, które
mają miejsce 
w naszym mieście.
Swoją przyszłość
utalentowana
paparazzi ;) także
wiąże z fotografią!
 Życzymy jej
powodzenia 
w rozwijaniu swojej
pasji!

Ważne daty i najbliższe dni
wolne od zajęć
dydaktycznych:
14. listopada Dzień Edukacji
Narodowej
1. listopada Wszystkich
Świętych
2. listopada dzień wolny
11. listopada Narodowe
Święto Niepodległości

. .
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Julia
Romaneczko,
uczennica
klasy 8a,
została
przewodniczącą
Samorządu
Uczniowskiego!
Głosowało na
nią 212 osób. 

Jej zastępcą
została Hania
Stucka z 8e.

Gratulujemy!

.

. .

Zadaliśmy Julce kilka pytań.
Dlaczego postanowiłaś kandydować do Samorządu
Uczniowskiego?
J.R.:Postanowiłam kandydować do SU, ponieważ od klasy szóstej było
to moje małe marzenie. Chcę zmienić naszą szkołę na jeszcze lepszą,
aby każdy mógł czuć się w niej dobrze. 
Co najbardziej chciałabyś zmienić? 
J.R.: W szkole chciałabym wprowadzić przede wszystkim więcej imprez
integracyjnych, ponieważ uważam, że dobre relacje międzyludzkie to
podstawa oraz postaram się zrealizować większość punktów z mojego
programu. 
Jakie są Twoje zainteresowania?
J.R.:Od dawna interesuję się medycyną i w przyszłości chciałabym
zostać lekarzem, ponieważ uwielbiam pomagać ludziom.

Powodzenia!

.

.

. .
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            JESIENNY CYNAMON

Niespodziewanie lato przeszło w jesień, a wraz z tym
pojawiły się jesienne przyjemności.
Od paru lat wiadomo,  że Cynamon lubi takie klimaty.
Na ziemi jest mnóstwo suchych patyków, kolorowych
liści i spadających kasztanów, czyli wszystko to, co
Cynamony lubią najbardziej :)
 Kolorystycznie mój pies idealnie pasuje do jesiennych
barw. Chyba sam jest tego świadomy, bo na każdym
spacerze uradowany nurkuje w stertach liści i biega w
poszukiwaniu kasztanów zamkniętych jeszcze w
łupinie. Najwidoczniej kolce mu nie przeszkadzają i
namiętnie je rozgryza,aby wydobyć błyszczącą
 brązową kulkę.

Lena Cisowska-Środecka, 6a
.

Biblioteka szkolna poleca...
Bibliotekarka, pani Anna Stasz, zachęca
wszystkich młodych czytelników do
przeczytania cyklu powieści fantasy Tarana
Matharu pt.: "Zaklinacz".  Żądne krwi hordy
orków wypowiadają wojnę...

Z okazji Dnia Języków
Obcych uczennice
klasy 8e, Wiktoria,
Karolina K., Klaudia,
Hania, Maja i Nina,
przeprowadziły sondę
korytarzową. 
Jej wyniki znajdziecie
na wykresie obok. 
Święto to obchodzone
jest każdego roku, 26.
września.

.

.
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 Na jesienne, chłodne, ponure dni pani Lidia
Kubisiak poleca... placek z owocami!

Poniżej znajdziecie przepis.

Składniki:
1 kostka margaryny
4 jajka
1 szklanka cukru
2 szklanki mąki
2 płaskie łyżeczki mąki do pieczenia

Kruszonka:
1 szklanka mąki
3/4 szklanki cukru
1 cukier waniliowy
1/2 kostki margaryny lub masła

Wykonanie:
Ubić pianę z białek, dodać cukier i żółtka. Masę wymieszać z mąką i proszkiem do
pieczenia, następnie wlać ciepłą rozpuszczoną margarynę. Ciasto wylać na posmarowaną
blachę, wyłożyć owoce obtoczone w mące i posypać kruszonką. Piec około 45-50 minut.

Smacznego!

Pani pyta:
-Kasiu, co to jest litr?
-To samo co kilogram, tylko na mokro.

Asia po powrocie ze szkoły:
-Mamusiu, mogę iść się pobawić?
-Z tą dziurą w rajstopach?
-Nie... z tą Jolą z drugiego piętra

Na lekcji geografii nauczyciel pyta
Michała:
-Gdzie leży Kuba?
Na to Michał:
-Kuba leży w domu, ma grypę.

Podczas przerwy:
-Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka
ochota, żeby się pouczyć..
-I co wtedy robisz?
-Czekam, aż mi przyjdzie.

Pani pyta dzieci na lekcji, jakie znają
ssaki. Zgłasza się Ania:
-Żyrafa.
Potem zgłasza się Jasiu i mówi:
-Toperz
-Jasiu!!! Mówi się nietoperz.
Na to Jasiu:
-Jak nietoperz, to nie wiem.

Nauczyciel biologii pyta Jasia:
-Po czym poznasz drzewo kasztanowca?
-Po rosnących na nim kasztanach.
-A jeśli kasztanów na nim jeszcze nie
ma?
-To ja poczekam.

Katechetka pyta się Jasia:
- Jasiu, kiedy Adam i Ewa byli w raju?
- Jesienią.
- A dlaczego akurat jesienią? - pyta
zdziwiona katechetka.
- Bo wtedy dojrzewają jabłka.
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