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Aktualności: Co wydarzyło się w szkole?
         W poniedziałek 12.09.2022 r. odbyły się wybory do samorządu szkolnego.
Przewodniczącą szkoły została ósmoklasistka Ada Longawa. Zastępcą - piątoklasista
Tobiasz Jakubowicz, a skarbnikiem i sekretarzem ósmoklasista Jan Lenik oraz
szóstoklasistka Weronika Rajs. Opiekunami samorządu szkolnego są Panie Bernadeta
Moskal, Natalia Barańska oraz Aleksandra Zdziarska.

Ważne!
         Dnia 19 września odbędzie się Dzień Sportu, dlatego wszyscy uczniowie i nauczyciele
powinni przyjść ubrani w dresy. Mamy nadzieję, że tak będzie i zobaczymy, jak najwięcej
znajomych twarzy ubranych w kolorowe dresowe stroje.

Jeszcze ważniejsze!
          W szkole mamy też nowego nauczyciela czyli Pana od religii Dawida Wierdaka. Jest młody i przystojny,
ale lepiej się w nim nie zakochiwać, ponieważ jest żonaty :) :) :)

                                                                                                                                          Marysia J. Emilia W.
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Ze sportu:
FC Barcelona grała z FC Bayernem Monachium. Bayern wygrał z
FC Barceloną 2:0.
Strzelcami bramek byli: Leroy Sané i Lucas Hernández.

Polscy siatkarze zdobyli srebrny medal, bo przegrali z
reprezentacją Włoch. Jednak i tak to jest ogromny sukces Polaków.
Gratulacje!
Reprezentacja Polski  przegrała 1:3.

Iga Świątek wygrała US OPEN i wygrała 2,6 mln dolarów. To
wspaniały wyczyn Polski! Chyba zaczniemy trenować tenis!
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Chichot szkolny.
Co robi 9 zł w portfelu?
    Ledwo dycha

Dlaczego woda nie zdała egzaminu?
     Bo oblała!

Co mówi piłkarz, gdy przychodzi do fryzjera
                     gol!
Tata pyta Jasia:
-Po co ci w domu łopata i kompas 
- Zamierzam posprzątać w moim pokoju;)
Jak nazywa się przesolona firanka
     zasłona
 Jakie są ulubione ryby matematyka?
    sumy
                                                                                                                                               W.R i M.P

 O boksie
Boks, pięściarstwo - sport walki, w którym dwóch zawodników walczy ze sobą jedynie przy użyciu         
                          pięści, pierwotnie bez rękawic, a od początku XX w. Już w rękawicach 
                                                                            HIATORIA BOKSU
Boks znany był już w starożytności, i jest jednym z najstarszych sportów świata. Występował on w
programie igrzysk olimpijskich starożytnej Grecji. Początkowo walki odbywały się na gołe pięści i były
bardzo brutalne, co często prowadziło do śmierci jednego z zawodników. Nie miały one określonych     
                     norm i zasad, więc prawie w ogóle nie przypominały współczesnego boksu.
Zmiany zaszły na początku XVIII wieku w Anglii. Wtedy to James Figg, uznany za pierwszego mistrza     
                                                  w historii założył akademię boksu.
RODZAJE BOKSU 
-Boks kobiet 
-Boks tajski
- MMA
-FAME MMA
-HIGH league 
-Boks Syjamski 
-Boks Chiński 
-Boks Birmański 
-Boks Francuski
-Kick-boxing Amerykański
-Kick-boxing Frańcuski
                                                                                                                                      Majka Miętus
                                                                                                                                      Maja Zwarycz

Chichot szkolny.
Dlaczego woda nie zdała egzaminu?
  Bo oblała!

Co mówi piłkarz, gdy przychodzi do fryzjera
  Goool!

Tata pyta Jasia:
-Po co ci w domu łopata i kompas
- Zamierzam posprzątać w moim pokoju;)

Jak nazywa się przesolona firanka
  Zasłona
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Nowy skład zespołu redakcyjnego gazety Echo Szkoły

W tym roku szkolnym został powołany nowy skład zespołu redakcyjnego naszej gazety
"Echo Szkoły". Stanowią go uczniowie klasy V. Będziemy informowali Was o nowych
aktualnościach, ciekawostkach ze sportu. Pojawi się także humor. Nasza gazeta zostanie
wzbogacona o wywiady, przeprowadzone z nauczycielami. Możecie także liczyć na zagadki,
przepisy kulinarne, modę i wiele, wiele innych rzeczy. 
Jako informację podajemy na początek terminy "dni dyrektorskich". Na pewno jesteście
ciekawi, kiedy nie będziemy mieli lekcji. 

31 października 2022r.-poniedziałek
2 maja 2023r.-wtorek
23-25 maja 2023r.-wtorek, środa, czwartek-egzaminy klasy 8
21-22 czerwca 2023r.-środa, czwartek 

Zimowa przerwa świąteczna-23-31 grudnia 2022r.

Ferie zimowe w tym roku wypadają od 16-27 stycznia 2023r. 

Wiosenna przerwa świąteczna-6-11 kwietnia 2023r. 

Redakcja
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