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Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka

 Na dyskotece, która odbyła się na parterze w holu szkolnym, było
głośno i wesoło. Wszyscy dobrze się bawili: W funkcji DJ wystąpili:
Mateusz Gleń, Michał Kucharski i Karol Kucharski. W imprezie wzięli
udział prawie wszyscy uczniowie z klas 4- 8.  Kamil Konior miał
niebieską perukę i sukienkę. W tym szałowym stroju zaprosił Emilię
Wernej do tańca. Smakołykiem była pizza. Każdy miał po trzy kawałki,
ale Michał Kucharski i Karol Kucharski poskładali się z resztą klasy na
cztery pizze z innej pizzerii.
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Moda uczniowska na jesień.

Koniec sierpnia to moment, gdy warto przygotować
się na wilki back to school, szczególnie jeśli chodzi o

garderobę. Stylizacje do szkoły mogą być modne,
odzwierciedlające osobisty gust i przede wszystkim

komfortowe. Wiele z zestawów może również
skutecznie podnieść pewność siebie. Trzeba mieć

jednak na uwadze rangę instytucji, jaką jest szkoła i
dostosować swój strój do jej regulaminu.  W szkole

niewskazane są:
- topy i bluzki odsłaniające pępek, bądź dekolt,

- bardzo krótkie spódniczki i sukienki,
- niebotycznie wysokie obcasy'

- prześwitujące materiały,
- bardzo obcisłe kroje i fasony,

- wyzywające wzory i motywy np. czaszki,
- ubrania i dodatki z symbolami powszechnie

uważanymi za wulgarne i obraźliwe.
  Pamiętając o powyższych zasadach, łatwiej jest
wprowadzić szkolną stylizację najnowsze trendy.

Warto wprowadzić do szkolnych outfitów również styl 
athleisure, miękkie dzianiny lub jeansowe looki.

Bazując na trendach, można przejść do wyposażenia
garderoby- z pewnością przyda się wygodna bluza

vintage lub sweter, spodnie.

Ze sportu

25 września odbył się mecz Polska : Walia.
Polska wygrała  1-0. Jedynym  strzelcem
gola był Karol Świderski. Polska
wygrywając,  utrzymała się w lidze narodów.

 Węgry choć nie posiadają niesamowitej
reprezentacji pokonali Niemcy 1-
0. Strzelcem gola był Adam Szalai, który gra
w szwajcarskim klubie FC Basel.

Październikowy przegląd sportu

Reprezentacja Polski w piłce
nożnej została wylosowana w
grupie na euro 2024, które
odbęzie się w Niemczech.
Przeciwnicy Polski w grupie to:
Czechy, Albania, Wyspy Owcze i
Mołdawia. 
MECZ PIŁKI NOŻNEJ 
FC Barcelona grała z FC Bayern 
FC Bayern wygrał mecz 3:0 z FC
Barceloną.  
Strzelcami zostali Sadio Mané,
Eric Maxim Choupo-
Moting, Benjamin Pavard.

Moda na zimę

Jest sporo koncepcji na to jak ma być ubrana
współczesna kobieta w zimie. Jest modnych trochę
prążków, wzorów geometrycznych, "ciapków' czy
nawiązań do szydełkowych wzorów z babcinych
narzut. Jeśli chodzi o sylwetkę, to modne będą
ubrania mocno oversizeowe tuszujące sylwetkę.
Wyraźnie za duże marynarki, spodnie z szerokimi
nogawkami oraz niskim stanem odsłaniającym
brzuch, obszerne i długie płaszcze, peleryny oraz
narzutki. Z drugiej strony mamy dopasowane żakiety,
spódnice mini odsłaniające nogi czy gorsetowe
topy.Modne kolory w nadchodzącym sezonie to:
soczysta zieleń, żółty, śmietankowy, pomarańczowy,
czerwony, lawendowy, fioletowy, kobaltowy, fuksja
srebro oraz wszelkie odcienie camelowych brązów.
Wiele z tych kolorów wystąpiło również w wersji nieco
przygaszonej (zwłaszcza różowy i fioletowy). Jak
zwykle możemy też pozostać wierne bieli i czerni. Te
kolory z mody nigdy nie wychodzą. 

Maja Z.
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Wywiad z Panią Dyrektor Niną Hanus
Weronika: Dzień dobry, Jesteśmy z gazetki Echo Szkoły. Chcielibyśmy zadać Pani kilka pytań.
Pani Dyrektor: Dzień dobry. Jest mi niezmiernie miło, że mogę Was tutaj gościć u siebie w gabinecie. To dla
mnie wielka przyjemność. Cieszę się, że mogę udzielić odpowiedzi na Wasze pytania. Słucham. 
Martyna: Ile lat pracuje Pani w szkole? 
Pani Dyrektor: Swoją pierwszą pracę rozpoczęłam tutaj w szkole i trwa to już 16 lat.
Weronika: Co Pan lubi robić poza szkołą?
Pani Dyrektor: Poza szkołą bardzo lubię spędzać czas ze swoją rodziną, z synem, chodzić na spacery z moim
psem do lasu. To jest największa moja przyjemność. 
Martyna: Co jest najtrudniejsze w Pani pracy?
Pani Dyrektor: Wiele jest takich czynników, które mogą być trudne dla dyrektora. Najtrudniejsze to jest chyba,
żeby sprostać po prostu tym wszystkim wymaganiom, które są stawiane dyrektorowi szkoły.
Weronika: Kiedy zaczęła się pani uczyć języka angielskiego?
Pani Dyrektor: Języka angielskiego zaczęłam uczyć się dopiero w klasie VI. czyli tak jak Wy jesteście w tym
wieku. Nie miałam szczęścia takiego, żeby uczyć się go od przedszkola, ponieważ wcześniej języka obcego w
młodszych klasach nie było, więc od VI klasy. 
Martyna: Czy dobrze się Pani uczyła jako dziecko?
Pani Dyrektor: Zawsze. Będę trochę nieskromna, ale od dziecka byłam wzorową uczennicą. Zawsze miałam
świadectwo z paskiem i od dziecka zawsze chciałam być nauczycielką. 
Weronika: Jakie ma Pani zwierzeta domowe?
Pani Dyrektor: Mam trzy zwierzatka domowe: ukochanego owczarka niemieckiego- Bellę, oraz dwa cudowne
koty- Pusię i Melę.
Martyna: Jakie były Pani ulubione przedmioty oprócz języka angielskiego?
Pani Dyrektor: Język angielski był zawsze moim ulubionym, a poza nim lubiłam język niemiecki i w szkole
średniej język polski mnie pasjonował. Jestem humanistką. 
Weronika: Jaka jest Pani ulubiona potrawa?
Pani Dyrektor: Moja ulubiona potrawa to kotlet, kapusta i ziemniaczki. 
Martyna: Jakie ubrania Pani najbardziej lubi?
Pani Dyrektor: Z racji tego, że jestem Dyrektorem staram się wyglądać zawsze elegancko, lubię nosić
sukienki, buty na wysokim obcasie, ale są chwile, że lubię przyjśc na luzie, czyli wszystko zależy od sytuacji a
nawet i od pogody. 
Weronika: Czy zarobki dyrektora są wystarczajce?
Pani Dyrektor: Jakie trudne pytania stawiają mi uczniowie klasy VI! Powiem tak- wystarcza mi na potrzeby
codzienne, ale myślę, że zarobki mogłyby być trzoszkę wyższe, gdyż nie są one adekwatne do zadań, które
wykonuję, ale nie narzekam, bo na chwilę obecną jakoś daję radę. 
Martyna: Dziękujemy Pani za wywiad, który ukaże się w najbliższym numerze "Echo Szkoły". 

                                                                                                                         Martyna Parzych
                                                                                                                         Weronika Rajs

W następnym numerze wywiad z Panem Łukaszem Dołęgowskim. 
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Wywiad z Panią Dyrektor

WYWIAD Z PANIĄ DYREKTOR NINĄ HANUS

.

Pasowanie na ucznia

.

.
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koCellfast Wilki Krosno
         Krośnieńskie Wilki wygrały finał z  Falubazem Zielona Góra. Przeszli do
Ekstraligi, zatem będą jeździć z najlepszymi klubami z Polski. Z tej okazji
prawdopodobnie zorganizują spotkanie z fanami Wilków. Najwyżej punktowanym
zawodnikiem z Krosna był Andrzej Lebiediev, zdobył 15 pkt. Niestety w następnym
sezonie żużlowym nie będzie jeździł Tobiasz Musielak, a zamiast niego przybędzie
nowy zawodnik.

Przerwa na czytanie

Dnia 28.10.2022 roku uczniowie naszej szkoły mieli za zadanie ubrać się za postacie z
bajek i przynieść do szkoły książki. Za udział  w tej akcji dostaną pozytywne uwagi.

Chcemy pobić największą ilość przeczytanych książek. Na przerwach uczniowie
czytają i robią zdjęcia w foto budce, a nauczycielki pięknie ustroiły korytarze. Dzieci
przebrały się za różne postacie, np. za Smerfetkę, wróżki, pokemony, Królową Kier,

księżniczki i Czerwone Kapturki itd.

                                                                                                                                       W.R i M.P

Świeto Pieczonego Ziemniaka .
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Święto Pieczonego Ziemniaka
    
     Dnia 20.10.2022 odbyło się w naszej szkole Święto
Pieczonego Ziemniaka. Uczniowie klas 1-3 byli bardzo 
podekscytowani i szczęśliwi. Na piątej lekcji wszyscy zebrali
się na sali gimnastycznej i zajęli swoje miejsca. Później
przemawiała Pani Bernadeta Moskal. Kolejnym punktem było
wykonanie przez uczniów różnych zwierzątek z ziemniaków.
Pomysłów było bardzo dużo i naprawdę wyszły ciekawe
ziemniaczane figurki. Po tej części rozpoczęły się konkursy, a
po nich degustacja pieczonych kartofli. 

Dzień Edukacji Narodowej 

14 października przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego na
czele z przewodniczącą - Adrianną Longawą - złożyli wszystkim
nauczcielom oraz pracownikom szkoły najlepsze życzenia z okazji
ich święta, które zostały wypisane na pięknych laurkach.
Dodatkowo na parterze  można było podziwiać portrety nauczycieli,
wykonane przez uczniów. Były naprawdę wspaniałe. 
Życzymy wszystkim pracownikom szkoły wszystkiego najlepszego,
a przede wszystkim satysfakcji z pracy, zdrowia, szczęścia i
samych wspaniałych uczniów. 
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