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PIERWSZA GAZETKA SZKOLNA PO 
                    DŁUGIM CZASIE!

W tym numerze...
WYMIANA NIEMIECKA

DZIEŃ CHŁOPAKA

WYBORY DO SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO

Drogi czytelniku!
Witaj w pierwszym wydaniu miesięcznika "Czas na
przerwę". Będzie on się pojawiał w pierwszy dzień
miesiąca. Ta gazetka będzie Cię informowała         
o zapowiedziach konkursów, meczów oraz imprez
szkolnych. Mam nadzieję, że spędzisz z nami miło
ten rok szkolny i nic Cię już nie ominie!
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     WYMIANA NIEMIECKA 

W dniach 25.09-2.10.2018 grupa uczniów       
z najstarszych klas naszej szkoły gościła
kilkunastu uczniów z niemieckiej szkoły       
w Breisach. Młodzież obu szkół brała udział
na wycieczkach integracyjnych, m.in. do:
Krakowa, Wieliczki czy Zakopanego.
Wymiana pomaga w nauce języka, nie tylko
niemieckiego, ale także angielskiego. To
wspaniały czas, w którym poznajemy inną
kulturę i przeżywamy niezapomniane chwile.
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   30 września - dzień     
           chłopaka

  TOP 10 HITÓW
TEGO MIESIĄCA!

        KĄCIK     
     SPORTOWY

    Ważna 
 dzisiaj data!
 Bo to dzień 
  chłopaka! 

 W dniu
Chłopaka wiele
uśmiechów a

mało złości, jak
najmniej

smutków, dużo
radości, długich
wakacji i moc

słodyczy
wszystkim
chłopakom

redakcja życzy.

1.Dynoro - In My Mind
D'Agostino
2.Męskie Granie - Początek 
3.Jonas Blue - Rise 
4.K-391 - Ignite
5.Imagine Dragons - Natural
6.Goran Bregovic - Bella Ciao
7.Alan Walker - Darkside
8.Dawid Podsiadło -
Małomiasteczkowy
9.Paweł Domagała - Weź nie pytaj
10.Chiara Graspo & Michał
Szczygieł -Since you left me

27 września
odbyło się
głosowanie na
najlepszą
książkę w
naszej
bibliotece.
Wygrała
książka "Bolek 
 i Lolek" oraz    "
Tata ma
dziewczynę"!

27.09 odbyły się zawody w
biegach w sztafecie. Nasza
szkoła zajęła 3 miejsce.
29.09 odbyły się zawody w
szachach

Przypominamy o odbiorze
stypendium sportowego!
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      PIERWSZA GAZETKA SZKOLNA   
             PO DŁUGIM CZASIE!

WYMIANA
NIEMIECKA

DZIEŃ CHŁOPAKA

WYBORY DO
SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO

SKŁAD REDAKCJI:
ANNA KAJOR
MARTYNA BARTECKA
MAGDALENA
GĘBOŁYŚ

          KALENDARZ NIETYPOWYCH ŚWIĄT         
                             PAŹDZIERNIK 2018

Pieczywo można bardzo łatwo
zastąpić razową tortillą. Placek
posmaruj dobrej jakości
twarożkiem. Po jednej jego
stronie ułóż 2 plastry wędliny, 2
liście sałaty, plaster żółtego sera
i papryki. Uważaj, żeby nadzienia
nie było zbyt dużo, wtedy tortilla
się nie rozpadnie. Zostaw brzeg
placka posmarowany
twarożkiem. Zwiń wszystko w
rulon i podziel na 2-3 mniejsze
kawałki.

       Przepiśnik

Twoje szkolne śniadanie nie robi na Tobie wrażenia? Nie
masz czasu na długie przygotowania porannego
posiłku? Z pomocą przyjdzie Ci nasz "Przepiśnik"!
Znajdziesz tu najlepsze propozycje na urozmaicenie
swojego śniadania. Smacznego!

https://www.nauka.etczew.eu/rozpoczecie-roku-szkolnego-dzienne/

xyz
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        WYBORY DO SAMORZĄDU         
              UCZNIOWSKIEGO

    Dnia 10 października odbędą się wybory do URS         
    (Uczniowskiej Rady Szkoły). Akcja wyborcza będzie
trwała od 3 do 9 października. Informacje o kandydatach 
    znajdziecie na pierwszym piętrze. Zainteresowanych   
           prosimy o składanie kandydatur do pani Miler.       
       3 października odbędzie się spotkanie z
kandydatami 
      w celu omówienia przebiegu kampanii wyborczej.

   
   OD 1 PAŹDZIERNIKA BIEŻĄCEGO ROKU   
       OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ 
 UŻYWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
I URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NA           
                 TERENIE SZKOŁY!
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            INFORMACJE
V Ogólnopolski Konkurs
Fotograficzny "Moje miejsce na
ziemi" to idealne rozwiązanie dla
młodych fotografów, którzy chcą
pokazać jak kreatywnie manipulują
aparatem! Tematem tego konkursu
jest miejsce, w którym mieszkasz.
Prace należy dostarczyć do
biblioteki szkolnej do dnia
26.10.2018.

Fotografia to twoja pasja?
Chcesz pokazać innym
swoje prace? Ten konkurs
jest specjalnie dla Ciebie!
Pomoże Ci zrozumieć rolę
lasu w życiu Narodu. Prace
można oddawać do
26.10.2018.

Październik to miesiąc bibliotek! Uczcij go
razem z nami i odwiedź bibliotekę szkolną.
Jesteśmy pewni, że każdy znajdzie tam
książkę dla siebie!

Zachęcamy do zbiórki na rzecz
schroniska dla zwierząt. Zbliża się zima,
dlatego są potrzebne koce jak i karma.
Każda pomoc jest na wagę złota!

Masz do nas pytanie? Chcesz
zaproponować zmianę? Napisz do nas!
Możesz to zrobić poprzez maila:
gazetkaszkolna_fway@adres.pl, bądź
poprzez wrzucenie kartki z propozycją lub z
zapytaniem do skrzynki redakcji. Znajduje
się na pierwszym piętrze, obok sekretariatu.
Liczymy na was! 

              KĄCIK             
          REDAKCYJNY

Masz stroje, które idealnie nadawałyby się na
stworzenie występu? Idealnie się składa! Zbierane
są kostiumy do garderoby szkolnej. Takie stroje
można składać do Pani Miler. 

Uwielbiasz czytać? Weź udział w
Powiatowym Konkursie Czytelniczym
"Nasze lektury"! Konkurs ma kilka
etapów. Pierwszy już 26.10.2018 o godz.
13.30. W tym etapie obowiązuje materiał z
książki Seweryny Szmaglewskiej "Czarne
stopy".

Gazetka została opracowana przez:
 
  
  
  
                   

           Pod opieką Pani Miler

Harcereczka


	PIERWSZA GAZETKA SZKOLNA PO                      DŁUGIM CZASIE!
	W tym numerze...
	Drogi czytelniku!

	W tym numerze...
	Witaj w pierwszym wydaniu miesięcznika "Czas na przerwę". Będzie on się pojawiał w pierwszy dzień miesiąca. Ta gazetka będzie Cię informowała          o zapowiedziach konkursów, meczów oraz imprez szkolnych. Mam nadzieję, że spędzisz z nami miło ten rok szkolny i nic Cię już nie ominie!

	WYMIANA NIEMIECKA
	W dniach 25.09-2.10.2018 grupa uczniów        z najstarszych klas naszej szkoły gościła kilkunastu uczniów z niemieckiej szkoły        w Breisach. Młodzież obu szkół brała udział na wycieczkach integracyjnych, m.in. do: Krakowa, Wieliczki czy Zakopanego. Wymiana pomaga w nauce języka, nie tylko niemieckiego, ale także angielskiego. To wspaniały czas, w którym poznajemy inną kulturę i przeżywamy niezapomniane chwile.

	30 września - dzień                 chłopaka
	TOP 10 HITÓW TEGO MIESIĄCA!
	KĄCIK           SPORTOWY
	1.Dynoro - In My Mind D'Agostino 2.Męskie Granie - Początek  3.Jonas Blue - Rise  4.K-391 - Ignite 5.Imagine Dragons - Natural 6.Goran Bregovic - Bella Ciao 7.Alan Walker - Darkside 8.Dawid Podsiadło - Małomiasteczkowy 9.Paweł Domagała - Weź nie pytaj 10.Chiara Graspo & Michał Szczygieł -Since you left me

	KALENDARZ NIETYPOWYCH ŚWIĄT                                       PAŹDZIERNIK 2018
	PIERWSZA GAZETKA SZKOLNA                 PO DŁUGIM CZASIE!
	Pieczywo można bardzo łatwo zastąpić razową tortillą. Placek posmaruj dobrej jakości twarożkiem. Po jednej jego stronie ułóż 2 plastry wędliny, 2 liście sałaty, plaster żółtego sera i papryki. Uważaj, żeby nadzienia nie było zbyt dużo, wtedy tortilla się nie rozpadnie. Zostaw brzeg placka posmarowany twarożkiem. Zwiń wszystko w rulon i podziel na 2-3 mniejsze kawałki.


	Przepiśnik
	WYMIANA NIEMIECKA  DZIEŃ CHŁOPAKA  WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
	Twoje szkolne śniadanie nie robi na Tobie wrażenia? Nie masz czasu na długie przygotowania porannego posiłku? Z pomocą przyjdzie Ci nasz "Przepiśnik"! Znajdziesz tu najlepsze propozycje na urozmaicenie swojego śniadania. Smacznego!

	WYBORY DO SAMORZĄDU                        UCZNIOWSKIEGO
	OD 1 PAŹDZIERNIKA BIEŻĄCEGO ROKU           OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ   UŻYWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NA                             TERENIE SZKOŁY!
	Dnia 10 października odbędą się wybory do URS              (Uczniowskiej Rady Szkoły). Akcja wyborcza będzie trwała od 3 do 9 października. Informacje o kandydatach      znajdziecie na pierwszym piętrze. Zainteresowanych               prosimy o składanie kandydatur do pani Miler.               3 października odbędzie się spotkanie z kandydatami
	w celu omówienia przebiegu kampanii wyborczej.


	INFORMACJE
	Zachęcamy do zbiórki na rzecz schroniska dla zwierząt. Zbliża się zima, dlatego są potrzebne koce jak i karma. Każda pomoc jest na wagę złota!
	Październik to miesiąc bibliotek! Uczcij go razem z nami i odwiedź bibliotekę szkolną. Jesteśmy pewni, że każdy znajdzie tam książkę dla siebie!
	Uwielbiasz czytać? Weź udział w Powiatowym Konkursie Czytelniczym "Nasze lektury"! Konkurs ma kilka etapów. Pierwszy już 26.10.2018 o godz. 13.30. W tym etapie obowiązuje materiał z książki Seweryny Szmaglewskiej "Czarne stopy".
	Masz stroje, które idealnie nadawałyby się na stworzenie występu? Idealnie się składa! Zbierane są kostiumy do garderoby szkolnej. Takie stroje można składać do Pani Miler.

	KĄCIK                        REDAKCYJNY
	Masz do nas pytanie? Chcesz zaproponować zmianę? Napisz do nas! Możesz to zrobić poprzez maila: gazetkaszkolna_fway@adres.pl, bądź poprzez wrzucenie kartki z propozycją lub z zapytaniem do skrzynki redakcji. Znajduje się na pierwszym piętrze, obok sekretariatu. Liczymy na was!


