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Historia
walentynkowego
święta...
Jak mówić o
swoich
uczuciach?
OSTATKI
Karnawał-
zobaczcie,jak się
bawiliśmy...

 Walentynkowa
poczta
Zakochaj się w
książkach-randka
w ciemno w
bibliotece..

Walentynkowy
kiermasz
słodkości

WŁADCY
JĘZYKÓW- 
poznaj
,,walentynkowe"
słownictwo...
Zakochaj się 
w nauce języków
obcych :)

BĄDŹ OSTROŻNY
W SIECI...
Czy internetowe 
love zawsze
bezpieczne?
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Walentynkowe wyzwania
Szkolne walentynki zorganizował Samorząd
Uczniowski.Na ten dzień zaplanowano szereg atrakcji
,,Zależało nam na tym ,by ten dzień stał się okazją do
wyrażania ciepłych uczuć; podziękowań za przyjaźń
i koleżeństwo, sympatię (...) Chcieliśmy zwrócić
uwagę na to ,jak ważne są pozytywne relacje między
nami" -przekonywali uczniowie Samorządu
z opiekunami. Tego dnia zorganizowano kiermasz
walentynkowy, gdzie oprócz słodkości można było
nabyć piękne kartki walentynkowe i ozdoby
,wykonane przez uczniów na konkurs plastyczno-
literacki. W tle wybrzmiewała ,,love" muzyka.
Tego dnia najmodniejszy był kolor czerwony i jego
odcienie. Ilość  zaś przygotowanych na Pocztę
Walentynkową kartek -przerosła nasze oczekiwania:)
Walentynkowe przesyłki dostarczono do wszystkich
klas, pozdrowienia przesyłali sobie uczniowie, wyrazy
sympatii trafiały do rąk Dyrekcji i Nauczycieli;
Nauczyciele pozdrawiali swoich uczniów.
Jak to dobrze,że w naszej szkole jest tyle sympatii 
i miłości ;) Tak trzymać ! Wasza Walentynka

JP



www.nowiny24.plNowiny | Numer 15 03/2020 | Strona 6  
www.juniormedia.plPrzybij piątkę

:)

           WALENTYNKI W NASZEJ SZKOLE

:)

Dziękujemy za wspólnie
spędzony walentynkowy
dzień.Gratulujemy zwycięzcom
Konkursu ,,Walentynkowe
Wyzwania'':) Słodkości i
dyplomy przekażemy podczas
Dnia Samorządu

JP M.R
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          ZAKOCHANI WŁADCY JĘZYKÓW
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Zakochaj się w książkach:)
Walentynkowe dni w szkolnej bibliotece bywają
wyjątkowe.Pamiętacie ,,Randkę w ciemno" ?
  W tym roku też było ciepło i wyjątkowo.
Zaprezentowaliśmy Wam serię książek , w których
mowa -nie tylko- o miłosnych perypetiach naszych
ulubionych bohaterów.
 Jeśli jeszcze nie rozkochałeś się w czytaniu- podejmij
walentynkowe wyzwanie i przeczytaj w lutym 
jedną książkę o bohaterze, który :

zakochał się pierwszy raz...?
poznał ,,fajną" dziewczynę w szkole ?
doświadczył radości ,ale i smutku z powodu
trudnej miłości..?
dzięki uczuciu zrozumiał, co tak naprawdę jest
ważne ?
zobaczył świat w różowych barwach ?
zdobył przyjaciela ?
spotkał swoją ,,drugą połówkę" w
nieoczekiwanych okolicznościach..

MJ
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Oto bohaterowie ,,Zemsty" Aleksandra Fredry.
Rozpoznaj postaci z fotosu filmowego-ekranizacji
komedii- opowiedz dzieje ich miłości..

ZAKOCHAJ SIĘ W KSIĄŻKACH.. KONKURS

 PIERWSZA MIŁOŚĆ- rozpoznaj ,,walentynkowe 
pary" i dowiedz się, jak potoczyły się ich losy ...
Czy Jackowi udało się zwrócić uwagę Kaśki, jakich
,,wyzwań" się podejmował?
Czego dowiedział się Mały Książę o swojej Róży?
Odpowiedz pisemnie na te pytania. Kartę opatrz
emblematem ,,serca" :) Podaj swoje logo :)

Oto jedna z najsłynniejszych walentynkowych
par.Rozpoznaj postaci na ,,zdjęciu " z filmu.Podaj
autora i tytuł utworu literackiego, z którego wywodzą
się Ci bohaterowie :)

* Wciel się w rolę bohatera/bohaterki tekstu i odczytaj
w bibliotece kilka kwestii swojej postaci- przemawiaj
językiem poety :)

.

.
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 Wyznania w sieci...
Pewnie miło otrzymać ,,miłą" wiadomość ... Czytać słowa, na które się czeka...Uważaj jednak, by ktoś ukryty po
drugiej strony ekranu Cię nie oszukał. Nie wiesz na pewno,czy zdjęcie i opis osoby,z którą się kontaktujesz są
prawdziwe.

Nie ujawniaj danych wrażliwych- nie podawaj swojego nazwiska, adresu. Nie zdradzaj ,do jakiej szkoły
chodzisz, gdzie się znajdujesz w danej chwili..

Nie wysyłaj swoich zdjęć ...
Nie umawiaj się na spotkanie z nieznajomymi osobami...
Nie spoufalaj sie i nie udawaj,że jesteś starszy/starsza..
Jeśli ktoś wysyła do Ciebie niepokojące wiadomości, zgłoś to zaufanemu dorosłemu.

PS.Najprawdziwsze przyjaźnie rodzą się, kiedy ze sobą spędzamy czas na podwórku , w szkole, na treningu, w
,,Realu" , ,,Twarzą w twarz" 

  
                 W SIECI ...                                                  
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         KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO

CO OZNACZA TO SŁOWO? 
                           KARNAWAŁ 

Karnawał to szaleństwo imprez, zimowych zabaw,
maskarad, pochodów i balów maskowych, które
ogarnia cały świat!
Rozpoczynający się w Trzech Króli i trwający do
wtorku poprzedzającego Środę Popielcową. Właśnie
ostatnie dni przed Wielkim Postem są okresem
najintensywniejszych i najhuczniejszych
imprez.Karnawał - nazwa pochodzi od włoskiego
carnevale, z łaciny: carnem levāre ("mięso usuwać")
bądź caro, vale ("żegnaj mięso"), to czas pożegnania
się z mięsem przed nadchodzącym wielkim
postem. W Hiszpanii, Portugalii i Francji nazywano je
carnaval, natomiast u nas karnawał 
lub zapusty.  Ewa Karlikowska

COROCZNE BALE NA ROZPOCZĘCIE ROKU
KALENDARZOWEGO TO JUŻ SZKOLNA
TRADYCJA.TYM RAZEM BAL ODBYŁ SIĘ TUŻ
PRZED OSTATKAMI..., BO DUŻA GRUPA
UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY WYBRAŁA SIĘ PRZED
FERIAMI NA BIAŁĄ SZKOŁĘ...
BAL UDAŁ SIĘ ZNAKOMICIE>TANECZNYM
KROKIEM I W ŚWIETNYM HUMORZE
ZAKOŃCZYLIŚMY OKRES KARNAWAŁU :)
NASTĘPNY KARNAWAŁOWY BAL ZA ROK !

:)

                 TANECZNYM KROKIEM ***

MR
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WYJDŹMY Z KOMÓREK ! CIEKAWE POMYSŁY 
NA ALTERNATYWNE FORMY WYPOCZYNKU

                              IDZIE WIOSNA !

WRACAMY OD ,,GRY W SKOJARZENIA",czyli
wywiadów z NASZYMI NAUCZYCIELAMI..
W WIOSENNYM NUMERZE : WYWIAD z PANEM
FILIPEM SZAFRAŃCEM -nauczycielem wychowania
fizycznego

DRODZY CZYTELNICY,CZYTELNICZKI !
PISZCIE DO NAS, O CZYM CHCIELIBYŚCIE
CZYTAĆ W SZKOLNEJ GAZETCE>
PISZEMY O NAS I O WAS- DLA WAS.
JEŚLI JAKIŚ TEMAT WAS CIEKAWI, NAPISZCIE
DO NAS..
A MOŻE CHCIELIBYŚCIE OPOWIEDZIEĆ NAM
O SWOICH PASJACH ,O SOBIE ?
MOŻE PISZECIE DO SZUFLADY SWOJE TEKSTY?
DOSTARCZCIE JE DO REDAKCJI, A MY JE
OPUBLIKUJEMY..PIĘKNIE RYSUJESZ? POKAŻ
NAM SWOJE DZIEŁA.
CHCIAŁBYŚ ZAMIEŚCIĆ OGŁOSZENIE O
CIEKAWYM WYDARZENIU-PRZYJDŹ DO NAS!
CZYTASZ ? KONIECZNIE DOSTARCZ NAM
RECENZJĘ NOTKĘ Z TWOJEJ ULUBIONEJ
KSIĄŻKI..A MOŻE CHCIAŁBYŚ OPOWIEDZIEĆ O
NOWINKACHTECHNICZNYCH?.INTERESUJE CIĘ
MODA? PRZYGOTUJ ZESTAW STYLIZACJI DO
SZKOŁY I NA WIOSENNY SPACER..

           WALENTYNKOWY NUMER             
GAZETKI   PRZYGOTOWALI DLA WAS:

            MILENA PIOTROWSKA

             LENA GRYS
          UDANY DEBIUT ! WITAMY 
               W REDAKCJI !

          EWA KARLIKOWSKA

        WSPÓŁTWORZYLI 
        VIctor Czuliński,
        Karol Merkiel
        MIkołaj Zalot
        Natalia Pamuła
        Oliwia Siembida
        Małgosia Guściora

           Nauczyciele wspierający projekt:
              Marzena Janusz
             Joanna Puskarczyk
             Dorota Zagulska
             Marta Radwańska

:) Wiosna
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