Z życia szkoły

Dnia 30 września obchodziliśmy
Dzień Chłopaka. Z tej okazji klasa Vb
urządziła dyskotekę. Jednak taniec nie był
jedyną atrakcją imprezy. Obejrzeliśmy także
mini playabck show oraz wybory mistera
szkoły. W mini playback show każda klasa
pokazała swoje interpretacje piosenek. To
było
naprawdę
świetne
widowisko!
Wszystkim uczestnikom należą się wielkie
brawa!
Jednak
najważniejszym
wydarzeniem
popołudnia były wybory mistera szkoły.
Dziewczyny z klas V-VI wybrały tego „naj” ze
swojej klasy.

O to oni :
kl. IV a - Dominik Jancz
kl. IV b - Marcel Dereń
kl. V a - Kamil Kostyra
kl. V b - Michał Glankowski
kl. VI a - Maurycy Hartung
kl. VI b - Kacper Seń
Wszyscy misterzy
przedstawili
się
oraz
opowiedzieli
o
sobie.
Dodatkowo wszystkim zostały zadane
pytania. Odpowiedzi były różne, a każda
z humorem. Po głosowaniu wszystkich
dziewczyn z klas V-VI
misterem szkoły został Kacper
Seń (kl. 6 B ) !!! Gratulacje!
Oczywiście
dla
wszystkich
misterów

również wielkie brawa! Naszym DJ na
dyskotece był Kuba Bąk. Zapewnił nam
zabawę przy doskonałej muzyce.
Sądzę ze Dzień Chłopaka podobał się
wszystkim uczestnikom.
Natalia Nadowska kl. 6 B

Przygotowała Anna Lewicka klasa 3a
1.
Co to za pani w złocie,
czerwieni, sady maluje, lasy
przemieni? A gdy odejdzie
gdzieś w obce kraje, śnieżna
zawieja po niej nastaje!
________________________

3.
To miesiąc smutny taki, bo
odleciały już ptaki i liść
ostatni już opadł. Ten miesiąc
zwie się …
________________________

2.
Co to za miesiąc, który niesie
grzyby i wrzosy liliowe w
lesie, w sadach soczyste
jabłka czerwone, a także
pierwszy szkolny dzwonek?
________________________

4.
Gdy się te niteczki snują po
ścierniskach,
to
znak
nieomylny, że jesień jest
bliska.
________________________
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5.
W lesie go spotkasz
i dziwisz się srodze, bo
ma kapelusz ale gdzie? Na
nodze!
_____________________

Rozwiąż zagadki!
W bibliotece
czeka nagroda!

Szkolny Duszek 1/ 2010-2011

