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Rozpoczęcie roku szkolnego 
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Przez parę miesięcy uczyliśmy się zdalnie, ale w końcu mogliśmy wrócić do szkoły.   

Skład samorządu szkolnego
Opiekun samorządu - p. Adriana Niesiałowska
Przewodnicząca - Alicja Kawarska (kl.8)
Zastępca przewodniczącego - Marta Sobera (kl.8)
Pozostali członkowie samorządu - Kinga Kamińska (kl.8), Katarzyna Lisiecka (kl.6a), Julia Kubacka (kl.6b), Jerzy Kasprzak (kl.6b). 

Pierwszy dzień jesieni
W tym roku jesień rozpoczęła się 22 września, a zakończy sie 21 grudnia.
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Cyprian Kamil Norwid
"Jesień"
O, cier  nie dep  tać zno  śniej i z ocho  tą
Na dzid iść kły,
Niż bło  to dep  tać, ile z łez to bło  to,
A z wes  tchnień mgły.
Tę  cza  mi pier  wej niech  że w nie  bo spły  ną
Po złot  szy świt,
Niech cho  rą  gwia  mi wró  cą, a z no  wi  ną
Na ca  ło  kwit.
Bo cier  nie dep  tać sło  dziej i z ocho  tą
Na dzid iść kły,
Niż bło  to dep  tać, ile z łez to bło  to,
A z wes  tchnień mgły...

Dzień chłopaka
W Polsce co roku obchodzony 30 września.
W innych krajach też obchodzi się dzień chłopaka, lecz w innych dniach, np:

    7 lutego – Malta
    5 kwietnia – Wielka Brytania, Irlandia
    5 maja – Japonia 
15 lipca - Brazylia
    7 października – Norwegia
    19 listopada – Indie, Meksyk
    25 listopada – Kanada
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Z okazji dnia chłopaka chcemy życzyć wszystkim chłopakom w naszej szkole - i starszym i młodszym, wszystkiego co najlepsze.
Życzy: redakcja Plecaka


Dzień Edukacji Narodowejfile_8.wmf
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Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku, określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. Dzień Edukacji Narodowej jest uroczyście obchodzony w instytucjach związanych z oświatą. Jest okazją do nagradzania wyróżniających się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, który obchodzony jest 14 października, wszystkim nauczycielom i pracownikom szkół składamy serdeczne życzenia za naukę, wychowanie, trud jaki jest wkładany w ten ciężki zawód oraz wiele cierpliwości dla swoich uczniów. Dziękujemy za pokazanie nam,
Że porażki mogą nas czegoś pożytecznego nauczyć.
Że gdy przeżywamy trudności, możemy odkryć swą siłę.
Że miłość i życzliwość często znajdujemy w najciemniejsze dni. Wszystkiego Najlepszego !

Życzy: redakcja Plecaka


 Każdemu uczniowi radość się udziela, gdy zbliża się Dzień Nauczyciela. Z okazji tego zaszczytnego Święta niech każda buzia będzie uśmiechnięta. 
Wszyscy nasi kochani nauczyciele, dla swoich uczniów cierpliwości mają wiele. Za naukę, za trud jaki jest wkładany przeogromny bukiet życzeń składamy. 
Życzenia szczere, prawdziwe z uczniowskich serc płynące,
jak świeże kwiaty pachnące, kwitnące na polskiej łące. file_12.wmf
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Pragniemy również przypomnieć o kilku ważnych zasadach obowiązujących w tym trudnym dla nas czasie.
Pamiętajcie o przestrzeganiu ich.
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Życzymy bezpiecznej nauki!

Redakcja Plecaka:
Marta Sobera
Anna Tomaszewska
Alicja Kawarska



