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czyli... Całkiem Odlotowe Oblęgorskie Luzaki :-)
Listopad - miesiąc zadumy
W sobotę 1 listopada obchodziliśmy
Dzień Wszystkich Świętych. Wielu z nas
uczestniczyło w tym dniu we Mszy Świętej
odprawianej na cmentarzu. Po jej zakończeniu
modliliśmy się nad grobami naszych bliskich
i paliliśmy znicze. Pamiętaliśmy też o zmarłych,
na których groby już od dawna nikt nie
przychodzi.
Niektórzy myślą, że Dzień Wszystkich
Świętych to dzień smutku, ja sądzę, że to dzień
pełen zadumy ale i radości, że kiedyś wszyscy
zmartwychwstaniemy.

Kaja Gaweł

Jestem dumnym Polakiem
12 listopada obchodziliśmy w naszej szkole 96 rocznicę odzyskania
niepodległości przez Polskę.
W trakcie apelu uczniowie klasy szóstej przypomnieli nam historię Polski.
Przez 123 lata Niemcy, Rosja i Austria próbowały pozbawić nas tożsamości narodowej,
wyplenić polski język i wiarę. Jednak nasi przodkowie nie pozwolili na to, marzyli
o wolności i wykorzystywali każdą okazję, żeby ją odzyskać.
Szanujmy niepodległość i pamiętajmy, że to, jak będzie wyglądała Polska
za kilkanaście lat zależy od nas.
Ania Siedlarz
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98 rocznica śmierci H. Sienkiewicza
15 listopada 2014 roku obchodziliśmy 98 rocznicę śmierci Henryka
Sienkiewicza. Uczniowie klasy 5 pod opieką p. Moniki Jas przygotowali z tej okazji
apel, w trakcie którego mogliśmy przypomnieć sobie życie i twórczość naszego patrona
i uczciliśmy jego pamięć.

Prezentacja była bardzo ciekawa dlatego uczniowie otrzymali gorące brawa.
Sebastian Kukulski

Dzień z owocami
20 listopada odbył się w naszej
szkole „Dzień z owocami” w ramach
programu „Szkoła Współpracy”. Plakaty
promujące ten dzień przygotowały
uczennice klasy V, Julia Salacha i Ida
Mastalerz. W tym dniu staraliśmy się jeść
jak najwięcej owoców. To bardzo dobrze,
że mamy takie akcje w szkole, bo witamin
nigdy za dużo!
Anita Prus
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Andrzejki
27 listopada w naszej
Atrakcją dyskoteki
szkole odbyła się dyskoteka był konkurs na najlepsze
andrzejkowa.
przebranie. Startowało dużo
osób dlatego jury miało
wielki problem
z wyłonieniem zwycięzcy.
Za najlepsze zostały uznane
stroje wampirów, czarownic
i kościotrupów.

Przy wejściu losowaliśmy
wróżbę z obrazkiem
i sprawdzaliśmy, co on
oznacza. W trakcie zabawy
losowaliśmy też imię
przyszłego męża lub żony.

Pierwsze miejsce szkoły
podstawowej zdobyły:
Natalia Kosiba , Wiktoria
Krakowiak i Agata Gaweł,

drugie: Julia Salacha
i Artur Mastalerz,
trzecie Anita Prus,
Gabrysia Błaszczyk,
Gabrysia Piwko, Marysia
Błaszczyk i Kacper Śliwa.

Nikt się nie nudził, a impreza
była udana. O godz. 20:00
uczniowie z uśmiechem
na twarzach rozeszli się
do domów.
Zuzia Gaweł

Sukces Krzysztofa Kozubowskiego
VI Bieg Niepodległości o Milę
Strawczyńską odbył się 7 listopada br.
Jako pierwsze biegły dziewczyny
z rocznika 2004. W tej kategorii biegło
28 uczestniczek. III miejsce zajęła Idalia
Mastalerz, tuż za nią uplasowała się
Marysia Błaszczyk. VI zdobyła Oliwia
Tobera.
W kategorii chłopców udział wzięło
40 zawodników. I miejsce zajął Krzysztof
Kozubowski, a III Krzysztof Krzemiński.
Spośród dziewcząt z rocznika
2003-2002 jako druga metę minęła Kinga

Siedlarz uczennica klasy VI.
W kategorii chłopców rocznik 2003–2002
udział wzięło 42 zawodników. Najlepiej
spisał się Kacper Gabriel Śliwa uczeń
klasy V, który uplasował się na II miejscu.
IX zdobył Sebastian Piątek uczeń kl. VI.
Najlepsi zawodnicy w swojej
kategorii otrzymali puchary.
Wszystkim gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.
Ida Mastalerz
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Uśmiechnij się!
Na komisariat policji przybiegają dwaj
zdyszani chłopcy i krzyczą:
- Nasz nauczyciel... Nasz nauczyciel...
W końcu jeden z policjantów pyta:
- Co mu jest? Miał wypadek?
- Nie. Źle zaparkował!
- Halo, sąsiedzie! Czy zrobił pan już
swojemu synowi zadanie
z matematyki?
- Tak, przed chwilą.
- A da pan spisać?

Koniec roku szkolnego. Synek
przychodzi ze szkoły.
- Tato, Ty to masz szczęście do
pieniędzy.
- Dlaczego?
- Nie musisz kupować książek na
przyszły rok - zostaję w tej samej
klasie.
Przyszedł krasnal do apteki i pyta:
- Czy jest aspiryna?
- Jest. Zapakować?
- Nie, potoczę.
Żarty wybrała dla Was Zuzia Gaweł.

Rusz głową!

1. Miłość do ojczyzny.
2. Inaczej państwo.
3. Jeden z kolorów polskiej flagi.
4. Ptak na godle Polski.
5. Można je stracić na wojnie.
6. Głowa państwa w naszym kraju.
7. Posiada go ktoś, kto nie ucieka z pola bitwy.
8. Stolica Polski.

Krzyżówkę opracowała Ida Mastalerz.
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