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Relacja ze
spotkania
poetyckiego

Październik zawsze kojarzy się ze świętem, które ma

Dzień Komisji
Edukacji Narodowej

miejsce w połowie miesiąca. Mowa oczywiście o Dniu Komisji Edukacji Narodowej, zwanym Dniem Nauczyciela, który
jak zawsze obchodziliśmy uroczyście. Uczniowie klasy 4b,

Eko torby są OK

pod kierunkiem pań Moniki Kijas oraz Urszuli Trzcińskiej
przygotowali wspaniałe, humorystyczne

Nasi nauczyciele
kiedyś byli dziećmi

przedstawienie

„z życia szkoły”. Mogliśmy posłuchać żartów, które pokazały
nam jak cudne jest życie zarówno nauczycieli, jak i uczniów.
Nauczyciele przyjęli życzenia od uczniów, Rady Rodziców

English is easy with
your ET

i Samorządu Uczniowskiego, który przygotował małą niespodziankę i wręczył wszystkim Pedagogom jabłka - symbol
wzrostu i rozwoju, który jest możliwy właśnie dzięki naszym
drogim Nauczycielom. DZIĘKUJEMY!
Galerię zdjęć znajdziecie na kolejnych stronach.
ciąg dalszy na stronie 3
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Wszystkie chwytały za serce. Mnie
szczególnie utkwił w pamięci wiersz pt. „Dziś
idę walczyć Mamo!…” Wyobraziłam sobie, że
to są moje słowa, że żegnam się z moją
mamą. Mówię jej, że może nie wrócę. Przecież
to mogło tak być, gdybym żyła w tamtych
okrutnych czasach. Później ją pocieszam
„…nie płacz, nie trzeba, ciesz się, jak ja …”
Relacja ze spotkania poetyckiego

Chociaż nie wiem, czy sama mogłabym się

„Powstańcza poezja”

cieszyć. To teraz trudne do zrozumienia. Za-

na Cytadeli Warszawskiej

kładam, że mogłabym być zadowolona, że

„Dziś idę walczyć Mamo!...”

walczę w słusznej sprawie, ale tak naprawdę

organizowanego przez Muzeum Niepodległości w ramach obchodów 75. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.

najlepsze jest to, że nie muszę tego robić.
To smutne, że nawet młodsi ode mnie
musieli walczyć i żegnać się z rodziną a potem
często ginąć.

Antologię wierszy i piosenek powstań-

Cieszę się, że mogłam zagrać między

czych zaprezentował wybitny aktor Olgierd Łu-

recytowanymi wierszami. To był dla mnie

kaszewicz. Spotkanie odbyło 2 października

ogromny zaszczyt wystąpić w takim miejscu

2019 r. w Muzeum X Pawilonu Cytadeli War-

i w takim towarzystwie.

szawskiej.

Pan Olgierd Łukaszewicz niezwykle
pięknie interpretował czytane przez siebie
wiersze.
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Później poproszono nas do wspólnej fotografii.

Tradycyjnie już, jak co roku, pani Dyrektor wręczyła Rodzicom uczniów klas trzecich
i ósmych

wyróżnienia:

„Wspieram

swoje

dziecko w nauce”. To wzruszające chwile,
które pozwalają Rodzicom odczuć, że ich starania i praca włożona w pracę z dziećmi jest
dostrzegana i spotyka się z uznaniem ze
strony Dyrekcji i Nauczycieli naszej szkoły.

Następnie zwiedzaliśmy Cytadelę.

To był wyjątkowy dzień. Mam nadzieję,
że kiedyś Pan Olgierd Łukaszewicz odwiedzi
naszą szkołę!
Oliwia Walkiewicz 7c
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W tym roku, z okazji corocznej akcji
„Sprzątanie świata” odbywającej się pod hasłem „Nie śmiecimy – sprzątamy - zbieramy!”
każda klasa miała za zadanie ozdobić ekotorbę. Oczywiście rysunkami, malowidłami,
haftami, naszywkami i innymi cudami związanymi z ekologią.
Efekty Waszych działań przeszły nasze
najśmielsze oczekiwania!
Torby są przepiękne!
Pani Monika Poźniak zorganizowała
wystawę toreb, które można było podziwiać
w holu szkoły.
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Wszystkie są piękne. Wszystkie są wyjątkowe. I wszystkie są przeznaczone na
wsparcie szczytnego celu, jakim jest kiermasz
charytatywny, który wspiera akcję UNICEF.
Jeżeli któraś z toreb przypadła Wam
szczególnie do gustu, zapraszamy na kiermasz!
My już nie możemy się doczekać…
A oto tylko nieliczne z tych piękności,
które mogą należeć do Was.
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Naprawdę? Zdziwi się nie jeden z Was.
A jednak! I m a m y na to twarde dowody.
F o t o g r a f i e naszych nauczycieli z dzieciństwa, które zdobią gazetkę na korytarzu drugiego piętra.
Konkurs „Rozpoznaj swojego nauczyciela na zdjęciach z dzieciństwa” zorganizował
Samorząd Uczniowski. Dziękujemy wszystkim
nauczycielom, którzy włączyli się w akcję i podzielili swoimi zdjęciami. Czy ktoś z Was rozpoznał wszystkich? 

English is easy with your ET (English
Teacher).
Jeden z moich ulubionych wierszyków
o nauczycielach. 
Zapraszam do zabawy.
Kto z Was podejmie rękawicę i spróbuje
przetłumaczyć tę zabawną rymowankę w taki
sposób, aby nie straciła nic ze swego humoru?
Czekam na Wasze tłumaczenia w sali
47.
Zapraszam do zabawy. Na

najlep-

szego tłumacza szkolnego czeka niespodzianka…
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