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styczeń to nie tylko czas wytężonej pracy, ale również zabawa, radość i taniec. Czas na karnawał!
W naszej szkole już po raz drugi odbył się bal klas
ósmych. Chciałabym napisać: „I ja tam byłam, bawiłam się
i tańczyłam”, ale nie mogę. Nie byłam na balu, ale z dobrze
poinformowanych źródeł wiem, że było cudownie – i magicznie, i radośnie. Przede wszystkim był to czas świetnej
zabawy dla naszych Koleżanek i Kolegów, którzy już niedługo będą się musieli zmierzyć z najważniejszym dla nich,
jak dotąd, testem - egzaminem ósmoklasisty.
ciąg dalszy na stronie 5

Wieczór kolęd
i piosenek
świątecznych dla
społeczności
lokalnej
15 stycznia 2020 roku w naszej szkole
odbył się wyjątkowy koncert. Uczniowie i Nauczyciele z naszej szkoły zaprosili lokalną
społeczność na koncert kolęd i piosenek
świątecznych.

Wszyscy,

którzy

zachcieli

przyjść i posłuchać kolęd, piosenek i wierszy
związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,
mogli liczyć na sporą dawkę wzruszenia, porcję radości i szczerego dzielenia się życzliwością dla drugiego człowieka, którą czuło
się tego wieczoru w murach naszej szkoły
w sposób szczególny.
Koncert zorganizowała pani Magdalena
Lewandowska. To dzięki Jej staraniom mogliśmy poczuć tego wieczoru tę szczególną aurę. Ale nie byłoby tego koncertu, gdyby nie
Uczniowie i Nauczyciele, którzy zechcieli poświęcić swój czas i podzielić się swoim talentem.
Fotorelację z tego wydarzenia możecie
zobaczyć tutaj.
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reguluje zagadnienia związane z ochroną
danych osobowych.
Ta ustawa ma przede wszystkim chronić
osoby fizyczne, których dane osobowe są
lub mogą być przetwarzane przez różne
podmioty, instytucje i organizacje. Ustawa
szczegółowo mówi nam, jak postępować
z danymi, jak je bezpiecznie przetwarzać.
Na

godzinach

wychowawczych

uczniowie naszej szkoły są zapoznawani
z tematem

ochrony

danych

osobowych.

Wszystkie klasy wykonały też plakaty promujące ochronę danych osobowych i pokazujące, jak bezpiecznie korzystać z zasobów internetowych.

Dzień Ochrony
Danych Osobowych

Dzień Składanki
i Łamigłówki

28 stycznia 2020 to Dzień Ochrony
Europejski Dzień

Któż nie lubi czasem usiąść i poroz-

Ochrony Danych Osobowych został ustano-

wiązywać sobie krzyżówek, łamigłówek, za-

wiony na pamiątkę sporządzenia konwencji

gadek? Wielbiciele tematu poświęcają takim

Rady Europy z 28 stycznia 1981 roku

przyjemnościom więcej niż moment, kwa-

w YUJ7sprawie ochrony osób

dransik, czy pół godzinki.

Danych

Osobowych.

w

zakresie

przetwarzania danych

Być może to właśnie z myślą o takich

osobowych. To najstarszy akt prawny, który

osobach, a może z myślą o tych, którzy jesz-

zautomatyzowanego

cze potrzebują zachęty, 29 stycznia w naszej
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szkole mogliśmy wspólnie obchodzić Dzień
Składanki i Łamigłówki. Tego dnia w czasie
długich przerw uczniowie wszystkich klas

#2
Zagadka na urodziny dziadka
Dziadek obchodzi urodziny. Czteroletni

mogli zmierzyć się z krzyżówkami, zagadka-

Piotruś pyta:

mi i łamigłówkami. Uczestnicy zabawy mogli

- Dziadku, ile masz lat?

przejść

niejasności

Dziadek zastanawia się i odpowiada: - To

i przedostać się przez zasadzki przygotowa-

możecie bez trudu obliczyć sami. Krzysiek, ty

ne przez Samorząd Uczniowski. Słowem -

masz tyle lat, co trójka twojego rodzeństwa

poczuć się jak Sherlock Holmes lub Herkules

wspólnie. Bliźniacy, Bartek i Tereska, mają

Poirot.

razem trzy razy więcej lat niż mały Piotruś.

przez

labirynty

Chętnych nie brakowało. Wiemy, że

A ja mam dwa razy tyle lat niż wy wszyscy.

zagadki były różne – każdy znalazł coś dla

Dzieci zastanawiają się. Krzysztof, który jest

siebie.

najstarszy, szybko znajduje rozwiązanie zagadki. Jak ono brzmi?
Pytanie: Ile lat mają Krzysztof, bliźniacy,
Piotruś oraz dziadek?

#3
Rodzinne fotografie

Łamigłówka

Pani Genowefa przeglądała album rodzinnych fotografii swej dobrej znajomej, pani

Zespół redakcyjny Gałki przygotował
dla Was kilka zagadek. Odpowiedzi wysyłajcie do końca marca przez Librus do Pani Anny

Jaroszewskiej.

Zwycięzców

podamy

w kwietniowym numerze gazetki.

#1
Krowy na pastwisku
Na pastwisko wyruszyło stado krów. Jedna z nich idzie w przodzie przed dwiema,
jedna za dwiema i jedna pomiędzy dwiema.
Pytanie: Ile krów jest w stadzie?
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Kunegundy. Na jedno z jej pytań pani Kunegunda dała następującą odpowiedź:
- Jak pani wiadomo, nie posiadam wcale
córek. Tej osoby córki syn był ojcem mojej
wnuczki.
Pytanie: W jakim pokrewieństwie znajdowała się osoba z fotografii w stosunku do pani Kunegundy?

Bal klas ósmych
Bal klas ósmych w naszej szkole odbył
się już po raz drugi. Tym razem na parkiecie
królowały lata 60 i rock & roll.
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Bal karnawałowy
Jest taki czas… raz w roku… i to właśnie w styczniu… czekamy… no i jest!
BAL KARNAWAŁOWY!
31 stycznia wszyscy uczniowie naszej
szkoły – ci młodsi, i ci starsi mogli wyszaleć
się za cały rok! Najpierw bawili się najmłodsi
później parkiet należał do klas 2-4 oraz 5-8.
Jak co roku bal poprowadziła Pani Kamila
Guzowska, a asystowały jej tancerki z grupy
TAZARO.
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Wewnątrzszkolne
eliminacje do
konkursu Rhymes
and Songs Festival
9 stycznia odbyły się szkolne eliminacje do konkursu "Rhymes and Songs Festival". Uczniów chętnych do reprezentowania
szkoły wysłuchały panie: Ewa Wódkowska, Ewa Dzikowska i Anna Jaroszewska.
W toku eliminacji wyłoniła się silna grupa reprezentantów, za których będziemy trzymać
kciuki już wkrótce. Kim są i co przedstawią?
♦ Continentes y paises hispanohablantes
w wykonaniu Weroniki Proczukan z klasy 1b.
♦ Que horas son mi corazón? w wykonaniu
Jakuba Kozioła z klasy 4a.
♦ Love is forever w wykonaniu Wiktorii Bartmińskiej i Zofii Gajewskiej z klasy 6a.
♦ I’d like to fly in a balloon w wykonaniu Zofii
Jagielskiej z klasy 6a.
♦ Una paloma Blanca w wykonaniu Jakuba
Dolacińskiego z klasy 6e.
♦ Never ending story w wykonaniu Oliwii Kurek z klasy 6e.

Trzymajcie kciuki!
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