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DEBATA,ACH DEBATA
25 września odbyła się debata dotycząca wyborów do
Samorządu Uczniowskiego.Spośród wielu kandydatów
tylko czworo postanowiło wziąć udział w wydarzeniu.
Byli to: Krzysztof Kuliński 4a, Daria Matera 8a, Dominik
Chabasiński 8b oraz Jan Zielaskiewicz IIIa. Kandydaci
przedstawili ciekawe i pomysłowe programy.
KTO JEST W SAMORZĄDZIE ?
26 września odbyły się wybory do Samorządu
Uczniowskiego.
Oto wyniki:
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PRZEWODNICZĄCY:
Krzysztof Kuliński 4a
i
Jan Zielaskiewicz IIIa
SKARBNIK:
Roksana Politowska 8a
DZIEŃ CHŁOPAKA
30 września ,każda klasa świętowała dzień chłopaka w
różny sposób. Klasa 5b przygotowała imprezę
pt.“Smerfny dzień” ,a klasy 6a oraz 7a udali się do Parku
Trampolin.
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95-LECIE NASZEJ “8”
W tym roku świętowaliśmy jubileusz szkoły.
Z tej okazji uczniowie przygotowali występ artystyczny.
Pełen śpiewu , tańca i faktów historycznych o naszej
szkole.

KRZYŻÓWKA

1.Świętowaliśmy …............. szkoły.
2.Składa się z przewodniczących i skarbnika.
3. Nazwa dnia, w którym dominowały smerfy.
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4. Park ….................
5. …............ chłopaka.

OGŁOSZENIA

 Ponownie rusza konkurs “Kolorowa 13”,w najbliższy
piątek,
12
października
zakładamy
kolor
pomarańczowy. Za każdego ucznia klasa otrzyma
1 punkt, za wychowawcę 2 punkty. Punkty wliczone
będą do rywalizacji o Puchar Dyrektora Szkoły.
 Jeśli jedziesz gdzieś na wycieczkę z swoją klasą
wyślij nam zdjęcia z krótkim opisem na:
gazetkazs8wl@wp.pl

KĄCIK NAUKOWY
Język Polski
Mianownik (M) Kto? Co?
Dopełniacz (D) Kogo? Czego? (nie ma)
Celownik (C) Komu? Czemu? (daję)
Biernik (B) Kogo? Co? (lubię)
Narzędnik (N) Z kim? Z czym? (chodzę)
Miejscownik (MS) O kim? O czym? (mówię)
Wołacz (W) O! (Witaj)
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Język Angielski
Present Continuous to jeden z pierwszych czasów, jakie
poznajemy zaczynając naukę angielskiego. Czas ten
najczęściej opisuje czynność, która jest w tej chwili
wykonywana.
Czas Present Continuous składa się z następujących
elementów:

KĄCIK LITERACKI

Jak nie kochać jesieni...
Tadeusz Wywrocki

Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata,
Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu tańczących.
Ptaków, co przed podróżą na drzewach usiadły,
Czekając na swych braci, za morze lecących.
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Jak nie kochać jesieni, jej barw purpurowych,
Szarych, żółtych, czerwonych, srebrnych, szczerozłotych.
Gdy białą mgłą otuli zachodzący księżyc,
Kojąc w twym słabym sercu, codzienne zgryzoty.
Jak nie kochać jesieni, smutnej, zatroskanej,
Pełnej tęsknoty za tym, co już nie powróci.
Chryzantemy pobieli, dla tych, których nie ma.
Szronem łąki maluje, ukoi, zasmuci.
Jak nie kochać jesieni, siostry listopada,
Tego, co królowanie blaskiem świec rozpocznie.
I w swoim majestacie uczy nas pokory.
Bez słowa na cmentarze wzywa nas corocznie.
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