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Spotkanie z Bohaterem
W dniu 3 października 2018 roku gościliśmy w naszej szkole pana Juliusza
Kuleszę, pseudonim Julek, kombatanta, żołnierza Armii Krajowej – bohatera Powstania Warszawskiego. Podczas spotkania
z nami przybliżył on nam trudną historię
swojego życia, opowiadał o dzieciństwie
oraz życiu w Warszawie pogrążanej w walkach w czasie II wojny światowej.
Gość

wychowywał

się

niedaleko

Nasz
naszej

szkoły czyli na Starym Mieście, tutaj też przyszło mu bronić Warszawy
w trakcie powstania.
Spotkanie z uczestnikiem Powstania
Warszawskiego było dla nas ważne
także ze względu na przypadającą 2
października br. 74 rocznicę jego
upadku. Wszyscy z dużym zaangażowaniem słuchaliśmy opowieści o walczącej Warszawie i losach naszego Gościa po
wypędzeniu do pruszkowskiego Dulagu i późniejszej ucieczce.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego
W dniu 9 października 2018 r.

w naszej szkole odbyły się wybory do

Samorządu Uczniowskiego. Do zaszczytnej funkcji przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego kandydowało aż 9 uczniów, którzy od początku
roku szkolnego prowadzili bardzo intensywną kampanię wyborczą. Każdy z nich starał się zaprezentować z jak najlepszej strony oraz zaproponować najbardziej atrakcyjny program wyborczy.
W

wyborach

wzięło

udział

101

wyborców.

Wśród wszystkich oddanych głosów najwięcej
zdobyli kolejno:
·

Maksymilian Pawłowski z klasy 1h – zostając tym samym

Przewodniczącym Sa-

morządu Uczniowskiego .
Adrianna Tunowska, I Zastępca
Jan Mikołajczyk 2c II Zastępcaskarbnik
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Dyskoteka szkolna
W dniu 1 października
2018 roku w naszej szkole
odbyła się pierwsza w tym
roku

szkolnym

dyskoteka.

Wspólna zabawa przy ulubionej muzyce była świetną okazją do

lepszego poznania naszych

nowych kolegów i koleżanek z pierwszych klas. Podczas imprezy
nie zabrakło wielu zabaw i konkursów. Odbyło się też losowanie
szczęśliwego numerka. W tym dniu świętowaliśmy także, przypadający na 30 września, dzień chłopaka – wszystkim kolegom
jeszcze raz składamy gorące życzenia.
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Warszawski Festiwal Kultury bez Barier
Niewidomy w teatrze czy na wystawie, głuchy na warsztatach muzycznych, wózkowicz na
tańcach? Normalna sprawa. Podczas Warszawskiego Festiwalu Kultury Bez Barier będą czerpać
z kultury pełnymi garściami. Kultura jest do-

stępna dla każdego,

jest obszarem wolnym od

wykluczeń, stereotypów i lęków, których

źródłem zwykle jest niewiedza.
Podobnie jak latach poprzednich, również
w tym roku nasza szkoła brała udział w tym
fantastycznym wydarzeniu. Odwiedzając Muzeum Narodowe poznaliśmy historię oraz metody powstawania porcelany oraz projektowania
krzeseł. Uczestniczyliśmy również w warsztatach plastycznych w Łazienkach Królewskich, warsztatach malarskich w Narodowej Galerii
Sztuki – Zachęta. Odwiedziliśmy również Warszawski Ogród Zoologiczny, gdzie mogliśmy wziąć do rąk węża pogłaskać jaszczurkę i żółwia oraz porozmawiać z papugą.

Jeszcze coś do kącika poetyckiego

Miłość to rzecz niezwykła
zdarza się tylko raz.
Gdy dwa serca się połączą zostaną
na zawsze i nic ich nie rozdzieli.
Miłość to rzecz niezwykła
zdarza się tylko raz.
Płomień miłości w nas płonie
i nie zgasi go nawet czas.
Miłość to rzecz niezwykła
zdarza się tylko raz.
Szczęścia płyną chwile niech
ten moment wiecznie trwa.
Miłość to rzecz niezwykła zdarza
się tylko raz.
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