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Gdy mijam jej próg
Przelewa się przeze mnie mieszanka uczuć.

W tym numerze

Radość,

znajdziesz:

Gdyż znowu widzę te znajome twarze.
Ciekawość,
Bo nie wiem co się dziś wydarzy.
Niepokój,
Chcę znać stopień za ostatni test
Czuję też taki malutki stres,
Obawę przed zdarzeniami dnia.
Dumę,
Że należę do tego grona,
W konkursach międzyszkolnych nikt nas nie pokona
I żal,
Bo to już ostatni rok mnie czeka.
Taka jest mych uczuć rzeka.
Jej nurt płynie korytarzami
Między salami, przyjaciółmi, nauczycielami.
I nikt przywiązania mego zburzyć nie zdoła
Taka już jest moja droga szkoła.
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Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
2018/2019
Dnia 3 września 2018r. uczniowie szkoły podstawowej orazl trzecia
gimnazjum zaczęli następny etap swojej nauki.
Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w Kościele p.w. Świętego
Józefa Robotnika w Wołominie. Następnie w godzinach od 9.30 do 12.00
odbyły się spotkania z nauczycielami klas w salach lekcyjnych oraz
akademie na dużej tak sali gimnastycznej. Pani Dyrektor powitała
wszystkich nauczycieli i innych l pracowników szkoły, rodziców oraz
uczniów, wspomniano również o siedemdziesiątej dziewiątej rocznicy
wybuchu II wojny światowej, wszyscy obecni na uroczystości złożyli hołd
walczącym i poległym.
Po zakończeniu akademii uczniowie rozeszli się do domu, aby już
następnego dnia przyjść do szkoły z dobrą energią.

Recenzja Filmu „Dywizjon 303”

Dnia 1 października poszliśmy ze szkołą do kina na film „Dywizjon
303”. Nie miałam wielkich oczekiwań, gdyż słyszałam niepochlebne
opinie innych osób i muszę przyznać, że pozytywnie się zaskoczyłam.
Gra aktorska nie była zła, aktorach było widać emocje i można było się
”wczuć” w film. Fabuła też miała ręce i nogi i wszystko było w przejrzysty
sposób ukazane. Mogę jedynie się przyczepić do kadrów, które
wyglądały dosyć… biednie, rozumiem, że budżet był za niski aby nagrać
dobre sceny w powietrzu ale czasem naprawdę można było się pogubić.
Uważam, że jeżeli ktoś interesuje się historią może się na ten film
spokojnie wybrać, natomiast jeżeli nie przepadacie za takimi filmami
radziłabym wam poczekać, aż będzie w internecie/w sprzedaży i
obejrzeć z legalnego(!) źródła.

Premiery nadchodzących seriali, płyt i filmów
Seriale:

Teoria Wielkiego Podrywu 12 sezon 24 września
Akcja dzieje się w mieście Pasadena w
stanie Kalifornia i skupia się na
postaciach Sheldona, Leonarda oraz
Penny - ich sąsiadki.

Dobre Miejsce 3 sezon-27 września
Eleanor Shellstrop umiera i trafia do
Dobrego Miejsca, przeznaczonego
tylko dla najszlachetniejszych osób.
Zdaje sobie jednak sprawę, że
doszło do pomyłki - za życia, była
ona złą osobą. Chcąc zasłużyć na
miejsce w raju, prosi obecnego tam
Chidiego, wykładowcę filozofii i etyki
moralnej, aby nauczył ją bycia
szlachetną. Musi przy tym bardzo
uważać, aby nikt nie odkrył jej
sekretu.

Płyty:

The Dumplings - Raj
Premiera 15 września

Twenty One Pilots Trench
Premiera 5
październik

Filmy:

Czyściciele internetu – 28 wrzesień
Każdego dnia co minutę 500
godzin materiału filmowego jest
przesyłanych na YouTube, 450 000
tweetów jest publikowanych na
Twitterze, a 2,5 miliona postów na
Facebooku. Tysiące moderatorów
treści na Filipinach dzień w dzień
decyduje o tym, co pojawia się, a
co nie w mediach
społecznościowych. To właśnie oni
akceptują lub odrzucają
publikowane przez nas filmy i
zdjęcia.

Kamerdyner – 21 wrzesień
Film opowiada historię pruskiego rodu
von Krauss i rodzące uczucie pomiędzy
kaszubskim chłopcem Mateuszem i
niemiecką arystokratką Maritą. Akcja
rozgrywa się w latach 1900-1945.

Jesienne trendy

Wycieczka do Wilanowa
Dnia 8 października klasa IIIE wybrała się na wycieczkę kulinarną do Wilanowa.
Przygotowaliśmy przepyszną zupę z kuleczkami ziemniaczanymi, chipsami z jarmużu oraz
szczypiorek wraz z strączkami fasoli. Na deser ugotowaliśmy mus z pigwy, figi i
własnoręczne rurki z kremem limonkowym oraz mascarpone. Następnie wybraliśmy się na
spacer po Parku Wilanowskim.

