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Gdzie tym razem była klasa szósta?

Pewien poniedziałek dla klasy szóstej zaczął się wspaniałą trzydniowa wycieczką. Pełni
wrażeń wyruszyliśmy w kierunku Jury Krakowsko-Częstochowskaiej.

Na naszej liście po dość długiej podróży autobusem pierwszy był zadziwiający Ogrodzieniec. Przechodząc obok kamiennych ruin, poznawaliśmy ich
historię. Gdy zjedliśmy pyszny obiad od razu mieliśmy siłę do działania. Po przyjeździe do miejsca noclegowego w Smoleniu dostaliśmy klucze do pokoi,
aby rozpakować swoje rzeczy, zadzwonić do rodziców oraz rozejrzeć się po ośrodku. Gdy zaczęło się ściemniać zrobiliśmy się znowu głodni, więc nie
pozostało nam nic innego, jak zjedzenie kolacji. Na terenie naszej kwatery znajdowało się coś w rodzaju stołówki, tam z radością napełniliśmy brzuchy
smakowitym jedzeniem. Wieczorem odkryliśmy tutejszą świetlicę i w tym miejscu zostało rozegrane kilka meczy w tzw. „piłkarzyki”. Wszyscy odświeżeni
poszliśmy grzecznie spać.
Następnego dnia po śniadaniu wyruszyliśmy na pieszą wycieczkę do Doliny Wodącej. Przedzieranie się przez gąszcz roślin i wielkie błoto sprawiało nam
niemałą frajdę, ponadto pani przewodniczka, pracownica PTTK w Smoleniu, opowiedziała nam o roślinach, mchach, porostach, grzybach, które spotkaliśmy
na szlaku. Wędrowaliśmy między jaskiniami i nawet byliśmy wewnątrz. Odwiedziliśmy miasto Pilica. Byliśmy w tamtejszym kościele i usłyszeliśmy co nieco
o kościelnych ołtarzach i figurach, potem przeszliśmy do ogrodów, aby zrobić parę zdjęć do konkursu pt. „Tysiąc powodów by czytać”. W rolę Kopciuszka
wcieliła się Alicja, a charakteryzatorką była Wanessa. Sesja była udana. Gdy przyjechaliśmy do ośrodka kolacja - ognisko już na nas czekała. Późnym
wieczorem wybraliśmy się na podchody, zabawa była świetna. Rankiem, ostatniego dnia naszej wycieczki mieliśmy czas na spakowanie swoich rzeczy.
Autokarem pojechaliśmy do Bobolic, gdzie przeszliśmy szlakiem do Mirowa. Olbrzymie skały sprawiały wielkie wrażenie, były idealne do wspólnych zdjęć.
W drodze powrotnej odwiedziliśmy Częstochowę, zwiedziliśmy przepiękny kościół i modliliśmy się przy wspaniałym obrazie, gdzie dokonują się cuda.
W imieniu całej naszej klasy chciałabym podziękować naszej wychowawczyni pani Bożenie Morawskiej-Jednoróg za zorganizowanie tej wycieczki.
Jesteśmy również wdzięczni pani Magdalenie Swobodzian oraz mamom Wanessy i Wiktorii za opiekę nad nami.

                                                                                                                                                                          Redagowała uczennica kl. VI Oliwia Król

Pokonaliśmy szlak przy pomocy mapy. Zdj. p. M. Swobodzian
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Skałki wapienne z Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Zdjęcie pochodzi

Zdjęcie pochodzi ze strony:

Skałki kamienne, które były w okolicach Ogrodzieńca są zrobione z wapnia. 
Jśli nie mają domieszek chemicznych, są białe. Jednak jeśli mają je, mogą zmienić kolor (np.

na żółty, niebiesko-szary i czarny.)
Ze względu na łatwą obróbkę

i wygląd,  wapień stosuje się między innymi jako materiał budowlany, na przykład
w zamkach, jako nawóz w rolnictwie i w hutnictwie lub jako topik do wyrobu szkła.

z których po latach powstają jaskinie.
Kamień wapienny występuje głównie w Górach Świętokrzyskich, na Jurze Krakowsko-

Częstochowskiej i Pieninach. W skałkach woda może robić dziury.

                                                                                          

  
 Redagował: Krzysztof Kistela z kl VI

                                                                                            (Źródło: www.globtroter.pl)

ze strony: http://www.polskiekrajobrazy.pl

www.pl.123rf.com
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Trendy mody jesień-zima 2017/2018

źródła:

SPODNIE Z WYSOKIM STANEM

Bardzo modne stały się teraz
spodnie z wysokim stanem. Były
one również trendy 20 lat temu, po
długiej przerwie znowu królują w
naszych garderobach. Jak widać na
zdjęciu powyżej spodnie
podkreślają piękną kobiecą figurę.

źródła:

KOTURNY
Koturny są bardzo popularne w
tym sezonie. Koturny, w
starożytności były noszone przez
aktorów, żeby było ich dobrze
widać ze sceny amfiteatru. Dzisiaj
buty na platformie także
wydłużają kobiecą sylwetkę i bez
dwóch zdań prezentują się
elegancko na kobiecych nogach.

                                    Informacje o modzie przygotowała 
                                     Wanessa Swowa - uczennica kl. VI

http://najlepszesklepyodziezowe.pl/ https://wilady.pl/pl/czolenka/3276
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Festiwal Pieśni Patriotycznej 
w PSP Łubniany

Uroczysty apel z okazji święta. Na zdjęciu klasa trzecia.

Gazetka z okazji święta.

11 Listopada, to święto szczególne dla
naszego kraju. Świętujemy wówczas

odzyskanie przez Polskę niepodległości.       
W naszej szkole uczciliśmy tę uroczystość

Festiwalem Pieśni Patriotycznej. Każda klasa
przygotowała jedną, wybraną pieśń, którą
zaprezentowała przed całą społecznością

szkolną. Występy były przepiękne, a
uczniowie prezentowali się godnie w strojach

galowych i specjalnie na tą okazję
przygotowanych kotylionach. Nad całym
przedsięwzięciem czuwał pan Krzysztof

Chaliński oraz wychowawcy klas. 

Zdj. p. N. Dreier Zdj. p. N. Dreier

Zdj. p. N. Dreier
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