Odliczamy! Dziś przeczytaliście pierwszy numer naszej gazetki. Zostają
tradycje „Nobliściaka”, ale pojawi się wiele nowych rubryk i artykułów.
Od 22 listopada 2019 r. do 20 grudnia 2019 r. zostało 29 dni do
Świąt Bożego Narodzenia i długiej przerwy w zajęciach. Spotykamy się
dopiero 7 stycznia 2020 roku.
Od 22 listopada 2019 r. do 30 stycznia 2020 r. zostało 70 dni do wystawienia ocen za I semestr roku szkolnego 2019/2020. Pamiętajcie, że
w tym czasie sporo dni jest wolnych od zajęć i warto je dobrze wykorzystać.
Od 22 listopada 2019 r. do 10 lutego 2020 r. zostało 80 dni do ferii
zimowych w województwie mazowieckim. Pamiętajcie o planowaniu
bezpiecznego odpoczynku!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Wolniak – zwalnia z przygotowania do jednej wybranej przez Was lekcji np.
z pracy domowej lub odpowiedzi ustnej, nie wolno go podrabiać. Ważny jest do
końca stycznia 2020. Prosimy o rozważne korzystanie z wolniaka, ponieważ nauczyciel może odmówić jego przyjęcia ze względu na dużą ilość wolniaków złożonych podczas jednej lekcji. Kupon nie zwalnia z zapowiedzianych sprawdzianów i innych aktywności przewidzianych w danym dniu.
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Pierwszy numer naszego

pisma i redakcja w nowej
odsłonie! Gazetka ma od teraz nową nazwę „Czterolistna”, a w redakcji ustaliliśmy nowy podział ról!
Drodzy Czytelnicy!
Z jednej strony trochę żal pożegnać gazetkę, która wraz z wygaśnięciem gimnazjum została przekształcona w nowe pismo naszej szkoły.
Z drugiej, tej pozytywnej strony, szykujemy się na nowe wyzwania, czeka
nas, mamy nadzieję, dużo dobrego. Ciekawe spotkania, wspólne dyskusje
i wyjątkowe materiały do gazetki o zupełnie nowej i bardzo optymistycznej
nazwie „Czterolistna”.
Ciekawi nas, z czym Wam się kojarzy nasza nowa nazwa, czy mamy
podobne skojarzenia i czy podoba się naszym Czytelnikom. Możecie swoje
opinie wyrazić wysyłając w e-dzienniku wiadomość do redaktora naczelnego. W tym roku szkolnym redakcja wybrała Maję Szelerską z klasy 6c.
Swoje spostrzeżenia, propozycje możecie nam także przekazać za pośrednictwem opiekuna gazetki pani Anety Ruszkiewicz.
Miłej lektury!
Redakcja „Czterolistnej”

