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Dnia 09.01.2011.r. chór „ Pelicano ” pod opieką pani Alicji Król i pani Marty
Jasińskiej pojechał do Rzeszowa na
próbę do „Filharmonii”. Próba ta zaczęła się o godz. 17:00, a skończyła
się o 19:00. Było tam 37 chórów razem 476 osób. Wszystkie chóry śpiewały 12 kolęd z doświadczoną orkiestrą Filharmonii rzeszowskiej. Porządku na próbie pilnował dyrygent tej orkiestry. Mimo to , że była to tylko próba przed występem, były też duże
emocje. Po zakończeniu spotkania w
drodze powrotnej pani Alicja Król zabrała nas do marketu. Wyjazd był bardzo interesujący, a chór zasmakował
nowych doświadczeń. Z wielkim zaciekawieniem czekamy na kolejny wyjazd
tym razem już na występ.
Karolina Huk

Zbliżają się Ferie Zimowe. Miesiąc
styczeń dla nauki był bardzo krótki,
ale udało się nam wydać ten, też
krótki numer, Gazetki na 6.
Na czas ferii życzymy uczniom, dyrekcji, nauczycielom oraz wszystkim
pracownikom szkoły dobrego i
atrakcyjnego odpoczynku.
Redakcja

JEDNYM ZDANIEM
3 stycznia wróciliśmy do lodowisko w Przemyślu.
szkoły po przerwie świą- 9 stycznia w Rzeszowie
tecznej.
odbyła się próba gene6 stycznia w Święto ralna chórów.
Trzech Króli było dniem 13 stycznia miała próbwolnym od zajęć w ny sprawdzian.
szkole.
14 stycznia odbędzie
7 stycznia uczennice się wywiadówka szkolchóru miały próbę.
na.
7 stycznia 13 uczniów Od 17 do 30 zimowe.
wyjechało na zajęcia na
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UCZNIOWSKA TWÓRCZOŚĆ
Moja ulubiona książka

SKOKI NARCIARSKIE

22 stycznia 2011, tuż
przed rozpoczęciem zawodów Pucharu Świata
FIS w Skokach Narciarskich, ulicami Zakopanego przejdzie wielka Parada Kibiców. Fani Adama
Małysza – najlepsi kibice
świata, sportowcy, gwiazdy, dziennikarze oraz
przedstawiciele miasta
Zakopane po raz pierwszy zainaugurują w ten
sposób to wielkie sportowe wydarzenie.

BIEGI NARCIARSKIE

W klasyfikacji generalnej
Pucharu Świata w biegach narciarskich Marit
Bjoergen traci do Justyny
Kowalczyk 511 punktów.
W sobotę w Libercu powracająca do rywalizacji
Norweżka stanie przed
szansą odrobienia stu
"oczek", bo w Czechach
Polka nie wystartuje.

PIŁKA RĘCZNA

Już w czwartek 13
stycznia w Szwecji
ruszają mistrzostwa
świata piłkarzy ręcznych.
Niemiecki
dziennik "Bild" pokusił
się o wskazanie faworytów turnieju i do tego grona zaliczył reprezentację
Polski.
Sporym
zaskoczeniem jest brak w gronie faworytów "Bilda"
kadry Niemiec, a
przecież reprezentanci naszych sąsiadów
grają na co dzień w
Bundeslidze,
która
jest najsilniejszą ligą
na świecie. "Czy możemy zdobyć mistrzostwo świata"? - pytają
dziennikarze największej niemieckiej gazety. "W 2011 roku to
raczej
niemożliwe.
Minimalny cel to zajęcie 7. miejsca, a więc
wynik, który zapewni
udział w igrzyska
olimpijskich" - ocenia
"Bild".

Chcę przedstawić swoją ulubioną
książkę. Nosi ona nazwę ,,Ania z Zielonego Wzgórza”. Autorką tej książki jest
Lucy Maud Mondgomery.
Wydarzenia tej książki odbywają
się na zielonym wzgórzu. Książka opowiada o adoptowanej dziewczynce, która
przyjęli do domu państwo Cuthbertów.
Bohaterem książki jest Anna Shirley. Ma
ona bardzo dużą wyobraźnię i jest bardzo dobrą przyjaciółką. Zaciekawiła mnie
ta postać, gdyż chcąc dotrzeć do celu
odważnie i szlachetnie do niego dążyła.
,,Ania z Zielonego Wzgórza” bardzo mi się podoba ponieważ jest bardzo
ciekawa i warto ją przeczytać.
Sylwia Szpiech

SONDA— Co będziesz robił na feriach??
Marysia— będzie w domu
Natalia— będzie się nudziła i wariowała na polu.
Sebastian— będzie grał na komputerze.
Gabrysia— będzie siedzieć w domu
Kamilka— będzie w domu
Karolina— pojedzie do babci
Radek— będzie w domu.
A może zamiast siedzieć w domu wybrać się na ciekawe zajęcia do Gminnego Centrum Kultury w Babicach.
Andżelika Szpiech
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