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On the 25th of November 2010 students a headed on
English classes organized "American Day". They
wanted to celebrate Thanksgiving Day and
remembered the best American musicals or comedies.

They told us about "Grease". It's a film with
John Travolta and Olivia Newton John. Few
boy presents  us main characters who
looked like old boys.  After this, they sold
some information about Frank Sinatra. He
was a famous American singer. They were

dancing to his music. Next film was Blues
Brothers. Two boys and girls came on the
catwalk . They were dancing to music from
the film. Organizers described most
import_ant information. The music was
starting to play and we travelled to late
70's. On the catwalk we saw Dolly Parton.

She is a famous
country music
singer. Some girls
dancing to her
songs. Then was the
music of Dirty
Dancing. Three pars were dancing to

beautiful music "The time of my
life". The members of English
classes act out a scene. FREDA'S
FASHION SHOW had good actors
and actress. We moved the
fantastic world with Batman. He is
a man who is a bat. Have you
ever heard about Charlie's
Angels? If not you could hear it on
the show. There three women who
are detectives. If we said about

women we could not forget about
Jenifer Lopez. She is a singer, actress
and fashion designer. I hope the
viewers of the school will remember the
show and come next time to admire
young actors and actress.

Take care
Weronika Staniul 6a

_______________________________________________________________________________________________________________

Dnia 27 października 2010r.
w środę odbyło się, jak co roku przed
1 listopada, porządkowanie zapomnianych
grobów na polanickim cmentarzu. Z każdej
klasy, od IV do VI wytypowano po trzech
przedstawicieli z Samorządu Uczniowskiego.

Każda klasa miała zrobić po pięć
wiązanek i stroików, a nawet wieńców.
Naszymi opiekunkami były pani Sylwia
Malicka i pani Aleksandra Lis. Uzbrojeni w
sekatory, grabki, szpachelki, rękawice, worki
na śmieci i z ogromnym zapałem do pracy
wyruszyliśmy spod szkoły. Akurat w tym dniu

pogoda była wspaniała; kolorowe liście
ciągle opadały z już prawie nagich drzew.

Grobów, które wymagały opieki
było dużo więcej niż się spodziewaliśmy.
Były to nie tylko groby dorosłych, ale
również, te najbardziej wzruszające, groby
malutkich dzieciaczków. Większość z tych
grobów nie posiadała już tabliczek, miała
powywracane i wypalone znicze oraz była
porośnięte trawą i mchem. Od razu
wzięliśmy się ostro do pracy. Usuwaliśmy
trawę i mech oraz przekopywaliśmy twardą
ziemię. Na każdym uprzątniętym grobie

ustawiliśmy pięknie przygotowane
wiązanki, stroiki i wieńce.

W ciągu dwóch godzin udało
nam się uprzątnąć w sumie ok. 25
grobów. Na kilku z nich ustawiliśmy
znicze. Po tych zabiegach groby
wyglądały pięknie. Wszyscy byliśmy
dumni ze swojego wysiłku.

Cieszę się że chociaż tyle
mogliśmy zrobić dla tych ludzi. Nasz
trud nie poszedł na marne.

Zofia Borszowska klasa
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