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HERBERTOWSKA GAZETA MŁODYCH

W

itamy Was w listopadowo – grudniowym wydaniu, ostatniej w tym roku kalendarzowym, gazetki szkolnej!
W tym numerze znajdziecie nie tylko aktualności, rebusy i krzyżówki, lecz również ciekawe wywiady, subiektywne muzyczne kalendarium oraz wiele, wiele innych pasjonujących tekstów! Życząc Wam spokojnych świąt
Bożego Narodzenia, wielu dni odpoczynku oraz udanej zabawy sylwestrowej zachęcamy Was do lektury tego numeru!

W numerze:
Ach,
co to był za rok!
MARATON CZYTANIA
Z. HERBERTA …
Z życia szkoły

„(…) bo nadszedł czas i dziecię się zrodziło,
a razem z nim maleńka przyszła miłość.”
(„Maleńka miłość”)

Moi Drodzy!
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam,
aby w Waszych sercach zabrzmiał głos dzwonu,
oznaczający nadejście świątecznego czasu.
Niech wybrzmiewa on pośród kolęd i pastorałek,
przynosząc radość, pokój, optymizm,
dobre myśli i wydarzenia.
Życzę, żebyście mogli dzielić się tą radością
z Waszymi bliskimi i rodzinami, wspólnie spędzając czas.
Wesołych Świąt!
Dyrektor ZSiPO BSTO
mgr Małgorzata Jasitczak

Ach, co to był za rok!
Już za kilkanaście dni pożegnamy odchodzący
„stary” rok 2017 i przywitamy rok nowy – 2018.
Z tej okazji warto przez chwilę zastanowić się
nad tym, jaki był ten odchodzący rok dla nas
– uczniów, nauczycieli i przyjaciół bełchatowskiego „Herberta”. Czy był monotonny, smutny
i nie obfitował w wiele ciekawych wydarzeń, czy
było też odwrotnie: bogato w wydarzenia, mądrze i pasjonująco…
Zgodzicie się z nami, że rok 2017 w „Herbercie”
był… wspaniały! Świadczy o tym tylko kilka faktów: zwiedziliśmy wiele niezwykłych miejsc
w Polsce, takich jak: Warszawa, Łódź, Poznań,
Opole, Kraków, Wrocław; braliśmy udział
w spływie kajakowym, wzięliśmy udział w wielu
fantastycznych akcjach promujących nas i naszą

szkołę: Orszak Trzech Króli, Orszak Ostatkowy,
Dni Ziemi, „Jak nie czytam jak czytam!”; byliśmy
organizatorami konkursów językowych, historycznych i muzycznych; braliśmy udział w warsztatach terenowych z geografii i biologii, poznawaliśmy świat (w jego różnych aspektach) dzięki
prezentowanym projektom edukacyjnym a także
dokonywaliśmy eksperymentów i doświadczeń
w czasie wielu zajęć warsztatowych.
Rok 2017 był dla nas z pewnością udany!!!
Mamy nadzieję, że rok 2018 będzie tak samo
pasjonujący i obfitujący w różnie niezwykłe wydarzenia!

Szczęśliwego
Nowego Roku!!!

„Boeing, Boeing…”
Andrzejki w „Herbercie”
„Podróż to uniwersytet
życia…”

Christmas in the United
Kingdom
Eine magische Zeit
- Der Winter ist bereit
La Navidad en España
„Najważniejsze, żeby
dążyć do wyznaczonych
celów”
„Last Christmas” –
piosenka, która stała
się tradycją

Mikołajki w Olimpii
Subiektywne kalendarium
muzyczne

CO WIEMY O KOLĘDACH
Na wesoło

