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Komu nieba były wrogiem,
zrobiły go pedagogiem.
Ja się jednak z tym nie zgadzam,
swoje zdanie wypowiadam.
Chlubą jest i wyróżnieniem,
być- Nauczycielem
W tym numerze:
 Aktualności
 Ciekawostki
 Sprawdź się!
 Co warto przeczytać?

WYNIKI WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W związku z niedawnymi wyborami i szaleństwem związanym z nimi
ogłaszamy wyniki wyborów.
Przewodniczącą SU została Marta Różek.
Pozycję zastępcy zajmuje Kinga Szreder.
DZiękujemy wszytkim kandydatom za udział w kampanii
wyborczej. Wierzymy, że nasz nowy samorząd spisze się na medal.

CROSS FESTIVAL

14 września br. na stadionie przy SP w Studzienicach odbyła się czternasta edycja zawodów
przełajowych pod nazwą Cross Festival. Pojawili się na nim biegacze z wielu okolicznych szkół.
Sportowcy i organizatorzy nie mogli sobie wymarzyć lepszej pogody. Słońce świeciło, ale nie było
upału. Wielu uczniów z naszej szkoły rywalizowało z rówieśnikami lub pomagało w sprawnej
organizacji zawodów.
Z naszej szkoły najbardziej wykazały się Agata Breza, która zajęła pierwsze miejsce
i Michalina Metlicka lokująca się na trzecim miejscu w nieco młodszej kategorii. Wielkie gratulacje
dla obu sportsmenek :) Poniżej wywiad ze zdobywczynią złotego medalu, Agatą.
-

Agata, czy mogłabyś mi powiedzieć od jak dawna trenujesz biegi?
Ponad rok

- Od czego to się zaczęło?
-

Myślę, że od wygranej na tych samych zawodach dwa lata temu.

- Czego najbardziej obawiałaś się przed startem?
-

Uważam, że mimo wszystko upadku i wiążącej się z tym kontuzji.

- Czy jakieś inne dyscypliny też cię interesują?
-

Tak, skok wzwyż, piłka ręczna, koszykówka i ogółem lekkoatletyka.

- Czy masz jakieś zainteresowania poza sportem?
-

Nie, staram się skupić na tym jednym zainteresowaniu

- Jaki jest twój największy sukces?
-

Pierwsze miejsce w wojewódzkich biegach przełajowych na 1000 m

- Życzymy Ci jeszcze wielu sportowych sukcesów.

WYCIECZKA DO GDAŃSKA
18 września 2019 roku w ramach j. Kaszubskiego odbyła się
wycieczka do Gdańska i na Westerplatte . Pojechały na nią klasy VI, VII
oraz VIII.
Wyjazd odbył się o godzinie 8.00 rano. Pierwszym punktem
programu było zwiedzenie Westerplatte, gdzie

1 września 1939 roku

rozpoczął się atak hitlerowski na nasz kraj. Tu, na
Poległych Żołnierzy Wojska Polskiego uczniowie

Cmentarzu

zapalili znicz i

minutą ciszy uczcili pamieć poległych. Następnie młodzież udała się na
starówkę.

Niemałą

atrakcją

okazało

się

dla

wycieczkowiczów

podziwianie panoramy miasta z koła widokowego. Nie zabrakło też
amatorów lizaków ze słynnej cukierni Ciuciu.
OKoło godziny osiemnastej pełni wrażeń uczniowie wrócili do
domów.

Dzień Nauczyciela to niepowtarzalna okazja, aby podziękować swoim
nauczycielom i wychowawcom za cały trud, który wkładają w nasze
wychowanie i naukę.
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ- to polskie święto oświaty ustanowione 27 kwietnia
1972 roku. Potocznie dzień ten jest zwany Dniem Nauczyciela i obchodzony jest w
Polsce 14 października.

DZIEŃ NAUCZYCIELA W INNYCH PAŃSTWACH:
-ROSJA- 5 października, UKRAINA- pierwsza niedziela października, KOREA
POŁUDNIOWA-15 maja, CZECHY I SŁOWACJA- 28 marca

SPRAWDŹ SIĘ!

Quiz o naszych nauczycielach
1. Kto jest wychowawcą klasy 7?
a)Barbara Tkacz

b)Barbara Szroeder

c)Witold Góra

2.Na ilu instrumentach gra Pan Mateusz?
a)6 b)4 c)5
3.Jakich przedmiotów uczy Pan Witold Góra?
a)Fizyka,Technika,Informatyka

b) Informatyka,

chemia,biologia c)Geografia,Technika,Matematyka
4.Jak nazywa się pani ucząca logopedii?
a)Maryla Krill b)Maria Krill c)Martyna Krill
5.Którą klase uczy w tym rok Pani Katarzyna Sikorska?
a)kl.1 b)kl.3 c)kl.2
6.Ile jest w szkole sal do nauczania w dużej szkole?
a)12 b)10 c)8
7.Ile jest drabinek na sali gimnastycznej?
a)22 b)27 c)24
8.Czyją klasą jest sala 21?

a)kl.7 b)kl.5 c)kl.5
9.O której godzinie zaczyna się 6 lekcja?
a)12.55 b)12.45 c)12.50
10.Ile uczniów liczy najmniejsza klasa ?
a)8 b)10 c)12

Pierwsze trzy osoby, które dostarczą poprawne odpowiedzi do Kingi Szreder lub Ani Prill,
otrzymają od redakcji słodkie upominki. Zachęcamy więc do rozwiązania quizu .

CO WARTO PRZECZYTAĆ?
Dla dziewcząt – ,, Do Wszystkich chłopców, których kochałąm” I
kontynuacja tej książki, a mianowicie ,, P.S. Wciąż Cię Kocham “
napisane przez Jenny Han
Dla miłośników detektywistyki polecamy serię ,,Sherlock, Lupin I
Ja” Irene Adler
Na pewno każdemu czytelnikowi, nieważne czy z 1-3 ,czy
wyższych klas, spodoba się seria ,, Dziennik Cwaniaczka”.
Coraz bardziej popularna staje się seria pt. ,,Akademia
Canterwood” ma już 20 częsci, więc czym prędzej zabierajcie się za
czytanie.

KUPON DLA
ROZTARGNIONYCH
Zapomniałeś o pracy domowej?
A może nie przygotowałeś się do lekcji?
Ten kupon jednorazowo ratuje Cię przed
konsekwencjami roztargnienia:)

……………………………………………
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