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Wszyscy nasi kochani nauczyciele
dla swoich uczniów cierpliwości mają wiele
Za naukę, za trud jaki jest wkładany
przeogromny bukiet życzeń dziś składamy.
Życzenia szczere, prawdziwe
z uczniowskich serc płynące.
Jak świeże kwiaty pachnące,
kwitnące na naszej polskiej łące.

W tym numerze:
Co zmieniło się w naszej szkole?
Zagadki
Konkursy
Wywiady
Aktualności
Ciekawostki
Coś dla najmłodszych
KUPON na zadanie domowe!

CO ZMIENIŁO SIĘ W NASZEJ
SZKOLE?

Aktualności ze szkoły:

Przede wszystkim zmieniła się nazwa naszej
szkoły z Zespołu Szkół na Szkołę Podstawową z
oddziałami gimnazjalnymi.
Zgodnie z rozporządzeniem, w szkole jest teraz
7 klas podstawowych i 2 klasy gimnazjum.
W budynku małej szkoły, oprócz klas I-III SP,
zajęcia ma również zerówka.

- Uczniowie, którzy jeszcze nie dokonali wpłat
proszeni są o zapłacenie ubezpieczenia oraz rady
rodziców.

Życzenia na Dzień Nauczyciela
Z okazji Dnia Nauczyciela dla pani Aleksandry
Szlagowskiej, Zdrowia, szczęścia, pociechy z uczniów
i wszystkiego najlepszego od klasy III g.
Dla pana Góry wszystkiego najlepszego z okazji Dnia
Nauczyciela. Miłej pracy i mało stresu. Życzy klasa VI.
Pociech z uczniów, zdrowia, pomyślności i
cierpliwości w pracy życzą pani Ewie Wrońskiej
uczniowie klasy VII.

- Apelujemy o wycieranie butów
po powrocie z przerwy!
- W naszej szkole wprowadzony
zostanie projekt profilaktycznowychowawczy ,,Porozumienie bez
przemocy" w ramach
ogólnopolskiego programu
,,Bezpieczna plus", do którego włączeni będą
uczniowie, nauczyciele oraz rodzice.

Informacje o zajęciach
dodatkowych:

Cierpliwości, wytrwałości i aby służba dzieciom starszym i młodszym zrodziła wiele szlachetnych
owoców.-pani Edycie Chylewskiej klasa II b gim.

-Dzieci i młodzież zapisana na projekt proszona
jest o uczęszczanie na zajęcia!

Chłopaki z klasy III gim życzą wszystkiego
najlepszego, zdrowia i więcej grania w piłkę nożną
panu Piotrowi Grzonce.

- Warsztaty projektowe odbędą się 6. I 13.
Listopada oraz 11. grudnia.

Zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń, stawiania
samych szóstek i wygranych meczy dla pana Artura
Kobielli. - klasa V.
W dniu nauczyciela życzymy Zdrowia, szczęścia
i spełnienia marzeń pani Oli Parlak – klasa II gim
Wszystkiego najlepszego z okazji dnia Nauczyciela
i żeby wszyscy uczniowie dobrze się uczyli życzą pani
Monice Wirkus uczniowie klasy III b.
Zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń
i awansu w pracy dla pani Beaty Czapiewskiej – klasa
IV a.
Pani Kasi życzymy szczęścia, pomyślności,
zadowolenia z uczniów i miłych dni – klasa II.
Wszystkiego dobrego, zdrowia, grzecznych uczniów
i żeby chłopcy mniej broili życzą uczniowie klasy III a
pani Jance.
Dużo szczęścia, pomyślności, żeby uczniowie pani nie
denerwowali i dużo zdrowia dla pani Krysi od klasy I.
Pani Barbarze Tkacz życzymy zdrowia, szczęścia,
radości, miłości i pogodnych dni. Klasa IV b.

- Wycieczki do Centrum Eksperyment w Gdyni
dla klas 1-4 SP odbędą się 24 października,
natomiast dla klas 5-7 SP i 2-3 gim - 26
października.

Ślubowanie pierwszoklasistów:
11.10.2017r. do naszej szkolonej społeczności
dołączyli uczniowie pierwszej klasy. Życzymy im
powodzenia i sukcesów w nauce.

COŚ DLA NAJMŁODSZYCH

1. Znajdź 4 różnice między
obrazkami i zaznacz je w kółko.

Krzyżówka

2. Doprowadź mamę kotka do jej pociechy.
1. Odlatują na zimę do ciepłych krajów.
2. Ubierasz go w zimne dni.
3. ... trawy.
4. Kryje się w niej wiewiórka.
5. Drzewo, z którego spadają kasztany.
6. Spadają z drzew jesienią.
7. Gumowe buty zakładane w deszczowe dni.
8. Ciepłe, wełniane ubranie.
9. Jesienią ... staje się dłuższa, a dzień krótszy.
10. Nie spadają na zimę z drzew iglastych.
11. Zakładasz ją na głowę w mroźne dni.

Z rozwiązanymi zagadkami zgłoście się do
redakcji. Przewidziane nagrody.

3. Rozwiąż rebus.

Wywiad z panią Martyną
Trzebiatowską
Redakcja: Czy od zawsze myślała pani, że będzie
pani nauczycielką języka polskiego?
Pani Martyna: Zawsze chciałam się realizować
jako nauczyciel. Co prawda na początku chciałam
uczyć matematyki, ale w liceum uświadomiłam
sobie, że moim powołaniem jest nauczanie
języka polskiego.
R.: Czy ta praca sprawia pani przyjemność?
P.M.: Oczywiście. Lubię tę pracę. Szczerze, nie
wyobrażam sobie niczego innego.

Bestsellery dla młodzieży:
,,Ponad wszystko’’ - Nicola Yoon
,,Magiczne drzewo tom 8.’’ - Andrzej
Maleszka

,,Never Never’’ - Colleen Hoover Tarryn
Fisher

Nietypowe święta w
najbliższych dniach:
10.20 Dzień Statystyki
10.21 Dzień Bez Skarpetek
10.22 Dzień Caps Locka

R.: Jak podoba się pani w naszej szkole?
P.M.: Na pewno jest spokojniej i bezpieczniej, bo
wcześniej uczyłam gimnazjum, a teraz uczę
podstawówkę.

10.24 Święto Roweru
10.25 Dzień Kundelka
10.26 Dzień Dawcy

ZAJĘCIA PROJEKTOWE
02.10.2017r. W naszej szkole odbyły się
zajęcia projektowe z dziedziny robotyki.
Uczniowie mieli okazję sami zbudować
(z klocków lego) i zaprogramować roboty.
09.10.2017r. Odbyły się kolejne zajęcia,
tym razem poświęcone chemii i fizyce. Na
spotkaniu ogólnym na sali gimnastycznej
rozmawialiśmy o ciśnieniu i powietrzu, a na
zajęciach w mniejszych grupach zagłębiliśmy
się w kryminalistykę. Uczniowie mogli
wyizolować i zobaczyć swoje dna oraz
stworzyć sztuczną krew.
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