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WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

PIERWSZY DZWONEK

Dzień Nauczyciela

Witamy wszystkich w nowym roku szkolnym 2019/2020. Jest to kolejny rok w naszej szkole,
który zapowiada się ciekawie. Na pewno nasi nauczyciele, Samorząd Szkolny będą robili
wszystko, żebyśmy się nie nudzili. Nie lubimy pisać klasówek, ale lubimy robić różne
ciekawe rzeczy: przedstawienia, projekty, udziały w konkursach. Wiemy, że klasówki są
potrzebne, dlatego jakoś wytrzymamy i będziemy je pisać najlepiej jak potrafimy. 
Nasza gazetka "Byle do dzwonka" będzie Was informować o wszystkim, co dzieje się w
naszej szkole. Redaktorem naczelnym naszego czasopisma jest pani Iza Kędzierzawska,
która zazwyczaj spotyka się z wami codziennie i ciągle każe coś pisać. W redakcji są
uczniowie klasy VI: Wiktoria Dąbrowska, Lidia Grodziska, Ania Foks, Julia Rakwał, Norbert
Witos, Tomek Chudzik i Przemek Jędruszczak. W kolejnym numerze poznacie ich bliżej.
Życzymy Wam miłej lektury i zapraszamy do naszych konkursów.
Redakcja
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WYBIERAMY SAMORZĄD SZKOLNY

Dnia 20 września 2019 r. na 2. i 3. lekcji odbyły się
wybory do Samorządu Szkolnego. Z pięknie
zdobioną skrzynką chodziły przedstawicielki
Szkolnej Komisji Wyborczej w składzie: Kamila
Malinowska, Martyna Małecka i Anna Kopciewicz.
Kandydaci przedstawili się wcześniej na swoich
plakatach, które wywieszono na korytarzu. Swoje
głosy oddali uczniowie klas IV-VIII, którzy
wypełniali karty głosowania. Ponadto uczniowie
naszej szkoły oddawali swoje głosy na opiekuna
Samorządu Szkolnego. Następnie Szkolna
Komisja Wyborcza zliczyła głosy i na ich
podstawie wybrano nowy Samorząd Szkolny w
składzie:
przewodniczący: Dariusz Kurek
zastępca przewodniczącego: Mateusz Kempa
skarbnik: Lena Gurtatowska
opiekunowie samorządu: Rafał Zasański oraz
Józef Sender

Wybieramy Samorząd Szkolny

Wybieramy Samorząd Szkolny
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DZIEŃ BEZ ŻARTU, TO DZIEŃ STRACONY

 
Jakie są ulubione ryby matematyka?
 Sumy.
 
Budzę się, a tu mój telefon frunie przez pokój. 
Okazało się, że był włączony tryb samolotowy.
 
- Mamy twojego syna...
  - To straszne! Czego chcecie? 
  - Niech pan przyjdzie i go odbierze, zaraz zamykamy przedszkole.
     dowcipy zebrał Norbi

Rozmawiają koledzy
  - Powtarzałeś coś przed egzaminem? 
  - No jasne!
  - A co? 
  - Będzie dobrze, będzie dobrze.

Dwie muchy grają w piłkę w filiżance po
jakimś czasie jedna mówi do drugiej.
- Staraj się, bo za tydzień gramy w
pucharze!

internet NN
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CZYTASZ, NIE BŁĄDZISZ

DZIECIĘCA TWÓRCZOŚĆ

 7 września 2019 r. ogłoszono 8. edycję akcji
Narodowe Czytanie, której patronami jest Para
Prezydencka. Z tej okazji w tym roku zachęcano do
czytania ośmiu nowel należących do klasyki literatury
polskiej:
Jak czytamy na stronie akcji: „jest to wybór tekstów,
których wspólnym mianownikiem jest polskość w
połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad
człowiekiem i społeczeństwem. 
 

 Nasza szkoła włączyła się w tę akcję w dniach 5 i 6
września. Zaproszeni goście: pan Oskar Jensen –
muzyk, lektor, pani Anna Pacyga - polonistka oraz
pedagog szkolny, prywatnie miłośniczka teatru – pani
Jolanta Śmiarowska odczytali w klasie V,VI,VII i VIII
wybrane z listy.
Redakcja

Wszyscy umiemy pisać. Tylko spróbujcie. Nie bójcie
się tego. Często na języku polskim narzekamy, że
pisanie jest nudne, bo dotyczy często lektur, które nas
nie interesują. A może spróbujecie pisać dla
przyjemności, o tym, co Was interesuje. Okaże się, że
mistrzem pióra może zostać każdy. Zachęcamy Was
do wrzucania do naszej skrzynki "Byle do dzwonka"
swoich utworów. Na pewno je opublikujemy.
Zachęcamy do pisania. Czekamy na Wasze utwory.
Redakcja
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DZIEŃ CHŁOPAKA W
NASZEJ SZKOLE

ŁAMIGŁÓWKA

MŁODZI I ZDOLNI

Ile par nóg ma stonoga?

Ile czasu zajęło nam robienie gazetki?

Jakie ryby je matematyk?

Ile to 2 i 2?

Kto napisał „Katarynkę” Bolesława Prusa?

Odpowiedzi na pytania wrzucajcie do naszej skrzynki
„Byle do dzwonka”. Pamiętajcie, aby się podpisać,
ponieważ trzy wylosowane osoby dostaną nagrodę.

Redakcja  

30 września w naszej szkole obchodziliśmy Dzień
Chłopaka. Tego dnia wszyscy chłopcy otrzymali od
Samorządu Szkolnego lizaki w kształcie piłki nożnej.
Redakcja naszego czasopisma przyłącza się do
życzeń. Wszystkim chłopcom życzymy uśmiechu,
samych sukcesów, wytrwałości w dążeniu do celów i
realizacji marzeń.
Redakcja

Zajęcia z robotyki

Nasza szkoła uczy inaczej. Pewnie zastanawiacie się
czy zabawa to dobry pomysł na naukę. Oczywiście,
że tak. Udowodniono naukowo, że najwięcej
zapamiętujemy w sytuacji, gdy jest nam przyjemnie, a
przecież podczas zabawy jest bardzo przyjemnie.
Klocki Lego rozwijają umiejętność logicznego
myślenia i zdolności matematyczne. Zatem bawcie się
wszyscy jak najcześciej i bierzcie udział w zajęciach,
które organizuje pan Rafał Zasański - nauczyciel
historii i wielki fan technologii informatycznej.
IKA

R. Zasański



www.polskatimes.plPolska Times | Numer 8 11/2019 | Strona 6  
www.juniormedia.plByle do dzwonka

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

   
 14 października, jak co roku, świętowano w naszej szkole Dzień
Edukacji Narodowej. W trakcie uroczystego apelu Pani Dyrektor Anna
Wasielewska złożyła wszystkim pracownikom szkoły życzenia i wręczyła
nagrody za wyróżniającą pracę. Następnie inicjatywę przejął Samorząd
Szkolny, który pod opieką Pana Rafała Zasańskiego przygotował część
artystyczną uroczystości. Dwie prowadzące – Kinga Górska i Karolina
Czajkowska z klasy VII w mistrzowski sposób wręczyły nauczycielom
szkolne Oscary w wielu kategoriach. Uroczystą galę zakończył występ
wokalny uczennic klasy VII.

Szanowni Państwo, z okazji Dnia Edukacji Narodowej
składamy najserdeczniejsze i bardzo szczere
życzenia. Miejcie w sobie dużo ...

PATRZ NIŻEJ

Redakcja: Przemek, Lidka, Norbert, Ania, Wiktoria,
Julia, Tomek

Dzień Edukacji Narodowej 2019 IKA
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TO WARTO OBEJRZEĆ W
KINIE

"O Yeti"  to film przygodowy o trzech
nastolatkach, którzy znajdują yeti na dachu
apartamentowca. Dają mu na imię Ernest .
Nastolatkowie organizują wyprawę do
najwyższego miejsca na ziemi. Nie wiedzą,
że śledzi ich Burnich - sprytny milioner który
chce schwytać Yeti oraz dr Zara, który chce,
żeby wrócił do domu. Ten wesoły, pełen
przygód film może obejrzeć każdy bez
względu na wiek.
Tomek i Norbert

 
 

'' O Yeti '' To film przygodowy o trzech
nastolatkach, którzy znajdują yeti na

dachu apartamentowca. Dają mu na imię
Ernest . Nastolatkowie organizują

wyprawę do najwyższego miejsca na
ziemi. Nie wiedzą, że śledzi ich Burnich -

sprytny milioner który chce schwytać Yeti
oraz dr Zara, który chce, żeby wrócił do
domu. Ten wesoły, pełen przygód film
może obejrzeć każdy bez względu na

wiek.
Tomek i Norbert

TO WARTO PRZECZYTAĆ
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