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Z ŻYCIA SZKOŁY
CO? GDZIE? KIEDY? 

(BYŁO...JEST...BĘDZIE...)

– Dzień Matki i Dzień Ojca w „0”
– Oddział Przedszkolny w Loop's Woorld
– Wycieczka na Warmię i Mazury
– Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
– Strefa śmiechu
– Bezpieczeństwo w czasie wakacji

                                    

     

    

   



  Dzień Matki i Dzień Ojca w „0”

  Dnia 5 czerwca 2018 r. dzieci z Oddziału Przedszkolnego zaprosiły swoje

Mamy i Tatusiów na  przedstawienie z okazji ich święta: Dzień Matki 26

maj, Dzień Taty 23 czerwca. Dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki,

wręczyły upominki.

Po przedstawieniu wszyscy udali się na poczęstunek.

Było miło i wesoło oraz słodko.



                                       Opracowała Julia Podjacka



ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
W LOOP'S WORLD

Dnia  11  czerwca  2018  dzieci  z  Oddziału  Przedszkolnego  pojechały  do
Gdańska  do  Centrum  Zabaw  LOOP’S  WORLD.  Było  mnóstwo  zabawy,
przejażdżka kolejką i lemoniada oraz pizza. Zabawa super.



                                            Opracowała Julia Podjacka



Wycieczka na Warmię i Mazury

    W dniach 13,14 i 15 czerwca odbyła się wycieczka po Warmii i 
Mazurach. Uczestniczyły  w niej klasy VI.

Noclegi i wypoczynek mieliśmy w hotelu Manor. 



Oprócz atrakcji hotelowych, takich jak: kręgle, bilard, ping-pong, basen, 
bajkolandia – mieliśmy wyjazd do Gietrzwałdu – do Sanktuarium Matki 
Boskiej,

 spędziliśmy dzień w gospodarstwie agroturystycznym. 



Do ciekawostek należał spektakl w Planetarium w Olsztynie, 

zwiedzaliśmy zabytki stolicy Warmii i Mazur, 



a w drodze powrotnej zwiedziliśmy Hutę Szkła w Olsztynku. 



Wyjazd  był  rewelacyjny,  fantastyczny  i  pełen  atrakcji.  Dziękujemy
naszym opiekunom – p.  Kasi  Bazie,  p.  Aureli  Czerwińskiej oraz państwu
Poniewskim za zorganizowanie nam tak miłego wypoczynku. 
 
                                                                                        
          Opracowała Julia Podjacka. 



Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
    

Jak tradycja naszej szkoły głosi mamy podzielone zakończenie roku
szkolnego.  Dzień przed oficjalnym zakończeniem, a więc tym razem 21
czerwca o godz. 1600 odbył się apel z nagrodami.  Dzięki  temu na apelu
mogą uczestniczyć nasi rodzice.

Po  wniesieniu  sztandaru  i  odśpiewaniu  hymnu  szkolnego  przemówił  pan
dyrektor Jan Kur, 



który wręczył stypendia naukowe następującym uczniom: 

Olaf Pazdan       - śr. ocen - 5,6  wz

Marta Bawół                 - 5,73 wz   



Adrian Kreft                 - 5,36 wz

Dominika Szulc               - 5,55 wz



Borys Szoła                  - 5,82 wz

Julia Podjacka                - 5,36 wz



Amelia Kasprowicz            - 5,5  wz

Zuzanna Sawczak             - 5,5  wz

Uczniom towarzyszyli dumni rodzice, którzy także odbierali gratulacje.

   Następnie,  za  miłą  współpracę  w  roku  szkolnym  2017/2018,
podziękowała rada Rodziców w składzie: p. Monika Iwicka-Waruszewska,
p.  Magdalena  Stolarska,  p.  Magdalena  Marchel.  My  także  serdecznie
dziękujemy  paniom  za  wspaniałą  pracę  i  zaangażowanie  na  rzecz
wszystkich  dzieci.  Dziękujemy  także  za  nagrody  książkowe  na



zakończenie roku szkolnego

Kolejny punkt „Apelu z nagrodami” to nagrody książkowe dla najlepszych 
uczniów w klasie oraz nagrody za pracę społeczną w organizacjach i 
kółkach na rzecz szkoły.





Zakończenie  roku  to  nie  tylko  radość  z  wakacji  i  nagrody  ,  ale  także
często pożegnania. W tym roku żegnaliśmy p. Martę Gromowską, która po
7 latach pracy w naszej szkole przeniosła się do pracy do szkoły średniej.
Dziękujemy  za  trud  i  naukę  angielskiego.  Życzymy  wszystkiego
najlepszego i wielu sukcesów w pracy zawodowej i życiu prywatnym.

Na zakończenie apelu uczeń klasy VI B Borys Szoła zatańczył, ze swoją 
partnerką taneczną z klubu, kilka tańców towarzyskich.



Następnego dnia spotkaliśmy się z wychowawcami i odebraliśmy zapłatę za
cały rok pracy – czyli świadectwa.

Hura!!! Już wakacje!!! 



Strefa śmiechu

 

Jaki to autobus?
Czerwony. 
A dok d?ą
Do po owy, dalej s  szyby.ł ą
 

Informatyk wyjmuje z lodówki mietan  ś ę
38 %. 
- Dobra, poczekam, a  si  ca a na aduje.ż ę ł ł

U lekarza.
– Czy móg by mi pan zaleci  jakie  ł ć ś

wiczenia odchudzaj ce?ć ą
– Oczywi cie. Prosz  kr ci  g ow  w ś ę ę ć ł ą

prawo i w lewo, gdy kto  b dzie ś ę
pani  cz stowa  s odyczami.  ą ę ł ł



BEZPIECZNE  WAKACJE !!!

Oto najważniejsze zasady, którymi powinniśmy się kierować,
aby bezpiecznie spędzić wakacje:

 

1. Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz. Przekaż im 
także, o której godzinie zamierzasz wrócić. 

2. Noś ze sobą numer telefonu do rodziców. 
3. Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię – 

przechodź na pasach dla pieszych i na zielonym świetle. 
4. Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od jezdni. 
5. Zawsze zapinaj pasy w samochodzie. 
6. Nie rozmawiaj z obcymi. 
7. Poinformuj rodziców, gdyby ktoś Cię zaczepiał. 
8. Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do samochodu. 
9. Nie bierz słodyczy ani innych prezentów od obcych. 
10.Pamiętaj o numerach alarmowych. W razie potrzeby dzwoń i wezwij 

pomoc. 
11.Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych i

bezpiecznych kąpieliskach. 
12.Nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej. 
13.Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr. 
14.Pamiętaj o ochronie przed słońcem. W czasie upałów pij dużo wody i 

zawsze noś nakrycie głowy. Przed wyjściem na zewnątrz posmaruj 
się kremem z filtrem. 



15.Zadbaj o właściwy ubiór – strój z elementami odblaskowymi, kask 
ochronny podczas jazdy na rowerze czy odpowiednie buty w czasie 
wycieczki w góry. 

16.W górach nie wyruszaj w trasę, jeśli widzisz, że nadchodzi burza. 
17.Szukaj bezpiecznego schronienia podczas burzy. 
18.Podczas górskich wycieczek nie schodź ze szlaku. 
19.Nie oddalaj się bez pytania od rodziców – w nowych miejscach łatwo

się zgubić. 
20.Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych dokładnie sprawdź skórę na

obecność kleszczy. 
21.Uważaj na rośliny, na których się nie znasz. Niektóre jagody, liście 

czy grzyby są trujące. 
22.Podczas spacerów po lesie stosuj preparaty odpędzające owady i 

kleszcze. 
23.Nie rozpalaj ogniska w lesie. 
24.Nie baw się z obcymi zwierzętami. Nawet przyjaźnie wyglądający 

pies czy kot może Cię ugryźć, gdy spróbujesz go pogłaskać. 
25.Bądź rozsądny i zachowaj umiar we wszystkim, co robisz. 

 



                                                                     

 Gazetkę redagują pod opieką pani Zdzisławy Mszanowskiej:

 Zuzanna Sawczak, Wiktoria Dus, Wiktoria Tuszyńska, Amelia Kasprowicz, 

Julia Podjacka. 

Opracowanie graficzne – pani Dorota Żyśko.                                  


