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BByyllee  ddoo  ddzzwwoonnkkaa…… 

 

Nr 1/10/2017 

 

 

Po długiej przerwie wznawiamy wydawanie gazetki szkolnej „Byle do 

dzwonka…”. 

Zespół redakcyjny pierwszego numeru w roku szkolny 2017/2018 tworzą uczniowie: 

Wiktoria Kordek, Rafał Podgajny, Jakub Tołczyk, Oliwia Sierotowicz, Gabriela 

Rojewska. 

Jeśli chcesz dołączyć do grona szkolnych dziennikarzy, zgłoś się do nas! 

Czekamy na ciekawe propozycje współtworzenia gazetki. Prosimy również o 

dostarczenie swoich utworów literackich, które umieścimy w kolejnych numerach. 
 

                                                                                                                      Opiekun gazetki: Elżbieta Rak  

 

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
 

                                Dziękujemy  
 

   Za uśmiech, dobre słowo, 

   zachętę do pracy, gdy nic się nie udawało 

   i pochwałę, gdy wszystko szło dobrze.  

   Za pomoc w odkrywaniu tego, w czym jesteśmy najlepsi 

   i przekonywanie, że możemy zrobić więcej niż się spodziewamy.  

   Za pokazanie nam, że się liczymy i jesteśmy ważni. 

   Za przełamanie strachu do rzeczy nieznanych i niezrozumiałych.  

   Za to, że mogliśmy zawsze na Panią liczyć!  

   DZIĘKUJEMY! 
 

                                                                                                                                                                

 

W tak ważnym dniu w roku 

szkolnym, w dniu święta 

wszystkich nauczycieli i 

pracowników szkoły 

składamy 

najserdeczniejsze życzenia: 

dużo zdrowia, cierpliwości, 

wytrwałości, sukcesów zawodowych oraz 

zadowolenia z uczniów!  
                                                                            Uczniowie  
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Kalendarz wydarzeń : wrzesień - październik 2017 

 
 

 

4 września Rozpoczął się rok szkolny. 

Gdy rozpoczyna się szkoła, wita nas 

wrzesień, miesiąc, który jest piękny na 

swój sposób. 

 

5 września Przyszliśmy na lekcje pierwszy raz po 

wakacjach. 

 

27 września Odbyła się debata kandydatów do Zarządu 

Samorządu Uczniowskiego. 

 

28 września Tego dnia wybieraliśmy władze 

Samorządu Uczniowskiego. 

Przewodniczącym został uczeń kl. III 

Gim. Jakub Tołczyk. Gratulujemy! 

 

9 października Klasa V - wycieczka do ekologicznego 

gospodarstwa ogrodniczego w okolicach 

Grodziska Mazowieckiego  

10 października Klasa IV – wyjazd na Niewidzialną 

wystawę. Polecamy i zachęcamy do 

„obejrzenia” tej wystawy! 

 

11 października Oddział przedszkolny i klasy I – III: 

Interaktywne widowisko telewizyjne 

„Szewczyk Dratewka” na planie 

filmowym 

 

12 października Klasa V i część uczniów z klas II – III 

Gim.  – Kurpie 

 

12 października Turniej na Dzień Nauczyciela – klasy IV – 

III gimn. Prowadzenie: Ewa Karasiewicz  

 
 
       

                                                                Opracowały: Oliwia Sierotowicz, Gabriela Rojewska 
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ANKIETA W  KLASIE CZWARTEJ 
 

Początek roku szkolnego to czas wielu zmian dla uczniów klasy czwartej, Pojawiają się nowi 

nauczyciele, nowe przedmioty, nowe wymagania. Przeprowadzona ankieta odpowiada na pytanie,  

jak nasi czwartoklasiści radzą sobie w nowych dla nich warunkach. 

W ankiecie wzięło udział 18-tu uczniów. 

 

Oto wyniki: 

 

 

 

                                                                                                                                Opracował: Jakub Tołczyk 

                                                                                

 

 

 

 

                          WYBORY DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO 

 

Dnia 27 września w środę w naszej szkole odbyły się wybory do 

Samorządu Szkolnego pod kierownictwem pani Magdy Poziemskiej. Jak 

zapewne wiecie, kandydatami byli uczniowie z klasy IIIG. : 

1. Wiktoria Kordek  

2. Jakub Tołczyk 

3. Rafał Podgajny, 

4. Filip Wieczorek  

5. Eryk Czernicki 

6. Aleksandra Józefowicz (kl, IIG) 

 

Podczas debaty kandydaci kolejno prezentowali swój plan działań, który 

chcieliby zrealizować w bieżącym roku szkolnym. Każdy przedstawił bardzo 

interesujące pomysły. Nie obeszło się bez  pytań, na które nasi kandydaci 

odpowiadali z pełną precyzją. 

W czasie głosowania odwiedzili nas „zerówkowicze”. Mogli oni 

zobaczyć, jak przebiega głosowanie oraz mieli szanse oddać swój głos. 

Zdecydowaną ilością głosów zwyciężył Jakub Tołczyk, jako drugi został 

wybrany Filip Wieczorek, trzecim członkiem Samorządu został Rafał 

Podgajny. 

Dwie kandydatki dostały równą ilość głosów, dlatego na razie nie wiadomo, 

która znajdzie się w Samorządzie.  

                                                               

Czy jesteś zadowolny/na 
z tego, że masz klasę na 

górnym korytarzu? 

Czy zdarzyło ci się, że 
któryś ze starszych 

uczniów cię zaczepiał? 

Czy podobają ci się 
nowe przedmioty 

szkolne dodane w tym 
roku? 

Czy podoba ci się to, że 
uczą cie różni 
nauczyciele? 
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Tak 

Nie 

Nie wiem 
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                                                                                                    Opracowała:  Wiktoria Kordek 

 

 

            ŻŻYYCCIIEE  NNAA  SSPPOORRTTOOWWOO  

  

 
 

 

We wrześniu i październiku 2017 r. w gminie Czosnów odbyły się następujące zawody 

międzyszkolne: 

 
 

data kategoria miejscowość Ilość 

 uczestników 

sukcesy 

8.09. Spartakiada  uczniów     

szkoły podst. i gimn. 

Sowia Wola      15 I msc. Natalia Bąk 

II msc. Krzysztof Sielczak 

II msc, siatkówka  

dziewcząt 

20.09. Piłka nożna gimnazjum Małocice      13 IV msc. 

9.10. Piłka nożna szkoła  

podstawowa 

Małocice      10 VI msc. 

 

 

Wszystkim sportowcom życzymy wielu sukcesów! 
                                                              

                                                                                                           Opracowali: Wiktoria Kordek, Rafał Podgajny 


