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  Kochani Czytelnicy! 

 

          Redakcja koła dziennikarskiego ma zaszczyt powitać Was serdecznie  w pierwszym powakacyjnym 

wydaniu gazetki „Słówko”. Na dworze już jesień. Liście mienią się kolorami i tworzą szeleszczące 

dywany. Gdzieś w pamięci pozostały obrazy lata, ale są coraz mniej wyraźne. Dużo się wydarzyło w 

ostatnim czasie. Mamy już za sobą pierwsze uroczystości szkolne i wycieczki. Niektórym z nich 

poświęcimy więcej miejsca na łamach naszego czasopisma. Zmienił się także zespół redakcyjny. Mamy 

nadzieję, że w nowym składzie sprostamy Waszym oczekiwaniom, a lektura „Słówka” nie tylko dostarczy 

Wam informacji, ale również stanie się przyjemnym relaksem. 

     

                                                                                                                     Redaktor naczelny- Kacper Bokacz 



 

  „Słówko” str.2             DZIEŃ  EDUKACJI  NARODOWEJ                                          

           W Dniu Edukacji Narodowej w 

naszej szkole odbył się uroczysty apel, 

podczas którego zespoły wokalne pod 

kierunkiem pani Marioli Wólczyńskiej  

oraz najlepsi recytatorzy 

zaprezentowali montaż słowno – 

muzyczny. Usłyszeliśmy znane i mniej 

znane piosenki oraz piękne i 

wzruszające wiersze. Mieliśmy także 

okazję złożyć życzenia  nauczycielom 

oraz pracownikom szkoły, a także  

 

wręczyć kwiaty. W tym dniu odwiedzili nas także goście, wśród nich byli także 

absolwenci naszej szkoły.  Podniosła atmosfera udzieliła się wszystkim 

zgromadzonym  na sali gimnastycznej.  Te miłe chwile na pewno na długo 

pozostaną w naszej pamięci.  

             

    Kochani, żyjcie długo i szczęśliwie. Bądźcie wytrwali i cierpliwi, a my 

postaramy się Was nie zawieść.                                                     Uczniowie       



                                           Z ŻYCIA SZKOŁY                                    „Słówko” str. 3        

 
Wycieczka na Wydmę Orzechowską 

Pod koniec września Pani Mariola 

Wólczyńska z panią Jolantą Adamską 

wybrały się z klasą drugą i trzecią na 

wycieczkę na Wydmę Orzechowską. 

Uczniowie z zainteresowaniem zapoznali 

się z informacjami przyrodniczymi 

zawartymi na tablicach edukacyjnych. 

Potem wyruszyli w drogę wiodącą wśród 

malowniczych wydm i lasów. Wyprawa 

bardzo się udała !!! Dzieci były bardzo 

zadowolone, grzeczne i pilnie trzymały się grupy. Widziały piękne krajobrazy 

oraz  wiewiórki. Pogoda dopisała, choć wszyscy obawiali się opadów deszczu. 

Wycieczka trwała 4 godziny lekcyjne, ale wcale nie było łatwo pożegnać się z 

lasem i jego mieszkańcami.                                     Roksana Garbolińska 

 

Pasowanie na świetliczaka 

W dniu 24 października 2016 roku w naszej szkole odbyło się pasowanie na 

świetliczaka. Co roku do braci świetlicowej zostają przyjęci pierwszoklasiści. 

Aby jednak to się stało, muszą 

poznać zasady właściwego 

zachowania się podczas zajęć 

świetlicowych oraz złożyć 

przysięgę. Zgodnie z tradycją 

pasowania dokonała pani 

dyrektor, Maria Siudek, a 

świadkami tego wydarzenia 

byli uczniowie klas II i III wraz 

z wychowawczyniami. W 

uroczystości wzięli udział 

również reprezentanci innych klas. Przygotowali  dla pierwszaków występy i 

wspaniale się zaprezentowali. Z pewnością maluchy nie zapomną tego 

wydarzenia.                                                                           Redakcja 



   „Słówko” str. 4                        Z ŻYCIA SZKOŁY                                     

                              Czy jesteśmy przyjaciółmi zwierząt? 

Na to pytanie mogli odpowiedzieć 

sobie wszyscy uczestnicy projektu  

„Przyjaciele zwierząt” podczas 

spotkania edukacyjno – 

informacyjnego, które odbyło się w 

naszej szkole 21 października 2016 r. Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz 

uczniowie z klasy I i IV dowiedzieli się, 

jak właściwie opiekować się 

zwierzętami i w jaki sposób zachować 

się, gdy zaatakuje nieznany pies. 

Jednak szczególne zainteresowanie 

wzbudził pokaz wyszkolenia psa o 

imieniu Bolo. Piękny owczarek belgijski przytulony do swojego pana nie 

wyglądał groźnie, jednak z pewnością do łagodnych psów nie należy, ponieważ 

akcje w których bierze udział na co dzień, są bardzo niebezpieczne.  

To niezwykle interesujące spotkanie umożliwiło uczestnikom pogłębienie wiedzy 

na temat czworonożnych przyjaciół.                                      Redakcja 

            

 

 

Uwaga!!! 

Redakcja gazetki „Słówko” ogłasza konkurs 
fotograficzny  

„ Mój przyjaciel – zwierzak”. 
Aby wziąć udział w konkursie, należy 
wykonać swojemu pupilowi zdjęcie, a 
następnie  przynieść je do szkoły na pendrivie 
i przekazać Łukaszowi Bartyzelowi z klasy VI. 
Najlepsze prace zostaną  nagrodzone i 
opublikowane. Zapraszamy wszystkich do 
wzięcia udziału w konkursie. 



                                               Z ŻYCIA SZKOŁY                                   „Słówko” str. 5                                    

Ponieważ rok szkolny nie tak dawno się zaczął, postanowiliśmy zapytać naszych 

młodszych kolegów, jak czują się w szkole.  O wypowiedź poprosiliśmy pierwszaków i 

czwartoklasistów. A oto co powiedzieli  nam uczniowie klasy pierwszej: 

- Jak się czujecie w pierwszej klasie? 

- Dobrze, pani wychowawczyni jest bardzo 

miła i bardzo ją lubimy. 

- Jak spędzacie przerwy ? 

- Bawimy się i jemy śniadanie. 

- Czy lubicie się uczyć ? 

- Tak, ale wiemy, że to się zmieni. 

Uczniowie klasy czwartej byli nieco 

bardziej rozmowni: 

- W tym roku zaczęliście się uczyć nowych przedmiotów. Który najbardziej przypadł wam do 

gustu? 

- Matematyka, ponieważ jest to bardzo ciekawy i przydatny przedmiot. 

- Jakie zmiany wprowadzilibyście w szkole? 

- Mniej prac domowych ! 

- Co  zrobilibyście z szatnią? 

- Przede wszystkim  powiększylibyśmy ją, ponieważ gdy się przebieramy, każdy się przepycha i 

jest niewygodnie. 

Jak można wywnioskować z  wypowiedzi, pierwszaki są zadowolone, choć ich ostatnie 

słowa nieco niepokoją. Mamy jednak nadzieję, że uczenie się będzie dla nich 

przyjemnością nie tylko w klasie pierwszej. Czwartakom marzy się mniej prac 

domowych. Może gdyby więcej pracowali na lekcjach, nauczyciele wzięliby to pod uwagę.   

                                                                                         Opracowała Daria Lewicz    

                                                                                                            

*** 
Bardzo ważną osobą w naszej szkole jest pani kucharka, 

Małgosia Kaczmarek. To ona dba o nasze zdrowie i 

samopoczucie, przygotowując na co dzień pyszne obiady. 

Niektórzy z nas już od rana odliczają czas do dużej przerwy, 

aby zjeść smaczny posiłek.  Poprosiliśmy panią kucharkę, by 

opowiedziała nam o sobie.  

Pani Małgosia gotuje w naszej szkole od 6 lat. To jej pasja. 

Pomysły czerpie z głowy oraz ze stron internetowych. 

Niestety, nie chciała nam zdradzić przepisu na ulubione  

danie uczniów, czyli gyrosa. Mamy jednak nadzieję, że 

przekonamy ją niedługo i uchyli nam rąbka tajemnicy. 

Prywatnie, pani Małgosia ma męża,  trzy córki, w tym dwie 

dorosłe oraz całkiem sporą gromadkę zwierząt: 4 psy ( dwa yorki, huskiego, cocker 

spaniela), 4 koty i królika.  Życzymy pani Małgosi zdrowia i obiecujemy dobrze 

zachowywać się na stołówce.                                              Radek Bieniek, Julia Suchecka 



 „Słówko” str. 6                              ROZMAITOŚCI                                                                  

TRADYCJA HALLOWEEN – TAK CZY NIE ? 

Wśród różnych świąt przeniesionych do Polski z 

innych krajów dużą popularnością cieszy się 

Halloween. Zanim podejmiemy decyzję, aby wziąć 

udział w zabawie, powinniśmy dowiedzieć się o tym 

święcie nieco więcej. Halloween najhuczniej 

obchodzony jest w Stanach Zjednoczonych, 

Kanadzie, Irlandii, Szkocji i Anglii. Wywodzi się z 

celtyckiego obrządku Samhain. Ponad dwa tysiące 

lat temu w ostatni dzień października żegnano lato, 

witano zimę oraz obchodzono święto zmarłych. 

Celtowie wierzyli w to, że w dzień Samhain zacierała się granica między zaświatami a 

światem ludzi żyjących, zaś duchom – zarówno złym, jak i dobrym – łatwiej się 

przedostać do świata istot żywych. Duchy przodków czczono i zapraszano do domów, 

natomiast złe duchy próbowano odstraszyć. To właśnie z wiary w konieczność 

odstraszania złych duchów wywodzi się zwyczaj przebierania się w ów dzień w 

dziwaczne stroje, a także zakładania odstraszających masek. Jeden z najważniejszych 

elementów Halloween to wydrążona dynia mająca  kształt demonicznej głowy z 

zapaloną świecą w środku.  

Należałoby uświadomić sobie, że imprezy i bale Halloween nie mają nic wspólnego ani 

z naszą kulturą, ani z chrześcijańskim przeżywaniem  uroczystości Wszystkich 

Świętych. Czy zatem warto brać w nich udział?   

HUMOR SZKOLNY 

- Jasiu, powiedz jakieś zdanie w trybie oznajmującym.    

- Koń ciągnie wóz. 
- A teraz w trybie rozkazującym.                                               

- Wio! 

 

Na lekcji przyrody nauczyciel pyta Michała:                             
- Gdzie leży Kuba ?  
Na to Michał: 

- Kuba leży w domu, ma grypę. 
 

Nauczycielka pyta Jasia:  

- Co wiesz o bocianach ? 
- To bardzo mądre ptaki, odlatują, gdy tylko rozpoczyna się rok  szkolny. 

 

Pani od biologii pyta Jasia: 
- Jasiu wymień mi 5 zwierząt mieszkających w Afryce. 

- 2 małpy i 3 słonie. 

 

Jasio wraca ze szkoły i mówi: 
- Mamo, mamo umiem liczyć do 10. 

- Tak, no to policz - mówi mama. 

- 2,3,4,5,6,7,8,9,10 - powiedział Jasiu. 
- A1? Odpowiedziała mama. 

- W dzienniczku- mówi Jasio.                                        Wyszukała Karolina Nowak 
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