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W tym roku szkolnym Święto Niepodległości obchodziliśmy bardzo 

uroczyście. Samorząd Uczniowski zorganizował „Tydzień Patriotyczny”, podczas 

którego uczniowie układali hasła promujące Polskę, wykonywali elementy 

dekoracyjne związane z naszą ojczyzną, rozwiązywali zagadki, krzyżówki, rebusy 

o naszym kraju, a także słuchali pieśni patriotycznych. 

Dla uczniów, ich rodziców, zaproszonych gości i mieszkańców 

zorganizowana była Wieczornica. Główną atrakcją było przedstawienie oraz 

wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Krzysztof Szafrański przeprowadził 

krótką rozmowę z panem Witoldem Wróblem, organizatorem tej imprezy.  

Krzysztof: Jaka była atmosfera na Wieczornicy? 

Pan W. Wróbel: Była miła atmosfera taka sama jak na próbach. 

Krzysztof: Czy dopisali goście? 

Pan W. Wróbel: Tak, widownia dopisała. Byłoby więcej ludzi, gdyby nie było 

korków z powodu tworzenia ronda. 

Krzysztof: Czym Pan  kierował się w wyborze aktorów? 

Pan W. Wróbel: Zapytałem uczniów kto jest chętny do wzięcia udziału  

w przygotowywaniu sztuki. 

Krzysztof: Co spowodowało wybór takiego przedstawienia? 

Pan W. Wróbel: Chciałem, żeby przedstawienie było oryginalne i radosne.     

Korzystając z okazji, proszę o przekazanie podziękowań wszystkim uczniom 

biorącym udział w uroczystości. 
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25 listopada był Światowy Dzień Pluszowego Misia. W tym dniu wszyscy 

uczniowie przynieśli do szkoły swoje misie i przytulanki. Na przerwach i lekcjach 

opiekowali się swoimi pluszakami.  Najbardziej cieszyli się najmłodsi uczniowie, 

bo mogli się do kogoś poprzytulać. W starszych klasach misie uczyły się na lekcjach, 

bawiły na przerwach. Niektóre pluszaki w czasie przerw, pod czujnym okiem 

właścicieli,  próbowały nauczyć się latać. Niektórzy nauczyciele też przyszli do 

pracy ze swoimi misiami.  

Miś pani Małgorzaty Wiśniewskiej został przekazany 

najgrzeczniejszemu uczniowi. Nowym właścicielem 

Słodziaka, bo takie imię nadano misiowi, została 

uczennica klasy III – Julia Cienkosz.  

W tym dniu wszyscy dbali o to, żeby misie  

i przytulanki czuły się dobrze. Poznaliśmy historię 

pluszowego misia, uczyliśmy się odpowiedzialności, 

roli przyjaciela i wspaniale bawiliśmy się. 

  
I a I b 
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W naszej szkole języka angielskiego uczymy się od klasy pierwszej. Ciągle 

się uczymy i nie wiemy, czy już umiemy czy jeszcze nie. Pani Paulina Waliczek 

udostępniła nam tekst, który pomoże sprawdzić, jak sprawnie posługujemy się 

językiem angielskim.  

Chcesz wiedzieć ile umiesz? Przeczytaj, rozwiąż, poproś o sprawdzenie.  

 

 

Przypominamy, że gazetka dostępna jest na stronie internetowej naszej szkoły.  

Powodzenia! 
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POLSKA – CZECHY 3:1 
 

Mecz Polska - Czechy we Wrocławiu zakończony sukcesem biało-czerwonych! 

Zespół Adama Nawałki pokazał po raz kolejny, że jest niezwykle silny i na Euro 

2016 najsilniejsi będą musieli liczyć się z naszą drużyną narodową. Szczególnie, że 

w spotkaniu z silną kadrą Czechów zagraliśmy w eksperymentalnym składzie. 

 

 

 

 

EURO 2016  

 

12 grudnia w Paryżu odbyło się losowanie grup drużyn, które zagrają na Euro 2016. 

Emocje były ogromne. Wszystko już jasne. 

Polska jest w grupie z Niemcami, Irlandią Północną i Ukrainą. 

 

Znamy już terminy spotkań naszej drużyny na Euro 2016  

 Polska - Irlandia Północna  12.06.2016 stadion: Allianz Riviera, Nicea 

 Niemcy - Polska  16.06.2016 stadion: Stade de France, Paryż 

 Ukraina - Polska na żywo, 21.06.2016 stadion: Stade Velodrome, Marsylia. 

 

 

 

PIŁKA RĘCZNA 
 

Polskie piłkarki ręczne wygrały z Rosją w ćwierćfinale mistrzostw świata, co 

otwiera im drogę do igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro. Mecz trzymał w napięciu 

do samego końca, ale udało się.  

Półfinałowy mecz Polski rozegrają z Holenderkami.  

Trzymamy kciuki i wierzymy w zwycięstwo. 
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Idą dwa polarne misie przez pustynię i jeden mówi do drugiego: 

- ale tu musiało być ślisko, że tyle piachu nasypali. 

 

 

Wysoko w powietrzu spotykają się dwa płatki śniegu. 

Pierwszy pyta: - Gdzie lecisz? 

- Lecę w Tatry, poleżę na skoczni narciarskiej. 

- Nuda, ja lecę na autostradę, zrobię jakiś karambol 

samochodowy. 

 

 

W sklepie z komputerami sprzedawca zachwala 

klientowi swój najnowszy towar : 

- Ten komputer wykona za pana połowę pracy! 

- W takim razie biorę dwa. 

 

 

Tomek pyta swojego małego braciszka: 

- Dlaczego chcesz, żeby święty Mikołaj przyniósł ci   

dwa komplety kolejki elektrycznej? 

- Bo ja też chcę się bawić, kiedy tatuś jest w domu. 

 

 

Adaś przychodzi do domu ze szkoły. Mama pyta:  

- Jak tam synku w szkole? Dostałeś jakieś oceny? 

- Tak, 5 – odpowiada Adaś. 

- Dostałeś 5, a z czego? 

- No, 2 z polskiego, 2 z matematyki i 1 z historii. 
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