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W uroczystości wzięli udział  rodzice, dzieci oraz nauczyciele. Przedstawienie pt. „Sen 

o szkole” zachwyciło wszystkich.  

Składając ślubowanie, pierwszoklasiści zobowiązali się uczyć się pilnie, dbać o dobre 

imię szkoły, szanować nauczycieli, koleżanki i kolegów.   

Życzymy pierwszoklasistom wiele radości, wspaniałych kolegów i koleżanek oraz wielu 

sukcesów w szkole. 

Redakcja gazetki 

Uroczyste ślubowanie  

pierwszoklasistów - 14.10.2015 
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Dnia 13.10.2015 klasa V b z wychowawczynią p. W. Bereda -Tomalą i Samorządem Szkolnym przygotowali uro-

czystą akademię z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. 

Przedstawienie to miało formę konkursu w którym rywalizowali nauczyciele i uczniowie w różnych dziedzinach: 

wiedza o szkole, taniec, śpiew, recytacja. Było przy tym dużo zabawy a najbardziej spodobała się publiczności 

piosenka finałowa M. Grechuty „Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy” 

Opracowały: Lis i Beycy  

 

Dla naszych nauczycieli. 

Na co warto pójść do kina? 

Warto pójść do kina na film pod tytułem „Hotel Transylwania 2”. 

Sam Dracula ma wiele wspólnego z bohaterem Adama Sandlera 

z "Dużych dzieci", a i jego ekipa z potworem Frankensteina, 

niewidzialnym elegantem, Panem Mumią i tatkiem wilkołakiem 

przypomina wspomnianą filmową ferajnę. Na szczęście, pisząc 

scenariusz "Hotelu", Sandler odpuścił sobie prostackie i ru-

baszne żarty. Chociaż humor bywa tu absurdalny, to zawsze 

mieści się w granicach przyzwoitości. Jest to amerykański 

film animowany 3D, wyprodukowany przez studio Sony Pictu-

res Animation na zlecenie wytwórni Columbia Pictures. Jego 

oficjalna premiera odbyła się 25 września 2015 roku. Za reży-

serię obrazu odpowiada Genndy Tartakovsky, znany przede 

wszystkim z pracy nad serialami animowanymi Laboratorium 

Dextera oraz Samuraj Jack. Producentem filmu jest Michelle 

Murdocca. 

patyk 

http://www.bing.com/images/search?q=hotel+transylvania+2&view=detailv2&&id=7499EEBFF53E444A09983A8FFAA3AB4D4FCA4959&selectedIndex=2&ccid=OK2QMWV%2b&simid=608049417184150290&thid=OIP.M38ad9031657efb40e80206ef5de75d98o0
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Jem drugie śniadanie 

Nasza przyjaciółka — Ziemia 

W środę 23. września w naszej szkole odbyła się akcja 

„Sprzątania świata”. Tego dnia uczniowie klas starszych 

porządkowali teren wokół szkoły, a maluchy stworzyły 

piękne plakaty, zachęcające do dbania o naszą planetę. 

Sprzątanie Świata jest międzynarodową kampanią, któ-

ra odbywa się na całym świecie w trzeci weekend wrze-

śnia. Sprzątanie świata polega po prostu na wspólnym 

sprzątaniu. Jej celem jest wzrost świadomości ekolo-

gicznej społeczeństw. Niewiele osób wie, że akcja 

"sprzątanie świata" wywodzi się z Australii. Po raz 

pierwszy odbyła się w 1989 r. W Polsce akcja odbywa 

się co roku, począwszy od 1994 r. W akcji uczestniczy 

młodzież szkolna, członkowie organizacji ekologicznych 

oraz ochotnicy.  

W dniu 14.09.2015 nasza szkoła wzięła udział w kampanii „JEM DRUGIE ŚNIADANIE” jest to ogólnopolska 

kampania informacyjno – edukacyjna, która jednocześnie wspiera program dożywiania dzieci Pajacyk. 

 

Celem kampanii jest wyrobienie w Polakach, a zwłaszcza w dzieciach i młodzieży, 

dobrego nawyku jedzenia drugiego śniadania. Regularne jego spożywanie, a także 

zwracanie uwagi na to, co konkretnie wchodzi w jego skład, sprzyja dobrej kon-

dycji psychicznej i fizycznej, zapobiega otyłości. 

Pewnie zauważyliście że, w naszym sklepiku szkolnym i nie tylko w naszym, zaszły 

bardzo duże zmiany. Niezdrowe słodycze zostały wymienione na owoce, a chipsy 

na chrupki kukurydziane. Ale to nie wszystkie zmiany, które nastąpiły. Nie wy-

mienię wszystkich, ponieważ było ich naprawdę sporo. Zauważyłam też, że mało 

kto przynosi do szkoły niezdrowe jedzenie. 

Anonim 

 

 

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze naturalne środo-

wisko. Za obecny stan rzeczy głównie odpowiadają ludzie – 

mniej lub bardziej świadomi zagrożeń. 

To człowiek i jego działalność przyczynia się do zanieczysz-

czenia powietrza, wody i gleby. Czy to nie powód do zastano-

wienia się nad własnym postępowaniem i do powzięcia sto-

sownych działań? Myślę, że warto nie tylko samemu włączyć 

się do akcji ale i zachęcić do sprzątania świata swoich bli-

skich. To nie tylko będzie świetna okazja do spędzenia miło 

czasu, zrobienia dobrego uczynku dla siebie i otoczenia, ale i 

fajna zabawa. Z pewnością każdy z nas poczuje się lepiej i 

będzie żył w czystym środowisku. Dbajmy o naszą planetę 

cały czas, nie tylko w tym dniu! 

MądrAlina 



Nasz nowy samorząd szkolny. 

PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

W ROKU SZKOLNYM 2015/16 

 

Przewodniczący: Alicja Markiewicz i Tadeusz Chmielik 

Z - ca: Aleksandra Kulesza 

Rzecznik Praw Ucznia: Igor Barwiński 

Poczet sztandarowy: 

1. Alicja Markiewicz, Sebastian Socha, Daniel Jakubczyk - 6a 

2. Julia Kalupa, Milena Woźniak, Mikołaj Jakowicki - 6b 

3. Julia Tuszyńska, Julia Zielińska, Artur Pietrzak - 6c 

Opracowała: Pysia 

Halloween – zwyczaj związany z maskaradą i odnoszący się do Święta Zmarłych, 

obchodzony w wielu krajach w wieczór 31 października, czyli przed 

dniem Wszystkich Świętych. Odniesienia do Halloween są często widoczne w kultu-

rze popularnej, głównie amerykańskiej. 

Halloween najhuczniej jest obchodzony w Stanach Zjednoczo-

nych, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Mimo że dzień nie jest świętem urzę-

dowym, cieszy się po święcie Bożego Narodzenia największą popularnością. Święto 

Halloween w Polsce pojawiło się w latach 90. 

Głównym symbolem święta jest wydrążona i podświetlona od środka dynia z 

wyszczerbionymi zębami. Inne popularne motywy 

to duchy, demony,zombie, wampiry, czarownice, trupie czaszki itp. 

Za kilka dni Halloween  

Asteroida postraszy nas w Halloween. 
 

Jak donosi NASA, 31 października asteroida przeleci obok Ziemi. To będzie naj-

większe zbliżenie od 2006 roku. Według NASA w Halloween asteroida minie nas o 

włos. To prawda, o ile ten włos ma 499 tysięcy kilometrów długości.  

Opracowały: Lis i Beycy  

http://tvnmeteo.tvn24.pl/informacje-pogoda/ciekawostki,49/ogromna-asteroida-przeleciala-obok-ziemi-kolizja-bylaby-katastrofalna-w-skutkach,182101,1,0.html


UCZEŃ UCZNIOWI WILKIEM 
   

Fair play to gra, która duże zalety ma. 

Tobie i twojemu przeciwnikowi szansę da. 

Nieważne, jaki kolor skóry masz, 

ważne, że uczciwie grasz. 

Nieważne, czy dobrze grasz,  

ważne, że honor masz. 

 

Niedawno w klasie V b na godzinie wychowawczej zorganizowaliśmy lekcję Fair Play. Uczniowie przygotowali 

prezentacje przykładów uczciwych zachowań sportowców. 

„Fair play to norma wartości w sporcie. Jest wyrazem postawy reprezentowanej na boisku, gdzie zwycięstwo 

nie jest celem, który należy osiągnąć za wszelką cenę. Sportowca przestrzegającego zasad fair play można 

poznać po godnym zachowaniu zarówno w wypadku zwycięstwa jak i porażki.” 

Tak pisali w swoich pracach. Jednak czy uczniowie naszej szkoły naprawdę stosują się do tych zasad, czy może 

fair play istnieje dla nich tylko w teorii? Postanowiliśmy to sprawdzić. 

Zadaliśmy uczniom kilka pytań, aby dowiedzieć się co myślą o zasadach fair play. 

          CZY LUBISZ WF? 

Lubię WF – mówi X, lat 11.- Można się tam wyszaleć. 

 Poznajemy nowe gry i zabawy. 

Większość uczniów, podobnie jak X lubi zajęcia WF i   chętnie uczestniczy w ćwiczeniach. Jednak lekcje wy-

chowania fizycznego stają się coraz bardziej niebezpieczne. Gra jest brutalna, jest coraz więcej fauli. Należy 

więc zapytać – jak to zmienić...? 

             CO TO JEST FAIR PLAY? 

Fair play to zasady dobrego zachowania wobec innych na WF – odpowiada nam X. 

Fair play, to znaczy, że na WF nie wolno się bić ani popychać – tłumaczy Y, lat 6.  

Jednak nie wszyscy umieli odpowiedzieć na to pytanie. Większość odpowiedzi brzmiała tak:  

Nie wiem. 

Nie pamiętam. 

Nie wiem, jak to powiedzieć... 

Nie mam pojęcia. 

To nie jest dobry sygnał. 

 CZY STOSUJESZ SIĘ DO ZASAD FAIR PLAY? 

Odpowiedzi na to pytanie były lekkim zaskoczeniem: 

Tak. 

Staram się 

Raczej tak.  

Najczęściej. 

Wygląda na to, że choć uczniowie nie wiedzą, czym jest fair play, to sami są przekonani, że stosują się do tych 

zasad. 

Fair play to zasady uczciwego i godnego zachowania na boisku, równe szanse dla wszystkich graczy,  

bez względu na sytuację.  

Fair play to  norma wartości w sporcie. Jest wyrazem postawy reprezentowanej na boisku, gdzie zwycięstwo 

nie jest celem, który należy osiągnąć za wszelką cenę.  

Oto, jak brzmi definicja słowa Fair play zapisana w encyklopedii. Oznacza to, żeby, bez względu na wynik za-

chowywać się uczciwie i zgodnie z zasadami gry. Uważam jednak, że nie musimy uczyć się na pamięć definicji i 

formułek, postępujmy po prostu w zgodzie z własnym sumieniem i traktujmy innych tak, jak sami chcielibyśmy 

być traktowani. Przestrzegajmy tych zasad, zarówno na boisku, jak i w życiu. Bądźmy uczciwi wobec siebie i 

innych. 

 

                                                                   MądrAlina       

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sportowiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sport

