
 

Nr 53 – wrzesień 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Witamy w nowym roku szkolnym.  

Drodzy Czytelnicy,                                                                            

czy zwróciliście uwagę na to, że nie będzie to taki zwykły rok, 

jak poprzednie?                                                                                                                      

Czy zauważyliście                        

w szkole jakąś zmianę? Tak, tak. BRAWO!                             

Są liczne zmiany. Nie będziemy tu wyliczać 

nowych okien i drzwi (a jest ich sporo), nie 

skupiamy się też na rozbudowie szkoły, bo jako 

dzieci nie możemy dokładnie obejrzeć budowy. 

Ale najważniejszą zmianą jest klasa siódma w 

naszej szkole. Przez tyle lat zdążyliśmy się 

przyzwyczaić do naszych starszych kolegów, 

polubiliśmy się, więc dobrze, że zostali z nami.  W związku z tym, powstała nowa 

pracownia chemii i biologii i przybyło mnóstwo nauczycieli.  

 

       A kolejną zmian, która zachwyciła każdego   

ucznia jest TO!!!!  Poznajecie?                                                    

To nasze nowe, piękne szafki w szatni.                             

Brawo Pani Dyrektor! Dziękujemy.  

 

 



 

UWAGA, UWAGA- 

PODAJEMY SKŁĄD 
SAMORZĄDU 

UCZNIWOSKIEGO                   
W ROKU SZKOLNYM 
2017/2018 

 

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego: 

  

Aleksandra Czech - klasa Vc 

  

Skład Samorządu Uczniowskiego: 

  

Olga Bieńkowska - klasa VIb 

Apolonia Jankowska - klasa VIIc 

Paulina Ramza - klasa Vc 

Hanna Grzeszek - klasa IVb 

Maria Mossakowska - VIa 

Michael Strickland - VIb 

  

Opiekunowie samorządu uczniowskiego: 

  

p. Martyna Mendelowska 

ks. Jakub Rosiński 
 

 

 



W tym roku szkolnym mamy bardzo mało   

wolnych dni, ale o wszystkich dokładnie pamiętamy. 

Oto one: 

Data Nazwa 

01.11. Środa Wszystkich Świętych 

11.11. Sobota Dzień Niepodległości 

24.-26.12. Boże Narodzenie  

01.01. Poniedziałek Nowy Rok 

31.03.-02.04. Wielkanoc 

01.05. Wtorek Święto Państwowe  

20.05. Niedziela Zielone Świątki  

31.05. Czwartek Boże Ciało 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy wszystkich do pracy w Redakcji GAGATKA.                         

Nawet, jeśli nie możecie przyjść na nasze spotkania we wtorki na 
6 lekcji, to zapraszamy do pisania artykułów. Możecie je przynosić 

do sali nr 10.   



Nasza szkoła przystąpiła do konkursu Empiku„Tysiąc powodów                          
by czytać”, w którym główną wygraną jest 1000 książek dla szkolnej 
biblioteki. 

Pracę konkursową – interpretację okładki baśni „Królowa Śniegu” wykonali :                   
Weronika Trus – kl. 7a, Hania Grzeszek – kl. 4b, Kacper Rogowski – kl. 3a 
dekoracje – Maria Gaj, Małgorzata Łukawska, zdjęcia – Marcin Łukawski 

Zaangażowali się w pełni licząc, że teraz My rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły 
podejmiemy wyzwanie i przystąpimy do głosowania.  

Głosować można klikając na link 
 http://www.empik.com/biblioteki/zaglosuj?elementId=13009 
od. 2. 10  2017 r. od godz. 12.00 do 22. 10. 2017 do godz. 23.59. 

Aby zagłosować należy posiadać konto na stronie Empik, które można  
założyć podczas pierwszego głosowania. 

Każdy może oddać jeden głos dziennie ( jedna osoba może zagłosować 
21 razy w ciągu trwania konkursu). Do głosowania możemy 
zaangażować rodzinę i znajomych. 

W celu ułatwienia znalezienia właściwego zdjęcia, wystarczy w górnym 
polu wyszukiwania wpisać 318. 

http://www.empik.com/biblioteki/zaglosuj?elementId=13009

