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Z ŻYCIA SZKOŁY  

W TYM   

NUMERZE: 

Z życia szkoły 

 

1 

Szkoła — to nie 

tylko nauka 

2 

Obchody Święta 

Niepodległości 

3 

W Muzeum Tech-

niki z klasami pią-

tymi 

4 

Andrzejkowy szał 5 

Zagadki matema-

tyczne 
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Redakcja:  

Nadzór nauczycielski: Renata Samsel  
 Masz coś do powiedzenia! Chcesz by inni uczniowie zobaczyli Twoje wiersze, 

opowiadania, komiksy, rysunki, itp..! Napisz do nas na adres e-mail:  

rene_sam@wp.pl lub zgłoś się do swojego wychowawcy! Każda praca jest premiowana 

plusami lub ocenami z przedmiotu.  

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 

 Serdecznie witamy Was w kolejnym numerze gazetki 

szkolnej. Listopad to czas zadumy i uspokojenia przed zimo-

wym czasem, ale w naszej szkole za dużo się działo, żeby 

można było mówić o spokoju. W tym numerze: 

Klasy szóste odczarowują szkołę i wolny 

czas poświęcają na wieczory i nocki w szkole, 

Jak co roku nie można zapomnieć o ob-

chodach Święta Niepodległości oraz apelu 

zorganizowanym specjalnie przez koło historyczne, 

Klasy piąte wyjechały do Warszawy, by zwiedzić Mu-

zeum Techniki, 

Relacja z andrzejek w szkole, które 

odbyły się  w formie dyskoteki, 

Zadania matematyczne dla umysłów 

ścisłych. 

 Życzymy wam miłej lektury i zapraszamy do współpra-

cy z naszą gazetką. 

 Redakcja 
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 O tym, że w szkole można naprawdę 

milo spędzić czas dowiedzieli się o tym 

uczniowie klas szóstych, którzy w listopa-

dzie spędzili w niej naprawdę miłą noc i wie-

czór. 

 Uczniowie klasy VI a nocną przygodę 

w szkole odbyli z 8 na 9 listopada. Czas za-

planowali na wieczór filmowy, sportowe 

rozgrywki oraz poranek ze śniada-

niem przygotowany przez samych 

uczniów.  

 Uczniowie klasy VI a swój wie-

czór w szkolę zorganizowali 18 listo-

pada. W czasie czterech godzin za-

planowali wieczór filmowy z poczę-

stunkiem  oraz dyskotekę. 
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 Dnia 12 listopada w naszej szkole na 

dużej sali gimnastycznej cała szkoła spo-

tkała się aby upamiętnić 95 rocznicę odzy-

skania Niepodległości.  Uroczystość rozpo-

częła się wprowadzeniem sztandaru i od-

śpiewaniem jednej zwrotki hymnu państwo-

wego. Następną częścią apelu było przed-

stawienie w wykonaniu koła historycznego, 

które opowiadało o historii Święta Niepod-

ległości. Po wysłuchaniu ciekawego przed-

stawienia głos zabrał pan dyrektor . Na-

stępnie razem z panią Katarzyną Brodzik 

wręczyli dyplomy za udział i zajęcie miejsc 

w gminnym konkur-

sie ,,Liryka Niepod-

legła’’. Cała uroczy-

stość skończyła się 

w y p r o w a d z e n i e m 

sztandaru i odśpiewa-

niem jednej zwrotki 

hymnu szkolnego. 

Aleksandra Getka kla-

sa 6a                       
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 Dnia 26.11.2013 r. klasy Va i Vb pojechały na wy- cieczkę do Muzeum 

Techniki i Przemysłu w Warszawie. Uczniowie uczestniczyli w lekcjach muzeal-

nych w dziale Transport „Podróż w czasie, czyli o środkach transportu” i w 

dziale Mechanizmy grające „W krainie zaklętego dźwięku – jak słuchano muzyki, 

czyli różne sposoby zapisu dźwięku.  

 Uczniów szczególnie zainteresowały stare samochody np. Ford T z po-

czątków XX wieku, maszyny latające, pokaz pracy modelu silnika mercedesa. 

Bardzo interesujące były stare pozytywki, orchestriony, pierwsze szafy grają-

ce i pianola.  

 Po lekcjach zwiedzaliśmy pozostałe działy mu-

zeum i podziwialiśmy wiele ciekawych eksponatów. 

Szczególnie ciekawe były działy: Energia odnawialna, 

Astronomia i astronautyka, Technika komputerowa, 

Technika gospodarstwa domowego.  
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 Tegoroczna zaba-

wa andrzejkowa prze-

pełniona była tańcami i 

zabawą na parkiecie. 

28 listopada uczniowie 

klas młodszych swoje 

zajęcia lekcyjne mieli do godziny 

10.00, ponieważ zaraz po tej godzinie 

swoje umiejętności taneczne przed-

stawiali na dużej Sali gimnastycznej. O 

godzinie 11.00 dołączyli do nich ucznio-

wie klas IV-VI, by wspólnie świętować 

nadchodzące Andrzejki.  

 W przerwie na oddech uczniowie 

skorzystali z  przygotowanego przez 

Radę Rodziców. Dzięki temu mogli na-

brać sił po zjedzeniu słodkiego pączka 

i popiciu go owocowym napojem. 

 Klasy I-III bawiły się do godziny 

12.30, uczniowie klas starszych swoją 

energię mogli wyładować do godziny 

14.30.  
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Zagadka 3 
Podajemy rozwiązanie zagadki nr 3 

Zagadka 4 
Na rysunku przedstawiono plan domu na kwadratowej działce.  

Podziel ogród dziesięcioma zapałkami na pięć 

części jednakowych co do kształtu i powierzchni 

(uwzględniając stojący dom). 

Dla najmłodszych 

Policz, ile kół znajduje się na rysunku. 


