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Witajcie  po  wakacjach!  Mam  nadzieję,  że  wszystkim  się  udały  i  jeszcze  długo 
będziecie  za  nimi  tęsknić  ;)  Dwa  miesiące  szybko  minęły  i  spotykamy  się  znowu  
w szkole. 1 września rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny. Mam nadzieję, że wróciliście 
do szkoły wypoczęci i pełni sił do nowych wyzwań.

Z ŻYCIA SZKOŁY

• Wychowawcy w obecnym roku szkolnym:
Oddział Przedszkolny I – p. Danuta Chyła
Oddział Przedszkolny II – p. Anna Grzenkowicz

SZKOŁA PODSTAWOWA
1A AU – p. Weronika Zaborowska
23A AU – p. Katarzyna Stencel
2B AU - p. Anna Trojanowska
2C AU – p. Bożena Pałkowska
13B – p. Anna Kwoczko
3B AU – p. Małgorzata Lewińska
4A – p. Alicja Kozikowska
4B AU – p. Joanna Wirkowska
5B AU – p. Monika Kobalczyk
5C AU – p. Monika Domaradzka
5D Au – p. Teresa Tołopiło
56A – p. Bogusława Jaksina
46B – p. Izabela Borowiak
6B p. Beata Pawelczak
6B AU – p. Agnieszka Łassa – Maćkowiak

GIMNAZJUM
1B AUG – p. Aleksandra Jacykiewicz
23B AUG – p. Kamila Wiszniewiecka
12CG – p. Mirosława Kruszczyńska
13 Ag – p. Justyna Wanasz
3BG – p. Lidia Pultyn

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
1BP – p. Małgorzata Szymanowska
1CP – p. Ewa Skrodzka
2P – p. Sabina Schenk
3BP – p. Paulina Myszkowska
3CP – p. Halina Lanuczny
23 AUP – p. Anna Maciągowska



Kalendarz na rok szkolny 2016/2017

rozpoczęcie roku szkolnego                          1.09.2016
zimowa przerwa świąteczna                          23 - 31.12.2016
ferie zimowe                                                16 – 29.01.2017
wiosenna przerwa świąteczna                       13 – 18.04.2017
zakończenie zajęć edukacyjnych                  23.06.2017    

Czy szkoła da się lubić?

Czy szkoła da się lubić? Niektórzy z pewnością twierdzą, że tak, inni nie. Każdy ma 
swoje zdanie i swoje powody, żeby szkołę lubić lub nie. Myślę, że szkoła jednak da się 
lubić :) 
Zacznę od tego, że szkoła jest naszym "drugim domem". Czasami zdarza się, 
że spędzamy tu więcej czasu, niż w domu. W szkole zawieramy wiele znajomości 
i zdobywamy nowych przyjaciół. 
Kolejnym argument to: szkoła, jako miejsce rozrywki. Możemy chodzić na dyskoteki. 
Nie ulega też wątpliwości, że w szkole mamy możliwość rozwijania swoich 
zainteresowań, chodzenia na różne kółka przedmiotowe. Zdobywamy wiedzę, którą 
potem możemy sprawdzić, biorąc udział w konkursach. Niektórzy uważają szkołę 
za sposób na nudę. Ja też się z tym zgadzam. Gdy zbyt długo siedzimy w domu, nie 
spotykamy się z przyjaciółmi, którzy mieszkają dalej, zaczynamy się nudzić, czegoś 
nam brakuje. Zaczynamy tęsknić za kolegami, koleżankami, a nawet lekcjami 
i nauczycielami, no może nie wszystkimi...:). W naszym "drugim domu" jest po prostu 
weselej, dużo się dzieje i nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co może się 
jeszcze zdarzyć. Dobry obiad w szkolnej stołówce to też zaleta i impuls, by do szkoły 
jednak pójść! ;) 



ENGLISH   WORLD 
Witam wszystkich serdecznie w nowym roku szkolnym –  BACK TO SCHOOL –  
to powrót do szkoły... Czy wszyscy już gotowi na małą powtórkę językową? 
Czy Wasze tornistry są już odpowiednio spakowane? Oto lista przyborów, które będą 
Wam niezbędne. Wasze prace oddajecie Pani Bogusi Jaksinie.
 A w nowym roku szkolnym 2016/2017 oczywiście GOOD   LUCK !!!!!!

SCHOOL OBJECTS:

pencilcase - piórnik
pencil – ołówek 
scissors – nożyczki
crayon – kredka
rubber – gumka 
pen – długopis

Pokoloruj odpowiednio przybory szkolne i policz je.



UWAGA!

Jeśli chcesz wziąć udział w losowaniu nagród, rozwiąż  dwa zadania  z trzech 
zamieszczonych poniżej. Wytnij kupon, wpisz poprawne rozwiązania
i oddaj p. Bogusi Jaksinie  do 23 września 2016 roku.
Nagrody czekają! Rozlosujemy ich 10 !

1. Rozwiąż krzyżówkę.
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1. Właśnie się skończyły.
2. Najwyższe polskie góry.
3. Np. Wisła, Odra, Bzura.
4. Stolica Niemiec.
5. W kratkę lub w linie – do matematyki lub języka polskiego.
6. Inaczej prawdziwek.
7. Z małej chmury duży . . . . . . . . .
8. Przyświeca nam i rozgrzewa.

2. Czy znasz polskie rzeki? Spośród  niżej wymienionych wybierz tylko nazwy rzek.

Wisła, Tatry, Odra, Bzura, Sopot, 
Jasień, San, Opole, Bug, Kraków, 
Warta, Warszawa, Władysławowo, 
Bałtyk, Wieprz, Gdynia, Jastarnia, 
Wda, Biskupin, Cedynia, Gdańsk



3. Połącz w pary wydarzenia lub święta z pasującymi do nich miesiącami.

Dzień Matki
styczeń

Boże Narodzenie
luty

Święto Niepodległości
marzec

Święto Trzech Króli
kwiecień

Święto Wojska Polskiego maj

Halloween czerwiec

Dzień Dziecka
lipiec

Walentynki
sierpień

rozpoczęcie roku szkolnego
wrzesień

pierwszy dzień wiosny
październik

Święto Policji listopad

Dzień Ziemi grudzień
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