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Drodzy Czytelnicy! 
Wszystko co dobre, szybko się kończy. Nasze wakacje też powoli odchodzą w zapomnienie ustępując 

bieżącemu rytmowi dnia codziennego. 

Przed nami, w raz z nastaniem nowego roku szkolnego, nowe zdania,  nowe wyzwania, emocje        i sporo 

wrażeń. 

 Póki co,  głównie dzięki pięknej aurze,  próbujemy jeszcze godzić szkolny dryl z letnią beztroską.  Nie 

dziwią więc czasem zmącone myśli, nieobecny wzrok, leniwe gesty, ale też wzmożony zapał, przypływ energii  i chęć 

działania. 

   O tych wrześniowych wahaniach nastrojów i zamierzeń oraz o tym , co już się w szkole wydarzyło,  

przeczytacie w tekstach poniżej. 

          Redakcja 

A po wakacjach… 

Dnia 28 czerwca 2014 r. rozpoczął się wymarzony okres 

wszystkich uczniów. Wakacje! 

  Był to czas zabawy, odpoczynku od lekcji i porannego 

wstawania oraz prac domowych. 

Zapewne niektórzy z nas gdzieś wyjeżdżali, natomiast 

inni spędzali miło czas w swoim otoczeniu. Dzięki temu 

wypoczynkowi możemy powrócić do szkoły i obowiązków         

z jeszcze większą energią oraz zaangażowaniem.                                                                                                 

      

B. Jaśkowski, P. Augustowski kl.VI 

 

Remont zerówki 

 

Podczas wakacji zapewne większość z 

nas odpoczywała, ale nie wszyscy. 

Niektórzy naprawdę ciężko pracowali, 

aby wyremontować szkolne 

pomieszczenia dla ,,zerówczaków”. 

Ich praca nie poszła na marne. Dzieci 

zapytane o to, co im się najbardziej  

podoba odpowiadały:  zabawa oraz 

,,wsistko” :), zapewne mając na 

względzie pięknie odnowione 

pomieszczenia. Sądzę, że nam 

wszystkim nowe sale podobają się tak 

bardzo, że teraz chciałoby się wrócić 

do małych ławeczek :). 

                                                                        

Karolina Podlaszewska kl. V   

 

  WAKACJE 
 

Wakacje to czas cudowny 

Bardzo na nie czekamy 

Pakujemy walizki, plecaki 

W podróż letnią ruszamy 
 

Morza, góry, jeziora 

Czekają już znowu na nas 

Piegi na nosie opalamy 

Słońce w plecak chowamy 
 

Długie wycieczki kajakiem 

Jeszcze dłuższe rowerem 

Podróże pociągiem i statkiem 

By słońca nałapać na zapas 
   

Olga Wójcik kl. VI 

Jak było na początku roku… 
 

  W dniu 01.09.2014, o godzinie 9.15, rozpoczęło się  w 

naszej szkole uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. 

  Wiele osób nie było z tego powodu  zadowolonych,  inni 

cieszyli się z tego bardzo, a jeszcze  inni widzieli  i plusy   i minusy 

rozpoczęcia roku szkolnego.  Jak to w życiu… każdego cieszy co 

innego 

  Po powitaniu dzieci i  rodziców przez  pana dyrektora mgr 

Jacka Wójcika, udaliśmy się do swoich klas. 

Pani rozdała nam tegoroczny plan lekcji oraz zapytała              o 

wrażenia z wakacji. 

Dostaliśmy  też nowe dzienniki uczniów, w których będą 

wpisywane usprawiedliwienia oraz zgody na wycieczki. 

  Usiedliśmy w czystych ławkach i klasach o co zadbali 

pracownicy szkoły. Powitaliśmy nową panią od matematyki- Anitę 

Kozłowską oraz panią od „zerówki”- Ewę Dudek, które będą uczyły 

w tym roku szkolnym. Mamy też nową sekretarkę panią Ewę. 

 

                                                          Mateusz Leziak  kl. V 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NARODOWE CZYTANIE 2014 
 

6 września 2014 r. w całej Polsce odbyło się wspólne czytanie „Trylogii” Henryka Sienkiewicza.  

Była to trzecia edycja akcji Narodowe Czytanie, zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 

Bronisława Komorowskiego. Głównym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie 

uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej 

tożsamości. 

Dwa lata temu Narodowe Czytanie zainaugurowała wspólna lektura „Pana Tadeusza” Adama 

Mickiewicza. W zeszłym roku, podczas drugiej odsłony akcji, w całej Polsce czytaliśmy dzieła Aleksandra 

Fredry. W tym roku spotkaliśmy się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Konopnica, żeby raz jeszcze 

wspólnie przeżyć zapierające dech w piersiach przygody sienkiewiczowskich bohaterów w wykonaniu 

przedstawicieli władz lokalnych, dyrektorów miejscowych szkół, uczniów gimnazjum, bibliotekarzy oraz 

ochotników. Przedstawicielami naszej szkoły w tym, jakże wyjątkowym, przedsięwzięciu były panie: Regina 

Wójcik, Małgorzata Zawistowska oraz Aleksandra Poręba. 

Wspólna lektura była niepowtarzalną okazją do tego, aby odczytać tekst „Trylogii” na nowo, by zadać 

mu współczesne pytania, zastanowić się nad tym, co ów tekst  mówi  nam dziś o Polsce  i Polakach. 

                                                                                                       
mgr Aleksandra Poręba 

nauczyciel j. angielskiego 

           Wakacje moich marzeń… 
 

Mam nadzieję, że kiedyś w  wakacje 

wyjadę  w góry, to moje największe marzenie 

w życiu. Chciałbym tam pojechać z rodzicami 

i rodzeństwem. Byłoby to fantastyczne 

przeżycie, najcudowniejsze wakacje w życiu.  

Moja mama, która jest  bardzo 

opiekuńcza,  wszystko spakuje i wypierze 

przed wyjazdem, a tata zajmie się innymi 

zajęciami: myciem auta, pakowaniem 

walizek,  itd. 

Rodzice się zgodzili na taki wyjazd, 

ale nie wiadomo jeszcze, kiedy on nastąpi.   

Ważne też by była  ładna  pogoda i dobry 

nastrój. 

Chciałbym, żeby te plany  się spełniły. 

To moje największe marzenie. 

                      

                                  Kuba Buczkowski kl. V 

- Jaki sportowiec może polecieć w kosmos ?  

- Tylko tenisista, bo ma rakietę. 

 

 

Ciocia: Jasiu jutro wyjeżdżam,  smutni ci ?  

Tak ,myślałem że ciocia wyjedzie dzisiaj. 

 

 

-Jadziu,  dlaczego się spóźniłaś ? 

 -Z powodu znaku. 

 -Jakiego znaku? 

 -Zwolnij,  szkoła! 
 

 

-Jasiu, jeśli powiem jestem piękna,  to jaki to będzie czas?  

Przeszły proszę pani,  zdecydowanie przeszły. 
 

 

Matka pyta syna: 

- Co przerabialiście dziś na chemii? 

- Materiały wybuchowe. 

- Nauczycielka zadała coś do domu? 

- Nie zdążyła... 
 

 

Na egzaminie znudzony profesor mówi do niezbyt dobrze 

przygotowanego studenta: 

- Zadam tylko jedno pytanie wyciągające. Jak pan odpowie 

to pan zdał, jeśli nie - to dwója. Ile liści jest na tym drzewie 

za oknem? 

- 3487 - odpowiada bez zająknięcia student. 

- Jak pan to policzył? - pyta zdumiony profesor. 

- A to już, panie profesorze, jest drugie pytanie. 
 

 

Przybiega dzieciak na stację benzynową z kanistrem: 

- Dziesięć litrów benzyny, szybko! 

- Co jest? Pali się? 

- Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby przygasa. 
 

 
przygotował Szymon Besztak kl. V 

 

http://gry-ubieranki.humoris.pl/darmowa-gra-flash-online-ubieranka/13932/nauczycielka
http://dowcipy-o-dzieciach.humoris.pl/

