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Oto uczniowie, którzy uzyskali  najwyż ś ą

 
 

 

Klasa V a: 
 

Agata Klimczak- 
 

Natalia Śręba- 5,12
 
 

 

 

 

 

uczniowie, którzy uzyskali  najwyższa średnią ocen 

 
Klasa IV a: 

 
Aleksandra Noskowicz – 5,16 

Klaudia Ziętara- 4,83 

Jola Nowotyńska- 4,83 

Bartłomiej Robak- 4,75 

Dawid Lempart- 4,75 

Klasa VI a: 
 

Sebastian Lewandrowski- 5,22 

Michał Chmiel- 5,22 

Sandra Pielaszek- 5,12 

Małgorzata Lempart- 4,88 

Grzegorz Trajnowicz- 4,88 

Dorota Kilińska- 4,8 

 Klasa V b:
 
 

 5,33 Wiktoria Chort
 

5,12 Zuzanna Kotarba
 

Maria Nukui-
 

Jerzy Kieras
 

Delia Boni- 
 

Izabella Zaborowska
 

Wojciech Cisak
 

  
ż ś ą ocen : 

 

Klasa V b: 

Wiktoria Chort- 5,33 

Zuzanna Kotarba- 5,33 

- 5,25 

- 5,00 

 4,92 

Izabella Zaborowska- 4,83 

Wojciech Cisak- 4,75 



Humor 
 
Jasio dostał od cioci z zagranicy niezwykły upominek - aparat do wykrywania 
kłamstw. Nazajutrz wraca ze szkoły i od progu woła: 
- Dostałem piątkę z matmy! 
Aparat: 
- Piiip! 
Mama strofuje synka: 
- Nie kłam! Bierz przykład ze mnie. Gdy chodziłam do szkoły, miałam same piątki! 
Aparat: 
- Piiip! 
Ojciec dodaje: 
- Bo wy macie teraz za dobrze i nie chce się wam uczyć. Gdy ja chodziłem do 
szkoły... 
Aparat: 
- Piiip! 

 
 

 
 
Nauczyciel napisał w dzienniczku uczennicy: 
- Pańska córka Zosia jest nieznośną gadułą. 
Nazajutrz dziewczynka przyniosła dzienniczek z adnotacją ojca: 
- To pestka, gdyby pan słyszał jej matkę... 
 
 
 
 
- Jasiu! Umyj ręce przed wyjściem do szkoły! 
- Dlaczego? Przecież nie będę się zgłaszać! 
 
 
 

 
Przychodzi Jasiu ze szkoły i mówi: 
- Tato, tato, jako jedyny odpowiedziałem na pytanie naucyciela. 
Tata na to: 
- Brawo, synku!! A jakie to było pytanie?? 
Na to Jasiu: 
- Kto nie odrobił pracy domowej? 
 

 
 
- Wiesz, mamo, Kazio wczoraj przyszedł brudny do szkoły i pani go wysłała do domu! 
- I co pomogło? 
- Tak, dzisiaj cała klasa przyszła brudna 
 
 



Strażnicy Marzeń 

 
 

Dzień 6 grudnia był pełen emocji. Cała szkoła wybrała się do kina na film 
pt. „Strażnicy Marzeń”. Oto kilka recenzji uczniów klasy VI a : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Film pt. „Strażnicy marzeń” jest jednym z moich 
ulubionych. Opowiada o dzieciach, które 
przestały wierzyć w św. Mikołaja, Wróżkę 
Zębuszkę , Piaskowego Ludka  i zająca 
wielkanocnego. 
(…) Warto go obejrzeć, gdyż potrafi wzruszyć         
i wiele nauczyć. 
 

Michał Chmiel 
 
 

„Strażnicy marzeń” – film z przesłaniem. 
 (…) Bohaterowie uświadomili nam 
bardzo ważną zasadę. Gdy działamy 
razem,  nie liczy się to, jak wyglądamy          
i co robimy, (…) 
Historia pokazała widzom, że nic nie stoi 
na przeszkodzie w czynieniu dobra. 
 

Sandra Pielaszek  
 

„Strażnicy marzeń ‘ to bardzo ciekawy i mądry 
film. Uczy, żeby się nie poddawać.  

Moją uwagę zwrócili bohaterzy tego filmu. 
Wykazali się wyjątkową pomysłowością. 

 
Patrycja Sommerfeld 

Film po raz kolejny utwierdził 
mnie w przekonaniu , że dobro 
zawsze wygrywa ze złem. 
Udowodnił, że można wierzyć w 
Mikołaja i  Wróżkę Zębową. 
Pokazał, jak wygląda prawdziwa 
przyjaźń, wsparcie i pomoc. 
 
Magdalena Janicka 

Marzenia w naszym życiu są bardzo ważne.  
Kto z nas ich nie ma ?  
Nie liczy się to, czy jesteśmy duzi lub mali!  
Marzyć może każdy.  
 

Małgorzata Lempart  
Hubert Świętanowski 



Łamigłówki 
Rozwiąż łamigłówkę, wytnij ją i podpisz się na odwrocie.  

Następnie wrzuć do skrzynki redakcyjnej (sala nr 20).                              
Weź udział w losowaniu nagród! 
Na zwycięzców czekają nagrody ! 

 
Wpisz słowo( rzeczownik) pasujące do czterech wyrazów. 

�……………………………………………… 
 

 
�…………………………………………… 

 
 
 

 
 

 Tu wpisz 
odpowiedź 

 
ciasto drożdże baba śliwki placek 
praca zegar pieniądze pora  
woda herbata ciecz hamulec  
cukier ćwikła gbur barszcz  

kita chytrość spryt nora  
kurtka broń śrut bluza  

skrzypce krtań fortepian głos  
chodnik gramofon lotnisko tafla  
zboże ryż piasek mak  
winda kopalnia nafta wentylacja  
krowa zodiak błąd hossa  
papier blacha ocena rozliczenie  
telefon ogłoszenie rtęć słup  
woda zamek rów obrona  
piwo mydło złość Afrodyta  

uznanie papier uczelnia sukces  



NOWI  STYPENDYŚCI 
 

Rada Pedagogiczna, na podstawie opracowanych kryteriów, przyznała 

stypendia naukowe dla uczniów z najwyższą średnią, osiągnięciami  i wzorowym 

zachowaniem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W roku szkolnym 2012/2013r. tytuł ,,Ucznia z Klasą’’ zdobyli: 
 
 

Klasa: 
 
 

Nazwisko i imię: 
 

 
IV 
 

 
Joanna Czerkowska 

 
  

V a 
 

 
Agata Klimczak 

 
 

V b 
 

 
Zuzanna Kotarba 

 
VI 

 
Krzysztof Roszak 

 

Sandra Pielaszek 

 

Sebastian Lewandrowski 

 

Grzegorz Trajnowicz 

 



 
XIII edycja Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej 

„Góra Grosza” 

 
Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną 

rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dziecka i innych placówek dla dzieci. 

Dziękuję wszystkim za udział w akcji.  

Dziękuję także tym uczniom, którzy pomogli mi w liczeniu naprawdę potężnej góry grosza. 

Zebraliśmy 22 391 monet. 

                                             Pedagog szkolny 
                                                           Maria Motyka 

 
XIII edycja „GÓRA GROSZ 2012 ” – wyniki 

klasa Liczba monet  Kwota razem 

I a 555 12,88  

I b 4114 94,19 

II a 924 25,16 

II b 3666 118,57 

III a 337 12,97 

III b 2478 73,30 

IV a 1275 70,64 

V a 4743 134,41 

V b 915 31,86 

VI a 3384 108,63 

Razem 22391 682,60 

 

Najhojniejszą klasą okazała się klasa V a, która  

zajęła I miejsce !  
 

 

  



DODATEK KLAS I-III 

Zapoznajcie się z treścią tego materiału, a w następnym numerze 
proponujemy kilka zagadek do odgadnięcia. 

STYCZEŃ 

Jego imię pochodzi od wyrazu "stykać". Styka się przecież, 
czyli łączy, stary rok z Nowym Rokiem. Jest przeważnie 
lodowaty, a z mrozu lubi rzeźbić przepiękne białe kwiaty. 
Kiedy w styczniu deszcz leje, robi złe nadzieje. 
Styczeń mrozi - lipiec skwarem grozi. 
Bój się w styczniu wiosny, bo marzec zazdrosny.  

 
LUTY 

Dawno temu słowo "luty" po staropolsku oznaczało mroźny, srogi, 
okrutny, zły. To prawda, że potrafi być najzimniejszy i najbardziej 
dokuczliwy ze wszystkich swoich braci. Jednak gdy się ciepło 
ubierzecie, zaprasza was na zimowe harce lodowo-śniegowe. 

Idzie luty - włóż ciepłe buty. 

Gdy luty z wiatrami, rychła wiosna przed nami.  
 
 
 
 
 

MARZEC 
Jego imię wywodzi się z języka łacińskiego. W 

starożytnym Rzymie był to miesiąc poświęcony bogowi wojny - 
Marsowi. Mars minę miał marsową, czyli bardzo groźną. "Martius" w 
łacinie oznacza "miesiąc Marsa", czyli ten, w którym ta planeta świeci 
najjaśniej. U nas jest zapowiedzią wiosennych dni. 

W marcu jak w garncu. 

Śnieg marcowy owocom niezdrowy.  
 

KWIECIE Ń 
Kwieci, czyli zdobi ziemię rozkwitającymi pierwszymi wiosennymi kwiatami, 
które wywabia przedwcześnie ciepło promieni słonecznych. Dawniej 

nazywano go łżykwiatem albo nawet zwodzikwiatem, bo te wczesne bukiety, 
które przynosi, zwodzą rychłym nadejściem cieplejszych dni. 
Kwiecień - plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. 



MAJ 
Miesiąc ten Rzymianie poświęcili bogini Mai, matki 
boga Merkurego. Wkraczał przystrojony kwiatami i 
ziołami. Zaczynał się czas radości całej przyrody (pełen 
radości, miły - to po łacinie "majus"). Od niego właśnie 
pożyczył sobie imię nasz piąty miesiąc ze słowikiem, 
miesiąc zakochanych. 

Grzmot w maju - znak urodzaju.  

Gdy w maju plucha, w czerwcu posucha. 
 

CZERWIEC 
Nazwa tego miesiąca wiąże się z maleńkim owadem - czerwcem 
polskim. Kiedyś właśnie w czerwcu zbierano jego poczwarki, 
suszono je na słońcu i wyrabiano z nich czerwony barwnik - 
purpurę - do farbowania płótna. Nazwa może wywodzić się też 
stąd, że wylegają się wtedy czerwie - larwy pszczele, czyli 
potomstwo pszczół.  
W czerwcu się pokaże, co nam Bóg da w darze. 
 

LIPIEC 
Wziął sobie imię od lip. Przecież kwitną one w tym czasie. Ich 
wspaniały zapach wabi pszczoły, które pracowicie zbierają lipowy 
nektar. 

W lipcu kłos się korzy, że niesie dar boży. 

Lipcowe upały - wrzesień doskonały. 

Lipiec - ostatek starej mąki wypiec.  
SIERPIEŃ 

Kiedyś na polach dzwoniły w tym czasie sierpy żniwne, którymi 
ścinano zboże. Dziś zastąpiono je ogromnymi maszynami, ale 
sierpień pozostał sierpniem. 

Sierpień - lekarstwo od głodowych cierpień. 

Jeśli w sierpniu gorąco będzie, to zima w śniegu długo zasiądzie 
WRZESIEŃ 

Dziewiąty brat zawdzięcza swoje imię fioletowym wrzosom. Kwitną 
one w lasach, przypominając, że rozpoczyna się złota polska jesień, z 
babim latem i malowniczymi chmurkami na niebie. 

Skoro wrzesień, to już jesień.  

Gdy we wrześniu plucha - będzie zima sucha.



PAŹDZIERNIK 
Paździerze to słoma z lnu i konopi, które już teraz rzadko się 
uprawia. Kiedyś, gdy większość ubrań tkało się z lnu, wielu ludzi 
zajmowało się przerabianiem tej rośliny na płótno. Podczas tej 
przeróbki powstawały odpady lnu - paździerze. I właśnie o tej 
porze roku wszędzie pełno było paździerzy. Jesienny wiatr 
roznosił je po świecie... 

Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima. 
 

LISTOPAD 
Jego imię wywodzi się od liści opadających z drzew. Szeleszczą pod 
stopami, wirują na wietrze albo fruną niesione silnym podmuchem 
zawiei. Dlaczego listopad nie nazywa się deszczopad, przecież 
najczęściej jest deszczowy? 

Jaka pogoda listopadowa, taka i marcowa. 

W listopadzie goło w sadzie 
 

GRUDZIEŃ 
To miesiąc, w którym po raz pierwszy porządnie zamarza ziemia. A w 

języku naszych przodków, Prasłowian, zamarznięta ziemia to gruda. Na 
pociechę ofiarowuje nam Święta Bożego Narodzenia. 

Grudzień - ziemię grudzi i izdebki studzi. 

Jak się grudzień zaczyna, taka będzie cała zima.  
 

Żródło: 

Duralska-Macheta T., Turbaczewska M. - Sekrety imion dwunastu braci. Świerszczyk 
2003 nr 1 

 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

21 XI X Mi ędzyszkolny Integracyjny Konkurs Recytatorski. 

uczennice naszej szkoły osiągnęły wielki sukces: 
I miejsce Alicja Rychłowska kl. II b 

II miejsce Milena Marczak kl. I a 
III miejsce Patrycja Kociumbas kl. III a 

wyróżnienie Ines Szukała kl. II b 

Szkolny Konkurs Plastyczny klas I-III 
kategoria Kartka świąteczna: 

I m-ce Karolina Krzosa II a 
II m-ce Patrycja Kociumbas III a 

III m-ce Ala Rychłowska II b 
 

kategoria Stroik świąteczny: 
I m-ce Karolina Boryńska III b 

II m-ce Ines Szukała II b 
IIII m-ce Julia Biniakiewicz II b 

wyróżnienie: Malwina Telega II a 
 

kategoria Ozdoba świąteczna 
I m-ce Basia Roszak I a 
I m-ce Hania Pantol II b 

II m-ce Radek Procharski III b 
 

Konkurs na ciasto: 
Nagroda specjalna: Konrad Rawski III b 

I m-ce Ines Szukała 
II m-ce Marysia Nukui V b 

III m-ce Zuzia i Kuba Skrzydlewscy II a 

wyróżnienia za babeczki: 
Julia Biniakiewicz II b, Sandra Łokaj II b, Ola Płonka II b 

 
 

Tytuł Królowej lub Króla Dobrych Obyczajów zdobyli 
 

kl. I a - Milena Marczak 
kl. I b - Jakub Hołda 

kl. II b - Julia Biniakiewicz 
kl. III a - Maja Pietkiewicz 

kl. III b - Dominik Trawiński



ZZ  ŻŻ
  
  
  
 
 
 
 

 

 

21.11-  DZIEŃ ŻYCZLIWOŚ

24.01.- ZABAWA KARNAWAŁOWA

ŻŻYYCCII AA  SSZZKKOOŁŁYY  

Ń ŻYCZLIWOŚCI  W NASZEJ SZKOLE 

 

07.12-  TURNIEJ MIKOŁAJKOWY

 

ZABAWA KARNAWAŁOWA  

 

23.01.- TEATR ZDROJOWY- przedstawienie 
JAŚ I MAŁGOSIA 

 

 
 

TURNIEJ MIKOŁAJKOWY 

przedstawienie  


