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                          WRACAMY ZDROWI, W ŚWIETNYM HUMORZE

          Drodzy Czytelnicy!    Z radością witamy nową część szkoły!

.

W słoneczne, gorące
przedpołudnie 1 września
2015r., na boisku naszej
szkoły zebrały się
uśmiechnięte,
zaciekawione, pełne
energii i entuzjazmu dzieci.
Łącznie tego dnia naukę w
naszej szkole rozpoczęło
około 900 uczniów.
Towarzyszyli im przejęci
rodzice i inni bliscy.
Gośćmi dzieci i Szkoły

tego dnia byli
przedstawiciele władz
Gminy Komorniki: Wójt
Gminy – pan Jan Broda,
oraz Przewodniczący
Rady Gminy – pan Marian
Adamski. Wszystkich
zebranych powitała
Dyrektor Szkoły – pani
Bożena Czaińska, która
wyraziła radość z
możliwości rozpoczęcia
nauki przez dzieci w

nowo wybudowanej oraz
wyremontowanej części
naszej szkoły. Cała
społeczność uczniowska
szczególnie ucieszyła się
z długo oczekiwanej i w
końcu wybudowanej sali
gimnastycznej.

Renata Janiszewska

Ruszyła nasza szkolna
gazetka NA PRZERWIE.
Po raz kolejny mamy
przyjemność informować
Was o newsach
dotyczących naszej
szkoły i otoczenia.
Ciekawi Was życie
szkoły, problemy
młodzieży, fascynacje i
utrapienia, które
przeżywają Wasi
rówieśnicy? Czytajcie NA
PRZERWIE!

W nowym roku szkolnym
życzymy wszystkim
uczniom zapału i
wytrwałości w zdobywaniu
wiedzy. Niech nauka
sprawia Wam dużo
radości, a szkoła niech się
stanie miejscem, do
którego będziecie
przychodzić z ochotą.

1 września 2015r.
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ACH...PIĘKNA JEST NASZA OKOLICA!

                        FOTORELACJA Z RAJDU ROWEROWEGO 
                                NAD JEZIORO JAROSŁAWIECKIE

fot. Ewelina Krzysztoń

Dziewczyny z klasy VI d

.

.

.

Uczniowie klasy VI d

Asia, Amelka, Hania, Marysia, Daria

Kuba, Igor, Filip, Kostek, Kamil, Sebastian, Janek H., Janek W., Stasiu

fot. Ewelina Krzysztoń

W trasie...
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NASI SZKOLNI POECI!

WSPOMNIENIA O SZKOLE WAKACJE JUŻ ZA NAMISZKOLNY DZWONEK

Są takie mury, które wiele widziały i słyszały,
gdy do nich wracam – przemawiają
(do każdego w innym tonie).
Pod świeżo położonymi farbami,
w wyremontowanych salach,
krążą duchy przeszłości -
wyrywają się do tych, którzy zostawili
cząstkę siebie.
I ja swoją zostawiłam
i ja do niej wracam
i nadstawiam ucha, by  usłyszeć głosy
beztroskiej młodości.
Pierwsi wychowawcy, pierwsze przyjaźnie,
pierwsze jedynki, które do dzisiaj wiem za co
dostałam.

Dominika Jiers, nauczycielka języka polskiego

Już rozbrzmiewa szkolny dzwonek,
on zwiastuje - nowy dzionek.
Uczniowie na siódmą godzinę przychodzą,
przez co zaspani na lekcję wchodzą.
Polski, matma, muzyka, przyroda
przed nami istna, edukacyjna przygoda!
A gdy wrócimy ze szkoły do mieszkania
robimy jeszcze domowe zadania.
Większości nie chce się odrabiać,
ale robimy, by minusa nie złapać.
Tak więc widzicie drodzy przyjaciele
w szkole, po szkole, roboty jest wiele.

Jan Woźniak, klasa VI D

. ..

Ach,
wakacje już za nami
za górami i lasami.
Wszyscy ładnie się ubierzmy
i do szkoły znów pospieszmy.
Tak od nowa zaczynamy,
każdy z nas ma wielkie plany-
że w tym roku od początku
będzie uczył się z rozsądku.
Mija miesiąc, mija trzeci,
wybrzuszona trójka wleci.
Czasem piątka odwrócona,
mina ucznia - zasmucona.
Mimo tego, nasza szkoła
jest zabawna i wesoła,
każdy uczeń o tym wie,
który u nas uczy się.

Marta Spychała, klasa VI D

pani Dominika Jiers Marta SpychałaJan Woźniak
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NASZ GŁOS!

ECHOSONDA WŚRÓD CZWARTOKLASISTÓW

STOPKA REDAKCYJNA

APELUJEMY!

Drodzy Czytelnicy!
Od następnego numeru
chcielibyśmy umieścić,
z myślą o Was, w
naszej szkolnej
gazetce stałą rubrykę
"Apelujemy".

.

.

Zadaliśmy uczniom
klas IV pytania
dotyczące nowego
roku szkolnego.
Uczniowie niechętnie
udzielali odpowiedzi,
ale udało nam się coś z
nich wyciągnąć.
Na pytanie, czy 
baliście się czwartej
klasy, większość
odpowiedziała tak.
Drugie pytanie
brzmiało: Czego
najbardziej się
obawialiście
przechodząc do 4
klasy? Oto odpowiedzi:

- Matematyki i nowego
sposobu oceniania.
- Dużej liczby
przedmiotów.
- Nowych, nieznanych
nauczycieli.
- Przechodzenia z sali
do sali na kolejne
lekcje.
Na pytanie, co wam się
podoba w klasie
czwartej, uczniowie
najczęściej
odpowiadali:
- szafki,
- nowa sala
gimnastyczna,
- brak gimnastyki
korekcyjnej,

- samodzielność,
- różne, ciekawe
przedmioty.
Gdy zapytaliśmy, co
wam się nie podoba,
uzyskaliśmy jedną
odpowiedź:
- Zamykane sale
lekcyjne na czas
przerwy.

Stanisław Fiedler,
Jan Woźniak
klasa VI D

Fabiańska Maria
Fiedler Stanisław
Frankiewicz Julia
Handke Jan
Kaczmarek Kamil
Sadłocha Filip
Spychała Mart
Stachowicz Alicja
Stark Kornelia
Szydłowski Igor
Rybak Inga

Tomczak Jakub
Wittig Weronika
Woźniak Jan

Opiekunowie gazetki:
Dominika Jiers
Ewelina Krzysztoń

Redaktor kącika języka
angielskiego:
Katarzyna Trafas

..

Jeśli chcesz poruszyć
jakiś ważny dla Ciebie
problem na łamach
naszej gazetki, zgłoś
się do nas.
Opublikujemy Twój
artykuł!
Zespół redakcyjny

Przygotowała Katarzyna Trafas

.

..


