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Drodzy czytelnicy!
Zachęcam Was do przeczytania naszej szkolnej gazetki.
W tym numerze znajdziecie między innymi:

* rebusy,
* krzyżówkę,
* wiersz na Dzień Chłopaka
* informację o wyborach do Samorządu
Uczniowskiego,
* pytania do pierwszoklasistów.

kwiaty

                 
   
We wrześniu, jak co roku,
dołączyła do naszej
szkolnej społeczności
kolejna grupa
pierwszoklasistów.
Dziennikarze gazetki zadali
najmłodszym uczniom z
klasy 1b kilka pytań:

- Co się zmieniło odkąd
poszedłeś do pierwszej klasy?
Igor: W przedszkolu pisaliśmy
drukowane litery, a teraz już nie.
Zmienili się też koledzy i koleżanki
w klasie.
Martyna: Pani się zmieniła.

- Które lekcje są dla Ciebie najtrudniejsze?
Marysia: Angielski!
Mateusz: Te, na których piszemy szlaczki.

- W jakich zajęciach najbardziej lubisz uczestniczyć?
Martyna: W lekcji języka polskiego i matematyki.
Maciek: Matematyka.
Mateusz: W kolorowaniu.

- Jak spędzasz czas podczas przerw?
Igor: Lubię jeść.
Martyna: Jem, piję i się bawię.

- Czy lubisz chodzić do szkoły? Dlaczego?
Maciek: Tak, bo mam miłych kolegów.
Marysia: Tak, bo lubię plastykę i robienie ludzików z kasztanów i żołędzi.
Igor: Tak! Mogę się nauczyć cyferek i literek.

Życzymy naszym pierwszkolasistom jak najmilej spędzonego czasu
w szkolnych ławkach!

W związku z  tym, że w piątek 
- 14 października - obchodziliśmy 
Dzień Edukacji Narodowej, 
chciałabym w imieniu całej redakcji oraz
uczniów naszej szkoły skierować do
wszystkich nauczycieli serdeczne
życzenia z okazji tego święta.

redaktor numeru
                                          Basia Wydra, 5a
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Wierszowane życzenia 
dla wszystkich chłopaków!

Zdrowia i szczęścia chłopakom życzymy. 
Już z prezentami idą dziewczyny.
Od wejścia witają ich oklaskami,
bo bardzo lubią być z chłopakami.

Chłopcy są mądrzy, choć czasem nieznośni
- może się to zmieni, gdy będą dorośli...
Na razie strzelają różne miny,
zwłaszcza w piątek podczas ostatniej lekcyjnej
                                                            godziny.

Chłopakom bardzo dużo zawdzięczamy.
W tym dniu szczególnym życzenia im
składamy.
Bez chłopaków nigdy i nic by się nie obyło.
Po to są chłopaki, by się lepiej żyło!

                                                  autor: Basia Wydra, 5a

WYBORY DO
SAMORZĄDU        
UCZNIOWSKIEGO 

We wrześniu odbyły się
wybory do Samorządu
Uczniowskiego. Opiekunka
Samorządu - pani Ania
Krawczyk - czuwała nad
przeprowadzeniem
głosowania, w którym
każdy mógł oddać głos na
jednego ze zgłoszonych
kandydatów. Decyzję miały
ułatwić plakaty
rozwieszone w szkole
przez uczniów biorących
udział 
w wyborach. 

Wybory przebiegły
pomyślnie 
i bezproblemowo, a osoby,
które zebrały największą
ilość głosów objęły ważne
funkcje:
- przewodniczący: Jakub
Jarosz (kl. VI c),
- zastępcy
przewodniczącego: Kacper
Kempny (kl. VI d)
oraz Mikołaj Peszka (kl. VI
b),
- zastępca sekretarza:
Maria Malcharek (kl. V b)
- sekretarz: Maciej Caputa
(kl. V b).

Gratulujemy zwycięzcom!

autor: Bartek Michalski, 6b

-

  

    Duży      
        wybór
  i niskie ceny!

KUPUJ W "GROSIKU"
- TU TOWARÓW 
JEST BEZ LIKU!

ZNAJDZIESZ U NAS:
- zdrowe przekąski,

- świeże owoce,
- przybory szkolne.

-
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krzyżówka

HASŁA DO KRZYŻÓWKI:

1. Drugi miesiąc roku szkolnego.
2. Pływa po rzece i jest nazwą miasta
w Polsce.
3. Inaczej natura.
4. Deszczowa pogoda, szaruga.
5. Inaczej staroć, zabytkowy mebel.
6. 14 października obchodzimy
Dzień.........
7. Robimy wtedy lampiony z dyni.
8. Miesiąc, w którym wracamy do
szkoły.
9. Zmienia kolor na jesień.
10. Ogłasza przerwy i lekcje.
11. Zwierzę z wielkim porożem.

ROZWIĄZANIE....................   ...........................

-

rebusy

Emilia Mazur i Krzysiek Janosz, 5a

-

Hania Pach, Basia Wydra, 5a
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