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Krótko o gazetce :)

W tym roku będą
dla Was tworzyć
gazetę nowi
redaktorzy. Do
naszej redakcji
wstąpili nowi
członkowie! 
Są to:

Maja Łapińska

Julia Kowalik
Wiktoria
Tarczyńska
Kasia
Niedzwiedzka
Roksana Sztandera
Bartosz Wit
oraz Grzegorz
Łyczewski!
Mamy nadzieję,

że spodoba się
Wam to, co
będziemy pisać.
Trzymajcie za nas
kciuki.

Będziemy
przedstawiać  w
 naszej gazecie
różne ciekawe
informacje! Już
niedługo będziecie
mogli je przeczytać.
Będziemy się
bardzo starać, żeby
nasza gazetka
zawierała różne
ciekawostki i przede
wszystkim newsy z

naszej szkoły!
Mamy nadzieję, że
docenicie naszą
pracę! 

.

      Hej wszystkim! Witamy Was 
             w naszej gazetce 
             "Szkolny Patrol".

.
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         Hymn         Szkoły

W naszej
szkole jest
około 100
uczniów.
Szkoła 
istnieje 
od 72 lat.

  PIERWSI
OSADNICY

PIERWSI
OSADNICY są
patronem
naszej szkoły.
Dnia 18
września odbył
się apel
poświęcony
naszemu
Patronowi.

Nasza szkoła
nazywa się
teraz 
Publiczna
Szkoła
Podstawowa z
Oddziałami
Gimnazjalnymi

.

.

My uczniowie
szkoły w
Górkach dzisiaj
ślubujemy, 
uczcić tych co
przywrócili
polskość na tej
ziemi.
  Wiwat
Osadnicy,      
 którzy krwią i w
pracy znoju
uczynili z ziem
zachodnich
oazę pokoju.
Dzielni ludzie

z Wielkopolski,
Litwy,
Gór,Polesia
dali przykład
swoją pracą jak
żyć mamy
dzisiaj.
Wiwat
Osadnicy,
którzy krwią i w
pracy znoju
uczynili z ziem
zachodnich
oazę pokoju.

Młodzież,dzieci,
potomkowie
najdzielniejszych
z ludzi, nad
przyszłością
swoich dzieci
ślubują się
trudzić. 
Wiwat
Osadnicy, 
którzy krwią i w 
pracy znoju 
uczynili z ziem
zachodnich 
oazę pokoju.

                         DZIEŃ PATRONA
                       W NASZEJ SZKOLE

.

.
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       Sprzątamy Świat! Michał też
sprzątał ;)

  Nie dla śmieci!

       Szanujmy      
       przyrodę!

Wielu z nas
zapewne
zastanowi się
kilka razy,
zanim wyrzuci
śmieci do lasu
czy na drogę. 

.

.

..

Wszyscy
uczniowie z
naszej szkoły
wyruszyli 19
września w
plener, aby
posprzątać
śmieci. Każda

klasa miała
wyznaczony
teren do
posprzątania.
Zaopatrzeni w
rękawice i worki
na śmieci
ochoczo

zabraliśmy się
do pracy.
Śmieci było co
niemiara.
Zresztą pewnie
my sami trochę
przyczyniliśmy
się do

ich
ilości.Wypełnione
po brzegi worki
zostały
wywiezione.

W tym roku
akcja
przebiegała pod
hasłem: "Nie ma
śmieci, są
surowce". Hasło
zachęca do
segregacji
odpadów, które
później można
jeszcze

wykorzystać.
Tylko od nas
zależy, czy
będziemy żyli w
czystym i
zdrowym
otoczeniu.

Ekologia ważna
sprawa. 
Ekologia nie
zabawa. 
Żeby nam się
dobrze żyło. 
Żeby wokół było
miło. 
Nie śmieć, nie
niszcz

otoczenia 
na gorsze go nie
zmieniaj!

.

.

..
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CIEKAWOSTKI

dzien nauczyciela

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień
Nauczyciela -
święto
wszystkich
nauczycieli,
wychowawców i
pedagogów. W
Polsce
obchodzimy to
święto właśnie
w październiku -
co ciekawe, w
innych krajach
Dzień
Nauczyciela

przypada na
inne dni. Na
przykład
Argentyna
świętuje 11
września, Chiny
- 10 września,
Rosja - 5
października,
Hiszpania - 27
listopada, z kolei
mieszkańcy 
Meksyku - 5
maja.

DOWCIPY

Matka pyta
syna:
- Co
przerabialiście
dziś na chemii?
- Materiały
wybuchowe.
- Nauczycielka
zadała coś do
domu?
- Nie zdążyła...

Pani od
polskiego
wywołuje Jasia
do odpowiedzi:-
Jasiu, podaj
proszę dwa
zaimki.- Kto? 
Ja?!
- Brawo Jasiu,
piątka!

Grzegorz
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  NIE ZAPOMNIJCIE O ZŁOŻENIU
ŻYCZEŃ CHŁOPCOM

      DOWCIPY

             30 WRZEŚNIA DZIEŃ CHŁOPAKA
    Zdrowia,szczęścia i miłości wszystkim chłopcom

Z okazji Dnia
Chłopaka życzę
Tobie czasu na
śmiech i na
radość...
czasu by
pomarzyć,by
śnić...
Życzę ci
czasu...
poprostu by
móc pięknie żyć

-Tato to prawda
że mężczyzna
powinien
zachować
zimną krew w
najgorszej
sytuacji?
-Tak synu to
prawda.
-To co, chcesz
zobaczyć
najpierw mój
dzienniczek czy
rachunek za
nowe futro
mamy?
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Jesień przyszła do nas 22 września. Dowcip miesiąca:

juliak

                                Jesień  2017     

juliak

W tym roku jest
duży wysyp
grzybów w
naszych lasach.
Miejmy
nadzieję, że i w
przyszłym roku
tak będzie.
Zobaczymy jaka
jesień będzie w
tym roku a jaka
w następnym.
Zobaczymy czy
będzie jak to
mówią ta"Złota
Polska Jesień"?

Co mówi
policjant, kiedy
łapie złodzieja
na gorącym
uczynku?
-Jesteś
aresztowany,
paragraf
dziesiąty
przykazanie
siódme.

.

.
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