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14 października - DZIEŃ NAUCZYCIELA
Każdemu uczniowi radość się udziela, gdy zbliża się
Dzień Nauczyciela. 
Z okazji tego zaszczytnego Święta niech każda buzia
będzie uśmiechnięta. Wszyscy nasi kochani Nauczyciele,
dla swoich uczniów cierpliwości mają wiele. Za naukę, za
trud, jaki jest wkładany, przeogromny bukiet życzeń
składamy. Życzenia szczere, prawdziwe z uczniowskich
serc płynące jak świeże kwiaty pachnące, kwitnące na
polskiej łące.
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Zbiórka dla Zosi 

W dniach 11.09.2020 i 15.09.2020 w naszej szkole
odbyła się zbiórka pieniędzy dla malutkiej Zosi,
która zmaga się z SMA typu pierwszego. Życie
dziewczynki zostało wycenione na 9,5 milona
złotych. Pod opieką pani Ani Baranowskiej,
wspólnie z przyjaciółkami przeprowadziłyśmy
zbiórkę między klasami. Udało nam się uzbierać
1.225 złotych i 79 groszy.
Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie
wpłacone pieniążki.
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Sprzątanie świata

18 września 2020 roku w szkole podstawowej im.
Marii Konopnickiej odbyło się sprzątanie świata.
Każdy uczeń dostał rękawiczki i worek na parę. Do
sprzątania zostaliśmy zaproszeni przez UMiG w
Dobrzyniu nad Wisłą pomimo pandemii, która teraz
panuje nie zapomnieliśmy o tym, że ziemia to nasz
dom. Uczniowie od klas V-VIII pod opieką
nauczycieli ruszyli w drogę aby pomóc naszej
planecie.
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NOWY SKŁAD REDAKCJI "WIŚLANKI"

Nasi drodzy czytelnicy od września zmienił się skład naszej
redakcji. Wszyscy redaktorzy to uczniowie klasy 7b, a oto kilka
informacji o nas:
Amelia - lubię jeździć na rolkach i spotykać się z przyjaciółmi,
Gabrysia -  mam pieska o imieniu Kropka, lubię oglądać filmy i
czytać książki,
Daria - bardzo lubię zwierzęta oraz bardzo lubię tańczyć,
Laura - gram w siatkówkę, mam starsze rodzeństwo,uwielbiam
zwierzęta,

Julita - lubię uczyć się języka niemieckiego oraz jeździć na rolkach i
łyżwach,
Julia - interesuje się rysowaniem, mam młodszego brata,
Marcin - lubię gry komputerowe np. Minecraft, league of legends i
Royal Qest. Mój ulubiony przedmiot szkolny to informatyka,
Kamil - lubię gry komputerowe, grać w piłkę nożną. Nie lubię jeść
ryb, ale za to bardzo uwielbiam jeść lody
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