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Kalendarium roku szkolnego 2014/2015

22 – 31 grudnia 2014  przerwa świąteczna
2 – 15 lutego 2015 ferie zimowe
1 kwietnia 2015 sprawdzian klas szóstych
2 – 7 kwietnia 2015 przerwa świąteczna
26 czerwca 2015 zakończenie roku szkolnego

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH
2 stycznia 2015 (piątek po przerwie świątecznej),
5 stycznia 2015 (poniedziałek przed świętem kościelnym),
1 kwietnia 2015 (sprawdzian klas szóstych),
5 czerwca 2015 (piątek po Bożym Ciele).

Witajcie w nowym roku
szkolnym!

Minęły wakacje, nadszedł nowy rok
szkolny. Drodzy Uczniowie! Z tej okazji
pragniemy złożyć Wam życzenia
wytrwałości w dążeniu do osiągania
zamierzonych celów oraz pogłębiania
swojej wiedzy. Samych dobrych ocen,
a uczniom klas szóstych jak
najlepszego wyniku na sprawdzianie
szóstoklasisty!

Redakcja:
Klasa 4a: Kinga Domaradzka, Witold
Lipski. Klasa 4c: Kinga Zaborowska,
Maja Cetnar. Klasa 4d: Ewa Zybała.
Klasa 5a: Natalia Stacha. Klasa 5c:
Paulina Kasia, Katarzyna Maćkowicz,
Monika Wieczorek. Klasa 6b: Zuzanna
Cetnar, Aleksandra Kotowicz,
Magdalena Lisicka, Kamila
Mleczyńska, Agnieszka Olejarz,
Paulina Pluta, Wiktoria Polak,
Aleksandra Warchał
Opiekunowie gazetki: pani Zofia
Stacha, pan Artur Biskup
matematyka.sp17@op.pl

W następnym numerze 
znajdziecie między innymi wywiad z Adamem Małyszem wraz
z jego autografem. Zapraszamy w listopadzie!
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Polska –
Gibraltar! To
był pięknie
rozegrany
mecz piłki
nożnej w
wykonaniu
naszych
rodaków na
stadionie w
portugalskim
Faro dnia 7
września 2014.
Zakończył się
wynikiem 7 – 0
dla Polski. W
11 minucie
pierwszej
połowy
Grosicki strzelił
gola. Później
nie umieliśmy
stworzyć
dobrej akcji, a
momentami
można było się
obawiać, że
Gibraltar strzeli
nam gola. 
Jednak w
drugiej połowie
polscy
zawodnicy
strzelali bramki
zawodowo.
Łącznie w
drugiej połowie
padło 6 goli,

a Lewandowski
zaliczył tak
zwanego
Hattrick'a.
Podsumowanie
meczu:
- Polska po raz
pierwszy
zagrała z
Gibraltarem;
- Gibraltar po
raz pierwszy
zakwalifikował
się do tak
ważnej
imprezy
piłkarskiej;
- gole zostały
strzelone przez
następujących
zawodników:
Grosicki: 11,
47,
Lewandowski:
48, 54, 86, 90,
Szukała: 58
- w kadrze
Gibraltaru grało
trzech braci
Casciaro
- żółte kartki
otrzymali:
  Polska: Glik,
Klich
  Gibraltar:
Artell.

Teraz

pozostaje nam
wygrać mecz z
reprezentacją
Niemiec w
październiku i
będziemy
mogli spokojnie
powiedzieć za
naszymi
piłkarzami, że
„Nasza
drużyna to
zupełnie inna
kadra niż ta
sprzed roku”.
Życzę
wszystkim
czytelnikom
niesamowitych
wrażeń
podczas
kibicowania
polskiej
drużynie.

Witold Lipski

Robert Lewandowski (po lewej) strzelił w tym
meczu cztery bramki!

- Jasiu, jak było
w szkole?
- Dobrze. Pani
mnie wyróżniła.
Powiedziała, że
cała klasa to
osły, a ja
największy.

Turyści
podziwiają
rzymskie
Koloseum.
- Wspaniałe,
nie?
- Noo, a jak
skończą
budowę, to
dopiero będzie
widok!

- Jasiu, kim
chcesz zostać,

gdy
dorośniesz?-
pyta
nauczycielka
ucznia.
- Świętym
Mikołajem.
- A dlaczego?
- Bo będę
pracować
jeden dzień w
roku…

Jasiu chwali
się mamie.
- Mamo jako
jedyny
odpowiedziałem
na pani pytanie.
- Jakie to było
pytanie?
- Kto nie ma
zadania?

Z zeszytów
szkolnych:
"Bohater włosy
miał szare, bo
siwy był"
"Atrybutem
bogini Demeter
jest... siano"

Kinga
Zaborowska

Imię, nazwisko:....................................... 
Klasa:................................

Konkurs: uzupełnij powyższe sudoku, wytnij je,
podpisz i przekaż redaktorom gazetki do 24
października. Wśród wszystkich poprawnych
rozwiązań wylosujemy nagrody. Powodzenia!


