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KĄCIK BIBLIOTEKARZAWitamy w nowym
roku szkolnym! 

Zajęcia koła
redakcyjnego
gazetki
odbywać będą
się w
poniedziałki od
8.00 do 8.45 w
szkolnej
bibliotece.
Serdecznie
zapraszamy

do udziału
wszystkich
chętnych
uczniów z klas
4 - 8! 

Z wielką przyjemnością przedstawiam wyniki czytelnictwa za
wrzesień i październik:
Klasy młodsze:
I miejsce klasa 2a!
II miejsce klasa 3b!
III miesjce klasa 2b!

Klasy starsze:
I miejsce klasa 6b!
II miejsce klasa 4b!
III miejsce klasa 5c!

Gratulujemy!
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Dzień Edukacji Narodowej

14 października obchodziliśmy w
naszej szkole coroczny Dzień
Edukacji Narodowej.
Z tej okazji uczniowie
zorganizowali krótkie
przestawienie.
Było ono o reporterach
zwiedzających naszą szkołę.
Uczniowie śpiewali piosenki i
mówili wiersze.
Pani Dyrektor złożyła piękne
życzenia nauczycielom i
pracownikom szkoły. 
W tym dniu spędziliśmy też
wspólnie czas z naszymi
wychowawcami w klasach.

Co roku w naszej bibliotece
organizowany jest plebiscyt na
najlepszych nauczycieli. Wybierają
ich uczniowie klas 4 - 8, którzy
głosują na pedagogów w dwóch
kategoriach: Najsympatyczniejszy i
Najlepiej uczący nauczyciel.
W tym roku wybraliście panią
Monikę Najdę -
Najsympatyczniejszą nauczycielką.
Pan Błażej Kozok to Najlepiej
uczący nauczyciel. 
Serdecznie gratulujemy!

Agata

.

Pan Błażej

Pani Monika

Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których
część tylko zdołasz odczytać, a niektóre potrafisz wytrzeć lub tylko zakreślić i
własną zapełnisz treścią.

Janusz Korczak
Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez przerwy zdobywa, ten
może być nauczycielem innych. 

Konfucjusz

JL

JL

JL
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9 - 15 października Międzynarodowy
Tydzień Pisania Listów

Wywiad z Panią Anetą Kleczką, nową
nauczycielką matematyki w naszej szkole

Uczniowie klas:
4a, 5b i 5c 
wzięli udział w
warsztatach
pisania listów,
które
zorganizowane
zostały w Filii
17 MBP
Gliwice.
Pani Olimpia
przypomniała
uczniom formę
listu oraz
zasady
adresowania
kopert.
Następnie,
każdy uczestnik
spotkania

wybrał osobę,
do które
napisze list.
Adresatami byli
niepełnosprawni
podopieczni
Fundacji Cała
Naprzód!
Pisanie
wiadomości do
rówieśników
było nie tylko
ćwiczeniem
językowym, ale
miało przede
wszystkim na
celu
kształtowanie
otwartości i
tolerancji wobec
osób
niepełnosprawnych.

Z radością
informujemy, że
do szkoły
dotarły już
pierwsze
odpowiedzi na
listy naszych
uczniów! Mamy
nadzieję, że
spotkanie to
zaowocuje
nawiązaniem
listowych
przyjaźni. 

1.  Dzień
dobry,
czy mogę
przeprowadzić
z Panią
wywiad?
Tak,
bardzo
chętnie.

2.  Od ilu
lat uczy
Pani
matematyki?

Od 18
lat 
uczę
matematyki

3.  Czy
lubiła
Pani
matematykę
w
dzieciństwie?
Uwielbiałam.
Zawsze
chciałam
być
nauczycielką

4.  Czy
będąc
dzieckiem,
miała
Pani
ulubionego
nauczyciela?
Jakie
cechy
Pani w
nim 
ceniła
najbardziej?
Niestety
nie
miałam

ulubionego
nauczyciela.

5.  Co
lubi Pani
jeść?
Makarony,
pierogi
ruskie.
Bardzo
lubię
kuchnię
polską.

6.  Czy
ma Pani
zwierzaka?

Mam
małego
czarnego
kundelka,
który
zachowuje
się jak
kot np.
chodzi po
płocie.

7.  Jakie
ma Pani
hobby?
Uwielbiam

czytać
książki.

Dziękuje
za
udzielenie
wywiadu!

Lena



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 42 11/2019 | Strona 4  
www.juniormedia.plGazeta Szkolnego Małolata

Jakim uczniem jesteś? 

Wspomnień czar… 
Ankieta powakacyjna

Zadaliśmy
naszym
kolegom pytanie
o to gdzie byli
na wakacjach? I
co im się
najbardziej
podobało?
Pani Joanna:
Morze, pyszne
jedzenie i
widoki.
Pani Aneta:
Byłam nad
morzem.
Najbardziej
podało mi się
oglądanie
bunkrów w
Mamerkach.

Pola z 5b:
Byłam w Gdyni.
Najbardziej
podobałam mi
się tamta
latarnia morska.
Lena z 5b: Na
wakacjach
byłam
Świnoujściu i
Legolandzie.
Maja z 7a:
Wakacje
spędziłam nad
morzem, grałam
też dużo na
komputerze.
Filip z 7s:
Byłem na

obozie
harcerskim w
lesie. Spędziłem
też czas w
domu, u
dziadków i
wujka.
Nicola z 6b:
Jeździłam dużo
po Polsce.
Najbardziej
podobał mi się
Kraków i Jezioro
Żywieckie.

Lena

pixabay.com

Zapraszamy do
naszego testu!
Zaznacz jedną
odpowiedź,
która najlepiej
do Ciebie
pasuje. Wyniki
sprawdź
poniżej.
1. Czy robisz
zadania
domowe?
A. A po co?
B. Kiedy nie
zapomnę …
C. Zazwyczaj
D. Zawsze
2. Czy lubisz
matematykę?
A. Nienawidzę

B. Nie lubię
C. Nawet lubię
D. Kocham
3. Bierzesz
udział w
konkursach?
A. Nie
B. Czasami
C. W
konkursach
plastycznych
D. We
wszystkich
4. Ile czasu
poświęcasz na
naukę do
sprawdzianu?
A. Nie uczę się
B. Kilkanaście
minut

C. Pół godziny
D.  Powtarzam
codziennie
5. Klasa robi
przestawienie,
czy chcesz
wystąpić?
A. Nigdy
B. To zależy
jakie
przestawienie.
C. Tak, jeśli
mam fajną
rolę.
D. Zawsze

Agata

A teraz policz,
których
odpowiedzi
masz
najwięcej? A, B,
czy D? Wtedy
poznasz
odpowiedź na
pytanie: jakim
typem ucznia
jesteś? 

Najwięcej A.
Leniuch. Co
prawda umiesz
wiele, jednak
nie przykładasz
się do pracy.
Spróbuj się
przełamać i
zaangażować w
życie klasy,
wtedy zyskasz
przyjaciół i
może odkryjesz
nowe hobby?

Najwięcej B.
Luzak. Masz
wielu przyjaciół,
jednak nie
przekładaj ich
ponad naukę.
Słabe stopnie
łatwo poprawisz
poświęcając
nauce więcej
uwagi!

Najwięcej C.
Przeciętniak.
Wiesz dużo,
jeśli jednak
pouczysz się
jeszcze trochę
będziesz
wiedział bardzo
dużo!

Najwięcej D.
Prymus.
Posiadasz
większą wiedzę

niż rówieśnicy,
bardzo
przykładasz się
do nauki.
Pamiętaj, że nie
musisz we
wszystkim być
najlepszy!

Dziękujemy za
wspólną
zabawę!

Josethestoryteller
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