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       ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Dzień Edukacji Narodowej
13 października w naszej szkole obchodzono święto, popularnie nazywane Dniem
Nauczyciela. Z tej okazji cała społeczność szkolna wzięła udział w uroczystej
akademii. Jako pierwszy głos zabrał przewodniczący Samorządu Uczniowskiego -
Mikołaj Sikora. W imieniu wszystkich uczniów złożył życzenia, podziękował za trud
wkładany w kształcenie i wręczył upominki nauczycielom. Następnie odbyła się część
artystyczna, którą przygotowali uczniowie z klas: V i VII pod kierunkiem pani Doroty
Gąsiorowskiej. W humorystyczny sposób zobaczyliśmy jak postrzegany jest
nauczyciel przez inne grupy zawodowe. W obchody Dnia Nauczyciela włączyli się
wszyscy uczniowie naszej szkoły, którzy zaśpiewali przygotowaną specjalnie na tę
okazję piosenkę. Nie zabrakło życzeń od pani dyrektor Barbary Kołpackiej oraz od
przewodniczącej Rady Rodziców pani Lucyny Gul.
W tym uroczystym dniu składamy najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia i spokoju na
kolejny rok.
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Uroczyste pasowanie klasy pierwszej

pasowanie

W dniu 12 października siedmioro uczniów klasy I wstąpiło w szeregi społeczności
uczniowskiej naszej szkoły. Odbyło się pasowanie na ucznia, które poprzedziło
wykazanie się dzieci znajomością podstaw edukacyjnych. Ten sprawdzian uczniowie
zaliczyli śpiewająco - dosłownie i w przenośni. Piękne piosenki przeplatały wierszyki.
Uczniów przygotowała ich wychowawczyni Pani Anna Nieć przy wsparciu Pani
Bożeny Makowieckiej i Pani Aleksandry Osmańskiej. Pani dyrektor Barbara Kołpacka
pasowała dzieci na uczniów naszej szkoły. Uczniowie klasy pierwszej otrzymali
mnóstwo prezentów, po czym udali się na poczęstunek przygotowany przez ich
rodziców. Nie obyło się bez tradycyjnego posadzenia drzewka na terenie naszej
szkoły.

szkoła
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Kącik języka angielskiego

Bonfire night(Guy Fawkes night- noc Guya Fawkesa) to  święto obchodzone w
Wielkiej Brytanii 5 listopada. 
Wszystko zaczęło się 5 listopada 1605 r. Grupa Gunpowder Plot planowała zabić kròla
Jamesa I. Do grupy należeli: przewodniczący Robert Catesby, Guy Fawkes,
Christopher and John Wright I Thomas Percy.
Guy Fawkes był wyznaczony do pilnowania prochu, gdy reszta grupy poszła się
przygotować. Nie udało im spalić parlamentu, bo gwardia kròla przyszła i go z
aresztowała.
Torturowali go, żeby powiedział , gdzie jest reszta grupy i kto do niej należy. Ale on
nie powiedział. W końcu go zabili, znaleźli resztę i ich też zabili.
Od tego momentu, co roku są organizowane pokazy fajerwerkòw w każdym mieście, 
żeby uczci, że im się nie udało. Czasami ludzie odpalają fajerwerki w ogrodach, aby
uczcić pamięć.

Przygotowała: Matilda Gozdek

Wywiad z Panią Dyrektor Barbarą
Kołpacką

Ile lat jest pani dyrektorem naszej szkoły?

7 lat

Czy trudno być dyrektorem naszej szkoły?

Tak

Jaki jest pani ulubiony kolor?

Pomarańczowy

Jakie jest Pani marzenie ?

Żeby dzieci osiągały dobre wyniki, nauczyciele,
pracownicy, rodzice i uczniowie byli szczęśliwi.

Przygotowała: Maja Gurgul

Humor
Spotykają się dwie gąsienice, pierwsza pyta
drugiej:
-Co tak głośno było wczoraj u ciebie?
-No wiesz-odpowiada druga
-chcieli brata wyciągnąć na ryby

Jak się nazywa przesolona firanka ?
Zasłona

Przygotował: Mikołaj Sikora
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"Szkoła Pamięta"
W tym roku uczniowie naszej szkoły czynnie włączyli się do akcji
sprzątania grobów zmarłych nauczycieli i księży oraz grobów
zapomnianych, znajdujących się na cmentarzu parafialnym w
Ostrowitem. Dodatkowo zuchy i harcerze uczcili pamięć napoleońskich
żołnierzy - sprzątali znajdujący się w Wardęgowie obelisk.

. D.G
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Najtrudniejsze polskie słowa:
Prokrastynacja – ociąganie się i odkładanie czegoś na później, ze świadomością, że owa zwłoka działa na
naszą niekorzyść. 
Tromtadracja – krzykliwe prezentowanie poglądów albo górnolotnych haseł pozbawionych głębszej treści.
Imponderabilia – rzeczy i sprawy z natury nieuchwytne, czyli niedające się obliczyć ani zmierzyć, a jednak
posiadające realny wpływ na nasze życie 
Falerystyka – kolekcjonowanie odznaczeń i orderów, a także dziedzina historii poświęcona owym
odznaczeniom. Osobę posiadającą taką kolekcję nazywamy z kolei falerystą. 
Chasydyzm – żydowski ruch religijny o charakterze mistycznym, powstały i działający w łonie judaizmu.

Przygotował: Maciek Zygmunt
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