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W TYM NUMERZE: 
1. Relacja z wyborów do Samorządu Uczniowskiego. 

2. Noc w szkole  

3. Październik miesiącem bibliotek szkolnych. 

4. Dzień Edukacji  Narodowej. 

5. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę  

6. Andrzejki 

7. Jasełka 

8. Wycieczki. 

9. Konkursy. 

 

 

 

 

 



Noc w szkole 
 

Z 30 września na 1 października uczniowie klas 4-6, 

spędzili noc w szkole. 

Atrakcji było wiele, a plan napięty. 

1. Od 19-20 odbyło się ognisko  

2. Od 20-22 graliśmy w gry planszowe  

3. Od 22-24 bawiliśmy się w podchody  

4. Od 24-04 nad ranem imprezowaliśmy, 

rozmawialiśmy, oglądaliśmy, bawiliśmy się 

5. Do 07 rano był czas wolny 

    
 

 

Wszyscy wróciliśmy do domów pełni wrażeń i 

niezapomnianych chwil. Czekamy na powtórkę!!! 

Oliwia Gęsiarz 
  



NAJBARDZIE ZAUFANI W SZKOLE…. 
W październiku w naszej szkole 

odbyły się wybory na przewodniczącego oraz opiekuna 

Samorządu Uczniowskiego. 
 

 
 

 

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY! 
Krzysztof Kałan



WIEŚCI Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 
PAŹDZIERNIK –  

MIESIĄC BILBIOTEK SZKOLNYCH  
   

Skąd to święto do nas przyszło…. 
Zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego w 

1999 r. Najpierw było obchodzone przez jeden dzień października, ale od 2008 roku 

świętujemy przez cały miesiąc. 

 

W NASZEJ SZKOLE…  

Pani Diana Rawińska jako wysłannik szkolnej biblioteki przypomina nam o tym pięknym 

święcie poprzez różne imprezy. 

W tym roku biblioteka zachęcała uczniów do odwiedzania jej: 

a) W poniedziałki – słodkim upominkiem 

b) We wtorki - origami 

c) W środy – potyczki językowe 

d) W czwartki – zaczytani z książką w bibliotece 

   
 

 

 



 

Nie zabrakło również konkursów: 

a) Moja wymarzona biblioteka dla uczniów klas II-III 

b) „Warto czytać” – plakat lub książeczka w Story Jumper – klasy IV-VI 

c) „Moja baśń” – klasy IV-VI 

 

Zwycięzcy konkursów:  

"Moja wymarzona biblioteka" - Michalina Dziubek i Damian Wróblewski 

"Moja baśń" - Mateusz Kamil Mucha 
"Dlaczego warto czytać książki?": 

książeczka Story Jumper: Laura Uciniak i Oliwia Gęsiarz (wyróżnienie) 
plakat - Natalia Zawiłowicz i Dawid Kostrzewa oraz Oliwia Topór i Szymon 

Szczypkowski (wyróżnienia) 
 

 
 

 

 

 



 
 

URODZINY KUBUSIA PUCHATKA 
 

14 października na całym świecie obchodzone są urodziny, ulubionego niemal przez 

wszystkie dzieci, Kubusia Puchatka.  

Otóż tego dnia 1926 roku książka o przygodach misiowego bohatera, autorstwa A. A. Milne, 

ukazała się po raz pierwszy. Szybko zdobyła sympatię najmłodszych czytelników i wkrótce 

zaczęto ją tłumaczyć na wiele języków. 

Również i my postanowiliśmy uczcić to święto, organizując dla najmłodszych uczniów naszej 

szkoły, urodziny Kubusia Puchatka.  

Pani Diana i Pani Kasia przygotowały wiele atrakcji. Była krótka historia „Kubusia Puchatka” 

w formie prezentacji a także głośne czytanie fragmentu książki. Nie  zabrakło również 

konkursu na najpiękniejszą laurkę, zabaw ruchowych i zagadek, za które dzieci otrzymały 

słodkie „co nieco”.  

Oto kilka ujęć z tej imprezy: 

 

 

    
 

 

 



   
 

   
 

 

Dzień Edukacji 

Narodowej 
Dnia 13 października 2016 roku obchodziliśmy w szkole Dzień 

Edukacji Narodowej. Apel rozpoczął się uroczystym 

wprowadzeniem sztandaru. Następnie dyrektor szkoły Sławomir 

Zirra oraz wójt gminy Arkadiusz Skorek wręczyli nauczycielom 

nagrody. Po opuszczeniu sali przez sztandar, rozpoczęło się 

przedstawienie wykonane przez koło teatralne pod okiem pani 

Marioli Gęsiarz. Po zakończeniu uroczystości wszyscy rozeszli się 

do klas. 

 

 

 



 

 

Wszystkiego najlepszego  

z okazji  

Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom, 

wychowawcom  

i pracownikom szkoły życzą  

kochani uczniowie. 

 
Eliza Żołędziewska



11 listopada 1918 
ROCZNICA ODZYSKANIA 

NIEPODLEGŁOŚCI przez Polskę 
 

Apel odbył się 10 listopada o godzinie 11.00 w sali gimnastycznej. Najpierw 

odbyła się część oficjalna. Dyrektor omówił kilka ważnych spraw. Następnie 

głos zabrała przewodnicząca Rady Gminy pani Dominika Wróbel. 

Potem odbyła się część artystyczna, którą przygotowywała klasa VI.  Występ 

przeplatany był pięknymi pieśniami patriotycznymi wygrywanymi na gitarach 

przez nasz szkole „kółko gitarowe”. Wszyscy byli zachwyceni, a Pan dyrektor, 

aż się wzruszył...  

Po części artystycznej rozstrzygnięte zostały konkursy, które trwały przez cały 

październik. Uczniowie  otrzymali cenne nagrody. 

 Po apelu klasa VI spotkała się z panią Dominiką, aby dowiedzieć się 

interesujących ich informacji o gminie Miłoradz... Pytań było mnóstwo. 

       
 

 

 

    
 

 

 

 

 



ANDRZEJKI  
 

Jak co roku w naszej szkole dla uczniów klas IV-VI odbyła się Zabawa 

Andrzejkowa. Trwała od 15 do 18. 

Zabawy i konkursy oraz muzykę przygotował Samorząd Uczniowski pod okiem 

pana Jarosława Muchy. Natomiast salę do spożywania wszelkich przekąsek i 

napojów zorganizowała grupa chętnych uczniów z klasy szóstej, piątej i 

czwartej pod okiem p. Diany 

i p. Małgosi. 

Impreza cieszyła się wielkim zainteresowaniem. Wszyscy chętnie się bawili i 

ochoczo sobie wróżyli przyszłość. O tym zwyczaju nie zapomnieli również 

nauczyciele. 

Szkoda, że to trwało tylko 3h…. 
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Wigilia w naszej szkole 
 

Każdego roku uczniowie wraz ze swoim wychowawcą w ostatnim dniu nauki 

przed przerwą świąteczną przygotowują klasową „Wigilię”, która ma przybliżyć 

relacje w klasie i zaszczepić w podopiecznych iskierkę tradycji naszego kraju. 

Uczniowie w galowych strojach, z opłatkiem w ręku składają wszystkim 

życzenia, potem czytają fragment Pisma Świętego i wspólnie zasiadają do 

„wieczerzy”. Następnie śpiewają kolędy, wspominają minione wydarzenia, 

spożywają przyniesione dania. Po pewnym czasie udają się do sali 

gimnastycznej na przedstawienie jasełkowe i wspólne śpiewanie kolęd. 

Czas radości trwa i trwa i trwa……… 

 

 

   
 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYCIECZKI 

 

Dnia 18 listopada uczniowie klasy IV – VI  wybierają się na lekcję do 

Kina Światowid w Elblągu. 

Tematem przewodnim było hasło: 

 

CO NA EKRANIE Z KSIĄŻKI ZOSTANIE? 
 

 

Uczniowie zapoznali się z przebiegiem ekranizacji książki oraz skąd filmowcy czerpią na to 

pomysły. Zobaczyli również różnice między ekranizacją a adaptacją.  

Na zakończenie tej nietypowej lekcji obejrzeli pełen wzruszeń film  pt. „Chłopcy z placu 

broni”   

 

 

Dnia 24 listopada uczniowie całej szkoły wybrali się do Elbląga na występ moskiewskiej 

rewii „Królowa Śniegu On Ice”. 

Przedstawienie cieszyło się wielkim uznaniem, wszyscy z zapartym tchem oglądali występy 

artystów na lodowisku. Zachwyceni byli strojami, aktorami i podkładem muzycznym.  

Chętnie wezmą udział jeszcze raz w takim spektaklu. 

 

 

 

 

 

 



KONKURSY! 
 

W grudniu w naszej szkole odbyły się dwa konkursy. 

Jeden na najpiękniejszą bombkę bożonarodzeniową, którą każdy 

uczeń wykonywał samodzielnie w szkole. 

Drugi na rodzinną kartkę świąteczną, którą należało wykonać wraz z 

rodzicami w domku trzema dowolnymi technikami. 

 
Wyniki zostały ogłoszone na apelu dnia 22 grudnia.  

Oto zwycięzcy: 
 

NAJPIĘKNIEJSZA  BOMBKA 
 

- w klasach II-III nagrody powędrowały do: 

- w klasach IV –VI nagrody otrzymały: Oliwia Gęsiarz, 
Kinga Gołębiowska i Nikola Żuchowska  
 

NAJPIĘKNIEJSZA RODZINNA 
KARTKA BOŻONARODZENIOWA: 

 

- Mateusz Mucha 
-Wiktor Terpiłowski 
- Kamil Węsierski 
 

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY!!!! 
 
 
 
 
 



 

”Śmiej się dużo, ucz się mało, na klasówkach ściągaj śmiało, 

bądź mądrzejszy niż komputer, szybszy niż japoński skuter.” 
 

 

 

 

W NASTĘPNYM NUMERZE: 

1. RELACJE Z WYCIECZEK 

2. FERIE W NASZEJ SZKOLE 

3. NAJWYBITNIEJSI W SZKOLE 

4. WALENTYNKI 

5. BAL KARNAWAŁOWY 

6. DZIEŃ KOBIET 

7. RAMBIT 

8. NOWOŚCI W SZKOLE 

9. O NASZYCH NAUCZYCIELACH 

 

                                       ORAZ WIELE WIELE INNYCH CIEKAWYCH 

ARTYKUŁÓW ORAZ FOTEK 

 

 

 

JEŚLI CHCESZ DOŁĄCZYĆ DO NASZEJ GRUPY  I MASZ CIEKAWY 

POMYSŁ JAK UATRAKCYJNIĆ SZKOLNĄ  GAZETKĘ ZAPRASZAMY  

NA PONIEDZIAŁKOWE LUB PIĄTKOWE SPOTKANIA W KLASIE 25 O 

GODZINIE 13.45. 

 

 


