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KALENDARIUM 

 

 

 

 

 

 

 

              MARZEC 

 

 

 
2 marzec  (poniedziałek)  
Międzynarodowy Dzień Obrony Cywilnej 

 

3 marzec  (wtorek)  

Międzynarodowy Dzień Pisarzy 

 

5 marzec  (czwartek)  
Dzień Teściowej 

 

8 marzec  (niedziela)  

Międzynarodowy Dzień Kobiet 

 

10 marzec (wtorek) 

Dzień Mężczyzn 

 

12 marzec (czwartek) 

Światowy Dzień Drzemki w pracy 

 

14 marzec (sobota) 

Światowy Dzień Liczby Pi 

 

15 marzec (niedziela) 

Międzynarodowy Dzień Konsumenta 

 

19 marzec (czwartek) 

Uroczystość Św. Józefa 



20 czerwiec (piątek) 

Światowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych 

 

21 marzec(sobota) 

Międzynarodowy Dzień Poezji 

Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową 

Pierwszy Dzień Wiosny 

 

22 marzec (niedziela) 

Światowy Dzień Wody 

Dzień Ochrony Bałtyku 

 

23 marzec (poniedziałek) 

Międzynarodowy Dzień Meteorologii 

 

24 marzec (wtorek) 

Światowy Dzień Walki z Gruźlicą 

 

25 marzec (środa) 

Zwiastowanie Pańskie (Dzień Świętości Życia) 

 

27 marzec(piątek) 

Międzynarodowy Dzień Teatru 

 

29 marzec (niedziela) 

Niedziela Palmowa 

Zmiana czasu z zimowego na letni 

 

30 marzec (poniedziałek) 

Ogólnopolski Dzień  Trzeźwości 

 

 



DZIEŃ KOBIET 

 

Wszystkim  

przedstawicielkom płci pięknej 

składamy najserdeczniejsze życzenia  

zdrowia, pomyślności  

i samych pięknych dni w życiu. 

Życzymy by uśmiech  

rozpromieniał Wasze twarze 

i byście zawsze czuły się doceniane. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



KONKURS 

 

 W bieżącym miesiącu, w naszej szkole odbył się konkurs na 

ciekawe zdjęcie klasowe w jednym charakterze. Tematem zdjęć miały 

być np. zawody, zainteresowania, bądź "przebieranki". 

 

I miejsce zdobyła klasa VI a Sz. P 

GRATULUJEMY!!! 

Wyróżnienia otrzymały następujące klasy: 

IV b Sz. P., V b Sz. P., VI b Sz. P., I ag, I bg, II ag, II bg 

SERDECZNIE GRATULUJEMY! 

 

 

   



DZIEŃ MĘŻCZYZN 

 

 
 

Serdeczne życzenia dla naszych 

mężczyzn, dużych i małych.  

Szczęścia, zdrowia, miłości i radości. 

Pogody ducha, jak najwięcej sukcesów 

 i spełnienia wszystkich marzeń. 

 

 



 

 

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 

 

 

 Dla wielu z nas pierwszy dzień wiosny jest długo oczekiwanym 

momentem. Na dworze robi się coraz cieplej, a dni są coraz dłuższe, co 

sprzyja spacerom na świeżym powietrzu. Możemy podziwiać zazielenione 

drzewa, a także kwitnące kwiaty. 

 Pierwszy dzień wiosny przypada na 20 marca. Dokładnie dzień 

później, czyli 21 marca 2015 roku rozpoczyna się kalendarzowa wiosna. 

Pierwszy dzień wiosny przypada zawsze po równonocy wiosennej, która 

zależnie od miejsca na globie jest obserwowana od 20 do 22 marca. 

 

 



TEATR ILUZJI 

 

 W naszej szkole odbył się spektakl teatralny oparty na sztuce iluzji. 

Program adresowany był zarówno do dzieci jak i dorosłych. Przedstawienie 

miało lekką, kabaretowo - zabawową formułę. Wyjaśniał publiczności  

w prosty sposób mechanizm działania iluzji. 

FOTORELACJA: 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 

TEATRU 

 

 Światowy Dzień Teatru powstał w celu promocji i międzynarodowej 

wymiany informacji na temat teatru, pobudzenia kreacji i zwiększenia 

współpracy ludzi teatru; uświadomienia opinii publicznej wagi sztuki i 

artystycznej kreacji w życiu codziennym, w celu wzmocnienia przyjaźni i 

więzi międzyludzkich . 

 

 

 

 W naszej szkole również odbywają się rozmaite spektakle. I tak na 

przykład  członkowie koła polonistycznego , pod opieką Pani Anny Siwek 

postanowili przygotować mały upominek dla swych młodszych kolegów i 

koleżanek. Zaprosili "maluchy na przedstawienie pt. "Pan Andersen i jego 

baśnie". Wprowadzili najmłodszych uczniów w niezwykły świat Kaja, 

Gerdy, Królowej Śniegu, dziewczynki z zapałkami oraz księżniczki na 

ziarnku grochu. Przybliżyli także sylwetkę duńskiego baśniopisarza, 

którego 210 rocznicę urodzin obchodziliśmy w tym roku. Na koniec sam 

pan Andersen zadawał małym widzom zagadki dotyczące jego twórczości. 

Na każdego czekał słodki upominek, który wręczały baśniowe postacie. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA 

POŻAROM 

 

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie 

wspólnie  z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gryfinie oraz Gryfińskim 

Domem Kultury przeprowadziła eliminacje gminne Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.  

 

Urszula Sobczak z klasy 3a gimnazjum  

znalazła się w finałowej trójce! 

GRATULUJEMY!!! 

 

 



STREFA HUMORU 

 

Car się zlitował i zamienił mu karę śmierci na żywot wieczny. 

 

Stolicą Polski przeważnie jest Warszawa. 

 

Homo sapiens to człowiek żyjący. 

 

Janko muzykant był niedojedzony. 

 

Beniowski zabił sześciu Kozaków. Jeden umarł, a reszta uciekła. 

 

Chłopi chodzili po polu pionowo i poziomo. 

 

Kain zamordował Nobla. 

 

Santiago miał osiemdziesiąt lat i daleko do domu. 

 

Nauka przychodziła mu z trudnością, więc ją skończył i umarł na suchoty. 

 

Jego matka, będąc małym chłopcem, spadła z drzewa. 

 

Ludzi ginęli z mrozu i innych chorób zakaźnych. 

 

Królowa Kinga została świętą, bo Bolesław był wstydliwy. 

 

Kinga uśmiechnęła się pod wąsem. 



OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA 

GAZETKĘ SZKOLNĄ: 

Całość złożył:                  Wojciech Kalinowski 

Kawałami rozśmieszył:   Jakub Grabka 

Artykuły przygotowały:  Agata Ciastko, Nikola Listwan, Natasza Siwek,  

                                    Izabela Ziółkowska, Jessica Gielnik 

Nad wszystkim czuwała: p. Kinga Andrusewicz 
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