
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KALENDARIUM    

 

1 stycznia 
Nowy Rok  

Świętej Bożej Rodzicielki 
 

6 stycznia 
Trzech Króli  
 

8 stycznia 

Dzień Sprzątania Biurka   

9 stycznia 
Dzień Ligi Ochrony Przyrody 
 

11 stycznia 
Dzień Wegetarian 
 

21 stycznia 

Dzień Babci 
 

22 stycznia 
Dzień Dziadka 
 

24 stycznia 
Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu  
 

25 stycznia 
Dzień Sekretarki 
 

 

http://www.kalendarzswiat.pl/nowy_rok/
http://www.kalendarzswiat.pl/swietej_bozej_rodzicielki/
http://www.kalendarzswiat.pl/dzien_sprzatania_biurka/
http://www.kalendarzswiat.pl/dzien_ligi_ochrony_przyrody/
http://www.kalendarzswiat.pl/dzien_wegetarian/
http://www.kalendarzswiat.pl/swiatowy_dzien_srodkow_masowego_przekazu/


Nowy Rok 

 

W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia pożegnaliśmy rok 2016                       

i powitaliśmy nowy 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na wszystkie dni Nowego Roku 

Życzę Ci wiary w sercu i światła w mroku. 

Obyś jednym krokiem mijał przeszkody. 

Byś czuł się silny i wiecznie młody! 

 

 

 

 



Trzech Króli 

Według tradycji chrześcijańskiej osoby, które miały podążać 

za Gwiazdą Betlejemską, przybyć do miejsca narodzin Jezusa 

Chrystusa i przekazać mu dary. Tradycyjnie uznawani                      

są za świętych w katolicyzmie, prawosławiu oraz                              

w starożytnych Kościołach Wschodu. W miastach odbywają się 

często Orszaki Trzech Króli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gwiazda_Betlejemska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katolicyzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawos%C5%82awie


Dzień Sprzątania Biurka 

Dnia 8 stycznia obchodzone jest dość nietypowe święto, jednak potrzebne, mianowicie 

jest to Dzień Sprzątania Biurka.  

W kwestii sprzątania i porządku od lat ścierają dwie frakcje. Jedna twierdzi,                          

że w bałaganie nie da się pracować, marnuje się czas na poszukiwania potrzebnych 

dokumentów, a człowiek nie może się skoncentrować. Druga frakcja twierdzi, że nieład 

artystyczny świadczy o kreatywności i zaangażowaniu (sam Albert Einstein powiedział  

podobno: Jeżeli zabałaganione biurko jest znakiem zabałaganionego umysłu, znakiem 

czego jest puste biurko?). 

Jeżeli: 

Zza góry śmieci nie możesz dojrzeć pokoju. 

Boisz się, że przykleisz się do swojego biurka. 

Po prostu uwielbiasz sprzątać i uważasz, że każda okazja jest do tego 
odpowiednim powodem. 

To to święto dotyczy także Ciebie!  

A na zdjęciu niżej przedstawiamy przykład "czystego" biurka. ;)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Ligi Ochrony Przyrody 



Dziewiątego stycznia obchodzimy Dzień Ligi Ochrony Przyrody.  

Czym właściwie zajmuje się LOP? 

Liga Ochrony Przyrody – ogólnopolskie stowarzyszenie, posiadające status organizacji 

pożytku publicznego, którego celem jest ochrona przyrody.Liga jest najstarszą organizacją 

ekologiczną w kraju - powstała 9 stycznia 1928. Godłem stowarzyszenia jest stylizowany 

żubr z nazwą organizacji. 

Czy w naszej szkole działa LOP?  

W naszej szkole już od lat działa Liga Ochrony Przyrody, która działa pod bacznym okiem 

jednej z naszych przyrodniczek - p. Ewy Mular. Uczniowie naszej szkoły chętnie 

uczęszczają na zajęcia Ligi Ochrony Przyrody, które odbywają się w piątki na 7 godz. 

lekcyjnej. Na zajęciach uczniowie m.in dokarmiają ptaki zimą, lub dbają o porządek                     

w naszym Ogrodzie Przyjaznym Owadom.  Przedstawiamy kilka zdjęć z zajęć LOP-u.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzień Babci 
 

21 stycznia obchodzimy Dzieo Babci. W tym dniu wnukowie 

wręczają swoim kochanym babciom piękne laurki oraz jakiś 

drobny prezent.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Babcie bywają różne, 

lecz każda pamięta, 

że jednakowo zawsze 

kochają wnuczęta. 

To samo je cieszy, 

to samo raduje: 

nasz pocałunek, uśmiech 

i słowo... Dziękuję 



Dzień Dziadka 

Dzień Dziadka – rodzinne, świeckie święto, obchodzone w Polsce 22 stycznia             

w celu uhonorowania dziadków. Przyjęło się, że w ten dzień wnuki składają 

życzenia swoim dziadkom, a w przedszkolach , świetlicach i innych instytucjach 

opiekuńczo-wychowawczych organizowane są spotkania, pokazy artystyczne 

dzieci i poczęstunek. Zwykle towarzyszy temu wręczenie laurek i jakiś 

drobiazgów.  
 

 

Dużo czasu wolnego, samych przyjemności, Jak 

najmniej kłopotów i wiele radości! Nic do 

naprawiania, dźwigania, trzepania, Tylko miękki fotel 

i coś do chrupania.  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=6mak0cJO&id=433D660596AF7A85C78132DFB375274D1AB7F15A&q=Dzie%c5%84+dziadka&simid=607995241070724941&selectedIndex=53


Dzień Sekretarki 
 

25 stycznia obchodzimy Dzień Sekretarki, zwanym również Dniem 

Pracownika Administracyjnego. Po raz pierwszy Dzień Sekretarki 

obchodzono w Stanach Zjednoczonych. W naszej szkole od lat na 

stanowisku sekretarki pracuje pani Małgorzata Kawka. Pani Małgosia 

zawsze przywita nas ciepłym uśmiechem i nigdy nie odmówi nam 

pomocy. W Dniu Sekretarki życzymy:  cierpliwości,  odporności, 

wyrozumiałości,  sześciu rąk, pojemnej pamięci , choćby przenośnej, 

sprawnych sprzętów i mało wymagających koleżanek z pracy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=cCVHbWSh&id=63237777811EA6C620FA74B7806704EC8DD57579&q=dzie%c5%84+sekretarki+i+asystentki&simid=608037198612270854&selectedIndex=2


PODSUMOWANIE PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 

2016/2017 

UCZNIOWIE WYRÓŻNIENI  ZA BARDZO DOBRE  

WYNIKI W NAUCE 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

 

KLASA I                                                      

Hanna Czerkasiewicz 

Zuzanna Grynkiewicz 

Maxymilian Hryniszak 

Natalia Okoń 

Zuzanna Robak 

Katarzyna Szymocha 

 

 

KLASY II 

Aleksandra Kowalewska 

Karolina Pasik 

Maja Świrbut 

Emil Gutowski 

Maja Wydrzyńska 

Dorota Nowak 

Piotr Szczepański 

Julia Golec 

Szymon Galus 

 

 

 



 

KLASY  III 

Karina Kłos 

Alicja Kowalewska 

Maja Ziętek 

Julia Skrzypczak 

Daria Bil 

Oliwia Okoń 

Kacper Romuk 

Kornelia Kupnicka 

Amelia Grzywacz 

Jakub Ciechanowski 

Szymon Kleszko 

Paulina Nowak 

Karina Pasieka 

Aleksandra Niziołek 

KLASA IV 

Kornelia Miarowska 

 

KLASA  VI 

Natalia Dudek 

 

GIMNAZJUM 

 

Szymon Młynarczak - kl. I a 

Jakub Kubiak - kl. I b 

Julia Kupnicka - kl. I b 

Nikola Banasik - kl. I b 

Julia Bryczkowska -kl. II a 

Klaudia Rutkowska -kl. II a 

Gabriela Drabik - kl. II b 

Elwira Drabik - kl. II b 

 

 

 



100 %   obecności     

 klasy I – III  
Małgorzata Matysiak 

Maja Świrbut 

Hanna Czerkasiewicz 

Paweł Radziukiewicz 

Oliwia Okoń 

Paulina Nowak 

Kamil Śledziński 

 

 

100 %   obecności   

klasy IV – VI 
 

Kornelia Miarowska 

Kacper Orzeł 

Krystian Rudzki 

Hubert Szymocha 

Natalia Grabka 

Paweł Bryczkowski 

Natalia Dudek 

Wiktor Kotowski                                                     

Hubert Kątnik   

 

 

STYPENDIUM  NAUKOWE 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

 

Aleksander Cierlecki - klasa V a 

STYPENDIUM  NAUKOWE 

GIMNAZJUM 

 

Szymon Młynarczak - klasa  I a 

Jakub Kubiak - klasa  I b 

Julia Kupnicka - klasa  I b 

Julia Bryczkowska - klasa  II a 

Klaudia Rutkowska - klasa II a 



Strefa humoru 

- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle błędów?! - dziwi 

się polonistka, oddając pracę domowa uczniowi. 

- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń. Pomagali mi mama i tata. 

 

Po klasówce z matematyki rozmawiają dwaj koledzy: 

- Ile zrobiłeś zadań? 

- Ani jednego. 

- Ja też. Pani znowu powie, że ściągaliśmy od siebie. 

 

Dzwoni student do profesora o trzeciej nad ranem i pyta: 

- Panie profesorze, co pan robi? 

- Jak to co? Śpię!!! - odpowiada profesor. 

- No, a ja przez Pana się uczę!!!  

 

 

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 

- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu: "Uczniowie chętnie 

wracają do szkoły po wakacjach."? 

Zgłasza się Jasio: 

- Kłamstwem, panie profesorze! 

 

 

Nauczyciel języka polskiego pyta uczniów: 

- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika "niedziela"? 

- Wakacje, proszę pani! 

 

 



OSOBY ODPOWIEDZIALNE                     

ZA GAZETKĘ: 

 
Gabriela Drabik, Elwira Drabik,                     

Małgosia Kalinowska, Ernest Taniukiewicz,  

pod opieką Pani Kingi Andrusewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


