
 

 

   
 
 
 
 
 

 

 

 



Witamy po wakacjach                       

w nowym składzie: 

 

 Gabriela Drabik 

 Elwira Drabik 

 Małgosia Kalinowska 

 Ernest Taniukiewicz 

 

 

Mamy nadzieję, że spodoba 

się Wam nasza gazetka         

i będziecie ją                    

z przyjemnością czytali. 

 



KALENDARIUM 
1 września (czwartek) 
Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej 

Pierwszy Dzień Szkoły 

Dzień Weterana 

8 września (czwartek) 

Międzynarodowy Dzień Piśmiennictwa 

Międzynarodowy Dzień Walki z Analfabetyzmem 

9 września (piątek) 

Międzynarodowy Dzień Urody 

10 września (sobota) 

Światowy Dzień Drzewa 

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy 

Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię 

Światowy Dzień Przeciwdziałania Samobójstwom 

12 września (poniedziałek) 

Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej 

Dzień Programisty 

 

http://www.kalendarzswiat.pl/rocznica_wybuchu_ii_wojny_swiatowej/
http://www.kalendarzswiat.pl/poczatek_roku_szkolnego/
http://www.kalendarzswiat.pl/dzien_weterana/
http://www.kalendarzswiat.pl/miedzynarodowy_dzien_pismiennictwa_miedzynarodowy_dzien_walki_z_analfabetyzmem/
http://www.kalendarzswiat.pl/miedzynarodowy_dzien_pismiennictwa_miedzynarodowy_dzien_walki_z_analfabetyzmem/
http://www.kalendarzswiat.pl/miedzynarodowy_dzien_urody/
http://www.kalendarzswiat.pl/swiatowy_dzien_drzewa/
http://www.kalendarzswiat.pl/swiatowy_dzien_pierwszej_pomocy/
http://www.kalendarzswiat.pl/dzien_solidarnosci_z_osobami_chorymi_na_schizofrenie/
http://www.kalendarzswiat.pl/swiatowy_dzien_przeciwdzialania_samobojstwom/
http://www.kalendarzswiat.pl/swiatowy_dzien_zdrowia_jamy_ustnej/
http://www.kalendarzswiat.pl/dzien_programisty/


15 września (czwartek) 

Międzynarodowy Dzień Demokracji  

18 września (niedziela) 

Dzień Geologii 

21 września (środa) 

Międzynarodowy Dzień Pokoju 

Światowy Dzień Osób z Chorobą Alzheimera 

22 września (czwartek) 

Początek Astronomicznej Jesieni 

Międzynarodowy Dzień bez Samochodu 

24 września (sobota) 

Międzynarodowy Dzień Głuchych 

27 września (wtorek) 

Światowy Dzień Serca 

Światowy Dzień Turystyki 

Dzień Polskiego Państwa Podziemnego 

30 września (piątek) 
Dzień Chłopaka 

Międzynarodowy Dzień Tłumacza 

Dzień Ekologii 

http://www.kalendarzswiat.pl/swiatowy_dzien_serca/
http://www.kalendarzswiat.pl/swiatowy_dzien_turystyki/
http://www.kalendarzswiat.pl/dzien_polskiego_panstwa_podziemnego/


UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE 

ROKU SZKOLNEGO 

2016/2017 

 

W dniu 1 września w naszej szkole 

odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku 

szkolnego o godz. 8:00 dla szkoły 

podstawowej, a dla gimnazjum  

o godz. 10:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY 

ŚWIATOWEJ 

 

1 września 1939r. doszło                    

do wybuchu II wojny światowej. 

Niestety uczniowie w tym dniu           

nie rozpoczęli nauki. Co roku                

na apelu upamiętniamy to wydarzenie 

minutą ciszy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?q=rocznica+wybuchu+ii+wojny+%c5%9bwiatowej&view=detailv2&qpvt=rocznica+wybuchu+ii+wojny+%c5%9bwiatowej&id=76395C3BA5E1A5BFBF4404FD355BEAF67B21376D&selectedIndex=0&ccid=gOGDS/jI&simid=607988081171629054&thid=OIP.M80e1834bf8c86fa4448ac4f8a8381d6co0


NARODOWE CZYTANIE DZIEŁ 

SIENKIEWICZA 

 

9 września w naszej szkole 

wspólnie czytaliśmy dzieła Henryka 

Sienkiewicza. Klasy młodsze 

wysłuchały „Bajki”, klasy 4-6 

 „Janka Muzykanta”, a  gimnazjum 

„Quo Vadis”.  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŚWIATOWY DZIEŃ PIERWSZEJ 

POMOCY 
                          10 września 

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy został ustanowiony  

w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu 

Czerwonego Krzyża.  

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy ma na celu promocję 

zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy. 

 

HISTORIA: 

 

24 czerwca 1859 r., Henry Dunant, młody 

szwajcarski biznesmen, był świadkiem przerażającego 

cierpienia i agonii żołnierzy biorących udział w bitwie 

pod Solferino (obecnie we Włoszech) w trakcie wojny 

francusko-austriackiej. Około 40 tys. żołnierzy, z obu 

stron, poległo, bądź pozostało rannych na polu bitwy. 

Przerażony brakiem niemal jakiejkolwiek pomocy 

medycznej poświęcił swój czas i pieniądze, by pomóc 

rannym i przynieść ulgę umierającym, aktywizując przy 

tym miejscową ludność.   To wydarzenie zrodziło w nim 

ideę stworzenia międzynarodowej organizacji mającej 

nieść pomoc rannym żołnierzom. W 1863 r. założono 

Międzynarodowy Komitet Pomocy Rannym, który 

przekształcił się później w Międzynarodowy Komitet 

Czerwonego Krzyża. Dziś organizacja ta jest częścią 

większego ruchu mającego na celu ochronę ludzkiego 

życia i zdrowia oraz niesienie ulgi ludzkiemu cierpieniu. 
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    MIĘDZYNARODOWY 

DZIEŃ DEMOKRACJI 

Międzynarodowy Dzień Demokracji  – święto obchodzone corocznie  

15 września, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ               

8 listopada 2007 roku w rocznicę przyjęcia Powszechnej Deklaracji  

na rzecz Demokracji . 

Dzień ten został zaproponowany przez przewodniczącego  

Międzynarodowej Konferencji Młodych i Restaurowanych 

Demokracji. ONZ zachęca kraje członkowskie do obchodów Dnia 

Demokracji i do udziału w Międzynarodowej Konferencji. 

Obchody Dnia mają na celu:  

 szerzenie i umacnianie demokracji, 

 wymianę doświadczeń w zakresie promowania demokracji            

w relacjach wzajemnych oraz w ramach systemu ONZ, 

 podniesienie świadomości społeczeństwa na temat demokracji 

oraz jej stanu na świecie, 

 oddanie hołdu ludziom walczącym o demokracje i prawa 

człowieka. 

Podczas pierwszych obchodów w 2008 roku, Sekretarz Generalny 

ONZ Ban Ki-moon powiedział: 

,,Jako Sekretarz Generalny ONZ jestem zdeterminowany 
by zapewnić Organizacji sposobność podejmowania 
globalnych działań w każdej możliwej sytuacji, które 
pomogą ludziom i narodom na całym świecie w 
budowaniu i wzmacnianiu systemów demokratycznych. 
Doświadczenie wciąż uczy nas, że demokracja jest 
niezbędna do osiągnięcia fundamentalnych celów, jakimi 
są pokój, przestrzeganie praw człowieka i rozwój.” 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/15_wrze%C5%9Bnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zgromadzenie_Og%C3%B3lne_ONZ
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Narod%C3%B3w_Zjednoczonych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_cz%C5%82onk%C3%B3w_ONZ
https://pl.wikipedia.org/wiki/Demokracja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_cz%C5%82owieka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_cz%C5%82owieka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_cz%C5%82owieka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sekretarz_generalny_Organizacji_Narod%C3%B3w_Zjednoczonych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sekretarz_generalny_Organizacji_Narod%C3%B3w_Zjednoczonych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sekretarz_generalny_Organizacji_Narod%C3%B3w_Zjednoczonych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ban_Ki-moon


Międzynarodowy Dzień Pokoju 

 
Święto obchodzone corocznie 21 września, ustanowione przez 

Zgromadzenie Ogólne ONZ 7 września 2001 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
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Początek Astronomicznej Jesieni 
 

22 września rozpoczyna się jedna z czterech podstawowych 

pór roku w przyrodzie w strefie klimatu umiarkowanego. 

Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza        

z malejącą średnią dobową, oraz stosunkowo dużym w skali roku 

opadem atmosferycznym. W świecie roślin i zwierząt jest to okres 

gromadzenia zapasów przed zimą. 
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Międzynarodowy Dzień bez 

Samochodu 

Międzynarodowa kampania proekologiczna świętowana corocznie 22 

września. Wieńczy obchodzony od 16 września Europejski Tydzień 

Zrównoważonego Transportu (Tydzień Mobilności). Znana jest 

także pod innymi nazwami: Światowy Dzień bez Samochodu (z ang. 

World Car Free Day) oraz Europejski Dzień bez Samochodu. 
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Dzień Chłopaka 
 

Z okazji Waszego Święta - my, dziewczyny, 

życzymy każdemu chłopcu: 

  Dziewczyny - tylko tej najfajniejszej, 

Ciastek - tylko tych najsłodszych 

Samochodów - tylko tych najszybszych 

Zabaw - tylko najweselszych 

Przygód - tylko najciekawszych 

... i butów - takich, co najlżejsze 

w których wszędzie mógłbyś dotrzeć! 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzień ekologii 

 
     30 września na terenie szkoły odbył się festyn 

ekologiczny dla uczniów naszej szkoły  

i rodziców. W sali gimnastycznej wręczono nagrody 

za konkursy dotyczące ekologii i wystąpił zespół 

taneczny. Na korytarzu przy sali gimnastycznej 

można było obejrzeć prace naszych uczniów i zjeść 

coś słodkiego. Na placu przed szkołą można było 

wziąć udział w różnych zabawach: łowienie „rybek” 

na czas, strzelanie z wiatrówki, rzucanie w tarczę 

lotkami. Pod koniec festynu przyjechała straż 

pożarna. Można było obejrzeć pojazd w środku       

i na zewnątrz. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STREFA HUMORU 
   

 

 Tato mówi do Jasia:  

 - Nie rozumiem, jak ty możesz zadawać się z Wojtkiem. 

Przecież to niegrzeczny chłopiec, najgorszy uczeń w klasie!  

- Przez wdzięczność tato. Gdyby nie on, ja byłbym najgorszym 

uczniem!  

 

 
Jasiu, dlaczego spóźniłeś się na lekcje? - chce wiedzieć 

pani wychowawczyni.  

- Bo jak szedłem do szkoły, to napadł mnie uzbrojony 

bandyta.  

- O Boże, dziecko, czy nic ci się nie stało?!  

- Owszem, zabrał mi zeszyt z wypracowaniem.  

 

 
Na lekcji geografii nauczyciel pyta Jasia:  

- Która rzeka jest najdłuższa: Ren czy Missisipi?  

- Oczywiście, Missisipi.  

- Doskonale, a czy wiesz, o ile dłuższa?  

- Dokładnie o sześć liter.  

  
Nauczyciel fizyki pyta uczniów:  

- Kto waszym zdaniem był największym wynalazcą 

wszechczasów?  

- Edison - odpowiada Krzyś.  

- Czy mógłbyś to uzasadnić?  

- Gdyby nie on, musielibyśmy telewizję oglądać przy 

świecach !!!  

 

 

 

 

 



OSOBY ODPOWIEDZIALNE                     

ZA GAZETKĘ: 

 
Gabriela Drabik, Elwira Drabik,                     

Małgosia Kalinowska, Ernest Taniukiewicz,  

pod opieką Pani Kingi Andrusewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


