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Drodzy Czytelnicy! 

      Czy wiecie, że 14 października, popularnie zwany 

Dniem Nauczyciela, to tak naprawdę Dzień Edukacji 

Narodowej? Dotyczy on zatem wszystkich, którzy mają coś 

wspólnego ze szkołą. W tym dniu wiele się mówi, pisze 

o szkole, uczniach i nauczycielach, ale szybko pojawiają się 

inne tematy, ważniejsze, bardziej sensacyjne… A przecież 

szkoła to miejsce, w którym toczy się znaczna część naszego 

życia, codziennego, a tylko czasem odświętnego. Jest ono 

równie interesujące, co sprawy dorosłych.  Uznaliśmy, że 

warto pokazać  życie szkoły i uczniów z naszego punktu 

widzenia.  Przed Wami pierwszy numer szkolnej gazetki. 

Mamy nadzieję, że spodoba się Wam nasz pomysł  i że 

staniecie się naszymi wiernymi czytelnikami ….  

Zespół redakcyjny 

 

 

Nie mogliśmy się zdecydować,  jak 

nazwać nasze pisemko, więc 

stwierdziliśmy, że decyzję 

pozostawimy Wam, Drodzy 

Czytelnicy.   

Oto nasze propozycje: 

1. „Koziołkowe Wiadomości”  

2. „S. O. S”, czyli 

„ Sami O Szkole” 

3. „BIGOS”, czyli 

 „Bardzo Interesująca 

Gazetka O Szkole” 

We wtorek 17.10 odbędzie się 

głosowanie nad tytułem szkolnej 

gazetki, w którym każdy uczeń 

może wziąć udział. Liczymy na 

Waszą pomoc.  

 

W tym numerze: 

 

 

 

 

Nr 1 

1. SZKOLNA SZAFIARKA  

– moda, porady… 

 

2. DOMOWE ZOO 

 – opowiadamy o życiu naszych domowych 

zwierzaków i zdradzamy ich sekrety … 

 3. W ZDROWYM CIELE 

ZDROWY DUCH 

 – o sporcie w szkole 

    i nie tylko, „Przepiśnik” … 

 

4. POLECAMY 

  – co warto przeczytać, obejrzeć, wysłuchać ... 

 

5. ĆWICZENIA Z MYŚLENIA 

 – czyli krzyżówki, rebusy, sudoku … 

 

6. KĄCIK AUTORSKI 

 – tu czekamy na Wasze opowiadania, wiersze , ... 



 

 

Ta kreacja jest bardzo jesienna. Wszystkie 

kolory są odbiciem barw jesieni i świetnie 

się razem komponują . 

Daję jej 5/6 gwiazdek. 

Więcej ładnych ubrań znajdziesz na: 

https://www.aliexpress.com 

ZAPRASZAMY! 

Osoby posiadające zwierzaki zapraszamy 

do opowiedzenia nam o swoich pupilach, 

zapraszamy do wrzucania karteczek z informacjami: 

Imię właściciela i jego wiek, imię pupila, 

jego wiek i charakter oraz zdjęcie(najlepiej w 

wersji elektronicznej). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PSIAKACH I KOCIAKACH 

PSY myślą na poziomie dwuletniego dziecka i mogą się 

uczyć. Im mądrzejsza rasa, tym więcej komend może 

zapamiętać. Psy nie znoszą, gdy ich właściciele zachwycają 

się innymi psami. 

 

             25.10 - Dzień Kundelka                    01.07 - Dzień Psa 

KOTY są najpopularniejszymi amerykańskimi zwierzętami. 

W Stanach żyje około 88 milionów kotów i zaledwie 74 

miliony psów. 

W kocim świecie dotyk językiem wyraża akceptację 

i sympatię. Koty lubią nasz słony smak skóry. 

Koty mają trzy powieki. 

17.02 - Dzień Kota 

Koty i psy pocą się przez łapy. 

W Polsce mamy kilka plaż, na które wolno wchodzić 

ze zwierzętami. 

 

Oto mała zajawka mody jesiennej. 

Mam nadzieję, że ci się spodoba. 

 

 

SZKOLNA SZAFIARKA 

 

DOMOWE  ZOO 

 

Gwiazdy sportu pomagają w zbiórce na 

odbudowę kościoła w syberyjskim 

Białymstoku. 

Znani sportowcy włączyli się w zbiórkę 

pieniędzy na odbudowę po pożarze kościoła w 

syberyjskiej wsi Białystok. Trwają aukcje m.in. 

piłki z podpisem Kamila Glika, czy koszulki 

kolarskiej z autografami Rafała Majki i Petera 

Sagana. Kościół wzniesiony w 1908 roku przez 

Polaków, którzy w ramach dobrowolnej 

emigracji przenieśli się w tamte strony 

i założyli syberyjską wieś o nazwie Białystok, 

spłonął doszczętnie w nocy z 18 na 19 kwietnia 

tego roku. 

 

 

ĆWICZENIA Z MYŚLENIA... 

 

W ZDROWYM CIELE 

ZDROWY DUCH 
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