
POZDROWIENIA 
 

Pozdrowienia dla Ewki i Kingi od Angeliki  

Pozdrowienia dla Eliasza, Bartka, Roberta od Adasia  

Pozdrowienia dla Klaudii, Misi, Klaudii, Asi od Gabrysi  

Pozdrowienia dla Pani Anity Małkowskiej od Pauli, Klały i Kini 

Pozdrowienia dla Gabrysi, Klaudii, Ewy i Klaudii od Asi 

Pozdrowienia dla Pani Jolanty Wojtkiewicz od Justyny i 

Karoliny  

Pozdrowienia dla Gabii , Klaudii, Misi, Asi, Ewy od Sosi  

Pozdrowienia dla Kamili Irwan i Kamili Jankowskiej, Kowala i 

Kalina od Graczyka  

Pozdrowienia dla  Graczyka od Kamili i Kamili  

Pozdrowienia dla II a od Tomka  

Pozdrowienia dla Pana Rafała Laskowskiego od Pawła K. :)  

Pozdrowienia dla Asi Lewandowskiej od Klaudii R  

Pozdrowienia dla dziewczyn z II b od Martyny  

Pozdrowienia dla Pani Barbary Michalak od Aniołków Charliego 

Pozdrowienia dla klubu LZS od Wesołka  

Pozdrowienia dla naszych szkolnych DJ od wielbicielek :* 

Pozdrowienia dla Barbi Sokółki, Kasi, Klaudii i Pauli od Koci  

Pozdrowienia dla Koci od Kasi  

Pozdrowienia dla Pauli i Klały od Kingi  

Pozdrowienia dla  III b od Pawła  

Pozdrowienia dla II b od  Pauli ;) 

Pozdrowienia dla Natalii  Sokół. Powodzenia z wybrankiem 

serca  
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"Starym Ojców naszych szlakiem 

    Przez krew idziem w słońca wschody 

    Z dawną pieśnią z dawnym znakiem 

    Na śmiertelne idziem gody 

        By z Krwi naszej życie 

        wzięła Ta "Co jeszcze nie zginęła"! 



WYDARZENIA 

 

1. W naszej szkole 30 września obchodziliśmy Dzień Chłopaka. 

Dziewczyny przygotowały konkursy dla chłopców. Było bardzo 

zabawnie .  

          
2. 13 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. 

Staraliśmy się w godny sposób podziękować wszystkim pracownikom 

naszej szkoły za trud i wielkie serce włożone w naszą edukację i 

wychowanie . Uroczystość rozpoczął taniec współczesny naszych 

koleżanek: Karoliny Piotrowskiej, Joanny Lewandowskiej i Natalii Sokół. 

Następnie  pani dyrektor Izabella Staniek uroczyście pasowała klasy 

pierwsze na gimnazjalistów. W części artystycznej wystąpiły ‘Smerfy’ z 

klasy II szkoły podstawowej.  

 

 

 

 

KĄCIK POEZJI 

 

*** 

 

Być kobietą 
 

Nie do końca przemyślane 

z reguły upozorowane 

delikatna i śliczna 

jak chińska filiżanka 

krucha i wrażliwa 

ale przetrwać musi wszystko 

małżeńskie nawałnice, 

dziecięce zachcianki 

problemy i obłudy. 

Silna fizycznie, z psychiką bywa gorzej 

Płacze po nocach, w dzień tryska energią 

Matka dla dzieci, opiekunka dla mężczyzn 

KOBIETA – tak najprawdziwsza i inna. 

Klaudia Reich :* 

 

 

Brawa dla pierwszej odważnej !  Mamy nadzieję, że 

znajdą się kolejni . Trzymamy kciuki !!!  

 

 

 



3.13 października po południu bawiliśmy się na dyskotece 

integracyjnej  Wszyscy się bardzo dobrze bawili  Ci co nie 

byli niech żałują !  

 
4. Obchodziliśmy 20 października Dzień Papieski. Uczniowie pod 

wodzą pani Urszuli Pomianowskiej przygotowali przedstawienie o 

Janie Pawle II.  

5. W ostatni  październikowy dzień, zgodnie z pomysłem 

przewodniczącego SU - Pawła Czubkowskiego, mogliśmy się 

przebrać i pomalować. Na korytarzu grała muzyka taka 

jaką najbardziej lubimy. Także się odbył konkurs na najciekawsze 

przebranie hallowenowe. Uczniowie mieli wiele ciekawych 

przebrań, ale Klaudia Reich wygrała . Gratulujemy wygranej ! 

 

 
6. Pierwszego listopada obchodziliśmy święto Wszystkich 

Świętych. 

Odwiedzaliśmy groby swoich bliskich na cmentarzach.  

7. 10 listopada będziemy obchodzić w naszej szkole Dzień 

Niepodległości. Z okazji tego święta odbędzie się konkurs pieśni 

patriotycznej. Także obejrzymy krótką inscenizację klasy I a , 

 

 

 

KĄCIK HUMORU  

 
Przychodzi Kasia do domu cała brudna!!  

- Dziecko jak Ty wyglądasz! Twoja bluzeczka i nowy 

berecik!  

- No bo widzisz mamusiu chłopcy grali nim w piłkę.  

- A Ty nic?  

- Jak to nic? STAŁAM NA BRAMCE!!! 

 

*** 

Nauczycielka daje klasie zadanie:  

-ułóżcie zdanie zawierające słowo ANANAS.  

Pierwsza zgłasza się Małgosia:  

-Ananas jest zdrowym owocem.  

Później zgłasza się Paweł:  

-Ananas rośnie na palmach.  

Teraz ty Jasiu mówi nauczycielka.  

A Jasiu na to:  

-Basia puściła bąka A NA NAS leci smród.  

 

*** 

Blondynka dzwoni na komisariat i mówi:  

- Panie władzo ukradli mi kierownicę, pedał gazu i 

hamulec.  

Minęło parę minut…  

Blondynka znowu dzwoni i mówi:  

- Fałszywy alarm usiadłam z tyłu. 
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