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GAZETKA SZKOLNA 

Znowu razem!  

1 września wróciliśmy do szkoły. Niestety, nie 

dało się zatrzymać wakacyjnych miesięcy i po 

wakacjach znowu spotykamy się na szkolnych 

korytarzach i w salach z naszymi koleżankami, 

kolegami i nauczycielami. 

Nowy rok szkolny zaczyna się od 

niespodzianek.  

Na akademii inaugurującej rok szkolny 

2022/2023 poznaliśmy nową panią Dyrektor - 

Karolinę Pietrzyk. Przywitaliśmy naszych 

nowych kolegów i koleżanki z pierwszej klasy, 

nad którymi sprawuje opiekę Pani Joanna Fraś. Zgodnie z tradycją, pierwszego 

września, zostali pasowani na uczniów naszej szkoły.  

 

Narodowe czytanie  

Od samego początku nowego roku szkolnego dużo się dzieje… 

Ósmoklasiści reprezentowali naszą szkołę na Narodowym Czytaniu, 

które odbyło się już 2 września na kozielskim Rynku. Uczniowie, 

którzy brali w tym udział to: Natalia Glińska, Natalia Danysz, Kamila 

Dronia i Michał Komodziński. Ponieważ aktualnie obchodzimy rok 

Romantyzmu Polskiego, czytali wybrany fragment ballady Adama 

Mickiewicza pt. „Lilije”.  

 

Otrzęsiny klasy 4 

19 września nasi młodsi koledzy i koleżanki przeszli 

bojowy chrzest po nauczaniu w klasach I-III. 

Uczniowie przenieśli się w świat magii, elfów i trolli. 

Musieli wykonać kilka zadań, żeby uwolnić swoją 

wychowawczynię, panią Agnieszkę. Czwartoklasiści 

musieli wykazać się dużą zwinnością  

i spostrzegawczością, mieli okazję nawet spróbować 

magicznych eliksirów! Wszyscy bawili się 

fantastycznie, a panią Agnieszkę, na całe szczęście, udało się uwolnić...Ufff!  

W przygotowaniu otrzęsin pomagali uczniowie z klasy ósmej: Ola, Nadia, Natalia, Oliwia 

i Michał, którym należą się duże brawa.  
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Święto Kreatywności                            

W naszej szkole nie brakuje zdolnych, kreatywnych 

uczniów i nauczycieli. Na długiej przerwie na uczniów 

czekały gry i zabawy. Które pobudziły w nas zdolności 

twórcze i zmusiły szare komórki do pracy.  

 

 

 

 

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego  

W poniedziałek 26 września 

demokratycznie przeprowadziliśmy 

wybory na przewodniczącego 

Samorządu Uczniowskiego.  Została nią 

Nadia Chmielewska. Wspierać ją będzie 

Roksana Glińska, Karolina Polak i 

Michał Komodziński. Życzymy Wam 

wielu wspaniałych pomysłów, 

niezwykłych inicjatyw i grona 

samodzielnych współpracowników. 

Dodajmy, że opiekunem Samorządu 

Uczniowskiego jest pani Ewa 

Sobiesierska, a Rzecznikiem Praw 

Ucznia jest pani Ania Andryszczyk.  
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Dzień Chłopaka 

30 września w naszej szkole odbył się Dzień 

Chłopaka. We wszystkich klasach miały miejsce 

różne zabawy. Na długiej przerwie, na holu na 

naszych kolegów czekały różne konkurencje: 

kręcenie hula-hop, robienie makijażu 

dziewczynom, różnych fryzur czy malowanie 

paznokci!! Wszyscy się świetnie bawili. Chłopcy, 

żeby czuli się wyróżnieni, dostawali drobne 

upominki czy dyplomy. Dużą sensacją było 

wybieranie Misterów szkoły, którymi zostali Oskar 

i Mateusz z klasy 6 i Paweł z klasy 5. Dziewczyny 

spisały się na medal pomagając przy tym 

wydarzeniu. :)) 

 

 

 

Minął wrzesień, przed nami październik i nowe wyzwania! 

Tymczasem ogłaszamy konkurs na tytuł dla naszej szkolnej gazetki, bo przecież fajna 

gazetka musi mieć fajny tytuł ☺ 

Czekamy na Wasze propozycje. W holu szkoły znajdziecie pudełko, do którego 

wrzucajcie karteczki z pomysłami.  

Redaktorki: 

1. Kamila Dronia 

2. Nadia Miedzińska 

3. Julia Pisula. 


