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Czas odpoczynku dobiegł końca i pora powrócić do ciężkiej i wytężonej
pracy (do końca roku szkolnego zostało 9 miesięcy....).
Życzymy Wam powodzenia w nowym roku szkolnym i połamania piór na
każdym sprawdzianie!
Zespół redakcyjny

W numerze:
1.
2.
3.
4.

Kartki z kalendarza daty, które warto zapamiętać!!!
Serwis informacyjny.
Zagadki Sowy Mądrej Głowy.
Odrobina humoru ☺.
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Kartki z kalendarza
14 października – jak co roku obchodzimy Święto Edukacji Narodowej.
W tym dniu spieszymy do naszych Nauczycieli, Katechetów
i Wychowawców, by podziękować Im i wyrazić wielką wdzięczność za trud
włożony w kształcenie naszych umysłów, serc i sumień. Przy tej okazji składamy
Pedagogom serdeczne życzenia:
„DZIĘKUJEMY JAK KAśDEGO ROKU WCIĄś ZBYT MAŁO I NIGDY ZBYT
WIELE, ZA TO ŚWIATŁO CO MROKI ROZJAŚNIA, DZIĘKUJEMY
WAM NAUCZYCIELE ”
„CZERPCIE Z ROGU OBFITOŚCI CAŁE FURY CIERPLIWOŚCI, ABY ZNOSIĆ
BEZ PANIKI NASZE PSOTY I WYBRYKI”

3

Bakałarz nr 1

W czerwcu w naszej szkole odbyły się wybory do
Samorządu Szkolnego. Uczniowie głosowali na jednego
spośród 7 kandydatów z klasy V i VI. Wybory odbyły się
bez
żadnych
zakłóceń
i
incydentów.
Komisja
wyborcza
pod
bacznym
okiem
przewodniczącej szkoły, Karoliny Lizoń, czuwała nad
prawidłowością głosowania. Po podliczeniu głosów okazało się, że zwyciężył Jakub Świebocki
(29 głosów) z kl. V i on został przewodniczącym szkoły. Drugie miejsce zajęła Magdalena
Lizoń ( 25 głosów ) – z-ca przewodniczącego. Trzeci wynik uzyskała Magdalena Matusiewicz
(19 głosów)-skarbnik. Czwarte miejsce zajęła Dominika Majerska (17 głosów)-sekretarz.

WIADOMOŚCI SPORTOWE
Nasze sukcesy!
23 września – pierwsze dni nowego roku szkolnego, kolejny zwykły dzień, ale nie dla
17 dziewcząt i 15 chłopców z naszej szkoły - NASZYCH SPORTOWCÓW! Brali oni udział
w Gminnych Indywidualnych Biegach Przełajowych. Każdy z nich, co sił w nogach starał się
jak najszybciej biec i zająć dobre miejsce.
W rezultacie do zawodów powiatowych z naszej szkoły zakwalifikowali się:
Angelika Majerska (kl.4)
Agnieszka Stec (kl.5)
Wioletta Latasiewicz (kl.6)
Kinga Fudala (kl.6 )
Kamil Kurzeja ( kl.6)

GRATULUJEMY!
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Ustal o kim mowa...
Pan, z którym chcę Was zapoznać to włoski Ŝeglarz, który
uczestniczył w dalekich rejsach morskich. Był on przekonany, Ŝe
istnieje krótsza droga morska do Indii
Indii i chciał to sprawdzić.
W 1484 roku przedstawił na dworze portugalskim projekt , ale
nie uzyskał poparcia. Planami Ŝeglarza zainteresował się dwór
hiszpański
iszpański , który zlecił mu kierownictwo wyprawy morskiej na
zachód. W czterech kolejnych wypraw odkrył wiele
wiele wysp między
innymi Kubę, Haiti,, Jamajkę.
W 1492 roku okręty tego włoskiego śmiałka dotarły do wybrzeŜy
nie Indii, lecz do nowego lądu.
lądu. Mimo tej pomyłki jego odkrycie naleŜy
do najwaŜniejszych wydarzeń ludzkości.
No juŜ na pewno wiecie o kim mowa?
mowa

KaŜdy kto odgadnie tę zagadkę,
zagadkę, otrzyma czekolad
czekoladkę!!!

Dla zapominalskich mój adres:
Sowa Mądra Głowa
skrzynka redakcyjna sala nr 9 S P
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