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Witamy w DZIESIĄTYM wydaniu ALE NUMER!  

i proponujemy: 
 
 Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 …................  s. 3 
 Pasowanie na ucznia …........................................... s. 3 
 Nauka z wirusem w tle .......................................... s. 4 
 Spotkanie ze strażą miejską.................................... s. 6 
 Akcja “Sprzątanie świata” …...................................  s. 6 
 Nasza szkoła coraz piękniejsza ………………………………….. s. 7 
 Spotkanie z iluzjonistą ……………………………………………….  s. 7 

 Szkolne kolędowanie ………………………………………………….  s. 8 
 Czytajmy książki! ……………………………………………………….  s. 8 
 Uśmiech numeru …………………………………………………………  s. 9 
 Krzyżówka …………………………………………………………………..s. 10 
 Życzenia noworoczne…………………………………………………. s. 11 
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SŁOWEM WSTĘPU 

Bieżący rok szkolny jest zupełnie inny niż poprzednie lata 

nauki. Cały świat walczy z pandemią Covid-19, my także. Chodzimy 

w maseczkach, często dezynfekujemy dłonie, zachowujemy odległość 

między sobą... Wielu uczniów uczy się w formie zdalnej, za pomocą 

komputera, tableta, telefonu. Rozpoczęcie roku szkolnego również 

było inne niż zazwyczaj. Zamiast uroczystej gali – spotkania w 

gronie klasowym. Jednak wszyscy uczniowie oraz nauczyciele 

bardzo cieszyli się, że po wielu miesiącach społecznej 

kwarantanny można było spotkać się z kolegami i koleżankami z 

klasy       

 

Klasa 8a “Początek roku szkolnego” 

PASOWANIE NA UCZNIA 

Oto najmłodsi uczniowie naszej szkoły. Witamy ich serdecznie w naszym szkolnym gronie       
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NAUKA Z WIRUSEM W TLE 

Przedstawiam teksty uczennic, jakie napisały na temat zdalnej nauki. 

 

 “Przyszedł czas znów na naukę zdalną. Było mi ciężko i smutno, ponieważ nie mogłam się widzieć ze 

znajomymi i nauczycielami w szkole. Było to możliwe tylko na odległość. Nauka zdalna, to dużo pracy 

w domu. Starałam się zawsze logować na każdą lekcję. Cieszę się bardzo z powrotu do szkoły, 

kontaktu z nauczycielami, rozmów z kolegami. Kiedy nie musimy do siebie pisać i widzieć się na 

ekranie”. 

Klaudia S. 

 

 

“Na zdalnych bardzo tęskniłam za rodziną. Byłam bardzo zmęczona. Wolę chodzić do szkoły zamiast 

mieć zdalne. W szkole można porozmawiać i jest całkiem inaczej” 

Natalia Ś. 
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Rys. Paweł P. 

 

Rys. Justyna O. 
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BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY 

Jak co roku, odwiedziły nas panie ze straży miejskiej i przypominały  

o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. 

 

Uczniowie klasy 3c i 5b 

                                        

AKCJA “SPRZĄTANIE ŚWIATA”  

                                           O przyrodę trzeba dbać nawet w czasie pandemii☺ 

 

 

 

 

Uczennice klasy 1a i 4b 
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NASZA SZKOŁA CORAZ PIĘKNIEJSZA 

Przedstawiamy nową salę do muzyki! Pomieszczenie zostało zmodernizowane  

i przystosowane do muzykoterapii, terapii tańcem i ruchem       

 

 

Mikołajkowe warsztaty iluzjonistyczne      

   4 grudnia 2020r – uczniowie naszej szkoły, podopieczni Stowarzyszenia bawili się z Mikołajem – 

cyrkowcem i jego Elfem, którzy zgubili drogę na Biegun Północny. W potrzebie pomogli im nasi dzielni 

uczniowie, którzy wykonywali różne zadania cyrkowe. Było mnóstwo śmiechu, ale także i chwile 

“strachu”. Niektórzy nauczyli się różnych 

magicznych sztuczek, żonglowania oraz zabaw 

zręcznościowych z wykorzystaniem przyborów z 

worka Mikołaja. Dla wszystkich był to dzień pełen 

radości, uśmiechu i magii. 

A wszystko to- w ramach Projektu pt. “Każdy może 

być Mistrzem” 
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Szkolne kolędowanie 

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, uczniowie z 

klas uczących się w trybie stacjonarnym, wspólnie 

śpiewali kolędy. Przedstawienie zostało 

przygotowane przez szkolne koło wolontariatu. 

 

 

 

 

Czytajmy książki!  

Drodzy uczniowie! 

W naszej szkolnej bibliotece znajdują się 233 nowe książki 

zakupione w ramach „Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa”. Serdecznie zachęcam do wypożyczania. Na 

pewno każdy z was znajdzie lekturę dla siebie! 

Pani Dominika 

 

 

Ilustracja do książki pt. „Był sobie pies”  

W. Bruce Camerona  

wykonana przez uczennicę Weronikę  

z klasy 5a 

Ilustracja do książki pt. „Dzienniczek Cwaniaczka”  

J. Kinney wykonana przez ucznia Patryka z kl. 6a 
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UŚMIECH NUMERU                      
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Porusz głową, czyli czas na krzyżówkę przygotowaną przez uczniów klasy 8a. 

       1.          

    2.             

       3.          

      4.           

     5.            

                 

       6.          

    7.             

       8.          

       9.          

                 

       10.          

 11.                

    12.             

                 

      14.           

   15.              

Wpisz prawidłowe odpowiedzi w żółte kratki. Litery z kratek zielonych utworzą hasło. 

1. Zimowe opady. 

2. Biega po drzewach i zjada orzeszki. 

3. Domek Eskimosa. 

4. Zjeżdżamy na nich z górki zimą. 

5. Najwyższe góry w Polsce. 

6. …........... polski - ważny przedmiot w szkole. 

7. Nosimy na twarzy w czasie pandemii. 

8. Można te maskotki zdobyć w sklepach Biedronka. 

9. Wisi na ścianie w każdej klasie i służy do pisania. 

10. ….......... komputerowa – sala w szkole. 

11. Na regałach w bibliotece. 

12. Białe, duże ptaki, które pływają po stawie. 

13. Przedmiot, na którym się liczy. 

14. Język obcy, którego uczymy się w szkole. 

15. Skacze na nich Kamil Stoch. 
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