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Od redakcji 
      

Witaj Szkoło!
I znów za nami kolejne wakacje.

Niektórzy już nie mogli doczekać się 
rozpoczęcia roku szkolnego,

ale nie dlatego, że stęsknili się za szkołą,
lecz chcieli zobaczyć znajomych.

Po wstępnych powitaniach zadają 
sobie pytania, jakie nowości czekają ich 

w przyszłym roku szkolnym.
W tym roku bez rewolucyjnych zmian.

Chociaż czeka Was niespodzianka…
W szkole powstał zespół, 

który będzie redagował gazetę szkolną.

Z okazji nowego roku szkolnego życzymy wszystkim uczniom chęci do 
rozwijania swoich zainteresowań i pasji oraz samych sukcesów w nauce. 
Nauczycielom oraz pracownikom szkoły życzymy zdrowia, cierpliwości 

i zadowolenia z wychowanków!
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Co w szkole piszczy? 

 

Dnia 11 października świętowaliśmy Dzień 
Edukacji Narodowej. Z tej okazji uroczystą akademię  
przygotowały klasy VI-VIII pod opieką pani Barbary 
Wierzbickiej oraz pani Danuty Jurek. Na samym  
początku dziewczyny z klasy VII zatańczyły taniec. 
Uczniowie przedstawili posiedzenie rady uczniowskiej, 
która rozbawiła uczniów oraz nauczycieli. Uczniowie z 
klasy VIa zaprezentowali bardzo ładny układ  
choreograficzny z kapeluszami. Było dużo piosenek,  
również dedykowanych.  Wszystkie piosenki, tańce oraz 
dodatki  uświetniły cały apel. Samorząd szkolny   
przygotował piękne, duże słoneczniki z bibuły, które pod 
koniec całego apelu wręczył wszystkim nauczycielom w 
szkole.   

           Drodzy             nauczyciele!  
Praca nauczyciela to praca niełatwa, 

bo często leniwa  i krnąbrna jest dziatwa.  
Kocha ona figle i chętnie się czubi, 

lecz stroni od książki,  
uczyć się nie lubi.  
Niech Wam  nigdy  

nie zabraknie zdrowia,  
a szkoła w dom  

   się wspólny zmienia! 

Dnia 20 września odbył się apel z okazji 
80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej 
oraz ataku sowietów na Polskę. Apel  
przygotowali uczniowie z klas V-VIII pod  
kierunkiem pani Renaty Szczepaniak i pani 
Agnieszki Bogdanik. Było to wspomnienie  
strasznej karty naszej historii. Zaskoczyło nas, gdy 
zza ścian usłyszeliśmy strzały karabinów i  
nagle wybiegli żołnierze. Ciekawą sceną była ta, 
gdy nagle zza kulis wybiegł kurier Olek i rozrzucał 
przypadkowym osobom Kuriera Warszawskiego. 
Wiele emocji dostarczyły opowieści starszego  
pana o przeżyciach wojennych. Prezentowane na 
apelu pieśni dodawały klimatu całemu apelowi. 
Wzruszyły nas przedstawione filmiki. Pod koniec 
apelu wszyscy zaśpiewaliśmy hymn szkoły. Klasy 
VI-VIII obejrzały film pt.: ,,Chłopiec w pasiastej 
piżamie”. Jest to niezwykła opowieść nie tylko o 
wojnie, ale też o przeżyciach dwóch chłopców z 
różnych światów. Film pokazuje,  jak wygląda 
wielka, prawdziwa przyjaźń.  



 

 

Przy okazji Dnia Edukacji przeprowadzono wśród uczniów klas starszych miniplebiscyt na 

szczególnie lubianego nauczyciela. Akcja pokazała, że uczniowie lubią wszystkich swoich  

nauczycieli. Jednakże najwięcej głosów uznania zdobyła pani Małgorzata Goryl, nauczająca języka  

niemieckiego, wychowania do życia  w rodzinie oraz wiedzy o społeczeństwie. Gratulujemy!  

Zapytaliśmy uczniów, co dla nich znaczy dobry nauczyciel, natomiast zwyciężczyni plebiscytu  

podzieliła się z nami swoimi refleksjami i cennymi myślami na temat dobrego ucznia. 

Marzeniem każdego nauczyciela są uczniowie,  
którzy osiągają wysokie wyniki z nauczania, chcą rozwijać swoje pasje  
i będą odzwierciedleniem pracy pedagogów. Z pełnym przekonaniem mogę 
powiedzieć, że taką młodzieżą są wychowankowie naszej szkoły. Zgodnie  
ze słowami Janusza Korczaka ,, Mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi,  
mówiłem nie o tym, czym chce, aby były, ale czym one chcą i mogą być ”. 
Uczniowie  biorą udział w wielu konkursach i olimpiadach podnosząc  
prestiż szkoły, a tym samym rozwijają swoje talenty i zainteresowania. 
Dziękuje za obdarowanie mnie zaufaniem. W tym nowym roku szkolnym 
życzę Wam powodzenia w zdobywaniu wiedzy, niech przyświecają Wam 
słowa św. Jana Pawła II ,, Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie 
wymagali ”. 

„Dobry nauczyciel to dla 
mnie osoba, która ze  
spokojem umie  
wytłumaczyć różne rzeczy.  
Jest wyrozumiała,  
uśmiechnięta i otwarta. 
Umie zachęcić dzieci do 
nauki. Niekiedy uczy przez 
zabawę.”               Wiktoria Sala 

1. Nie ściągaj, bo dostaniesz zeza. 
2. Nie myśl dużo, bo osłupiejesz. 
3. Nie gryź ołówków, bo w Polsce jest mało lasów. 
4. Nie mów dużo, bo buzia ci zwiędnie. 
5. Nie wylewaj wody na podłogę, bo się nauczyciele utopią. 
6. Nie wkuwaj na pamięć, bo nie jesteś kowalem. 
7. Lekcja nie zając- nie ucieknie. 
8. Odpoczywaj- musisz mieć siłę. 
9. Nie denerwuj się, bo wybuchniesz. 
10.Co ci zadają, zrób to za dwa dni- będziesz miał wolne. 

10 przykazań ucznia 

Pół żartem, pół serio o Niepodległej… 
Tak też można, a wszystko po to, aby 
uczniom przybliżyć trudny okres historii 
naszego kraju. W październiku  
przyjechali do  naszej szkoły aktorzy ze 
Związku Polskiego Rycerstwa. Mówili o 
ciężkiej sytuacji Polski pod zaborami. 
Opowiadali w sposób niezwykle barwny o 
wojnach, powstaniach.  Ukazywali osoby, 
które przyczyniły się do odzyskania  
niepodległości przez Polskę.  

Przywiezione przez nich atrybuty: 
pistolety, włócznie a także  
charakterystyczne stroje wzbudzały  
entuzjazm wśród uczniów. Występy 
dzieci w dawnych mundurach  
żołnierzy dostarczały wiele wrażeń  
i emocji. Stąd też to nietypowe  
przedstawienie zostało nagrodzone 
burzliwymi oklaskami. 



 

 

 

15 października przyjechał do 
n a s  c y r k .  C y r k o w c y  
przedstawili różne żartobliwe 
i zaskakujące sztuczki. Na  
początku było żonglowanie i 
klaun. Pan zaprosił na środek 
jedną osobę,aby kręciła  na 
hula hop, drugi ochotnik  
kręcił hula hop na głowie. 
Szok był, gdy pan wyciągnął 
węża, poprosił kilka osób , aby 
go potrzymały węża. Było to 
bardzo ekscytujące, gdy się go  
trzymało. Miał suchą skórę i 
czuło się,  jak się poruszał. Na  
końcu można było zakupić  
pamiątki: nosek klauna i  
balonik  na gumce. 

 16 października uczniowie z klas  
I-III mieli  okazję uczestniczyć w  
spotkaniu autorskim z panem  
Wiesławem Drabikiem– autorem  
książek dla dzieci. Dla większości było to 
pierwsze  w życiu spotkanie na żywo z  
pisarzem. Pisarz  w ciekawy  sposób  
zaprezentował swoje książki,  opowiadał, 
jak powstawały, wspólnie z dziećmi czytał 
teksty. Zadawał dzieciom wiele zagadek,  

      które one bardzo chętnie  
rozwiązywały, za co zresztą nagradzane 
były zakładkami lub naklejkami. Emocje 
sięgały zenitu. Uczniowie, którzy zebrali 
najwięcej punktów otrzymali  w nagrodę 
książki. Dzieci miały okazję zadać   
pisarzowi wiele pytań, dzięki czemu   
poznały go lepiej. Na koniec spotkania  
autor rozdawał autografy, wypisywał  
dedykacje, a chętni uczniowie zakupili 
jego książki. 



 

 

1. Jak się Pani dzisiaj czuje? 

Dobrze. 

2. Czy dobrze się Pani pracuje w tej szkole? 
Tak. 

3. Ile lat Pani pracuje w naszej szkole?  
23 lata. 

4.Czy Pani ma jakieś zwierzątka?  
Tak, kury, psa i kota. 

5. Jaki jest Pani ulubiony kolor?  
Niebieski. 

6. Jaki jest Pani ulubiony przedmiot szkolny?  
Matematyka. 

7. Czy praca dyrektora szkoły jest trudna?  
Tak, jest bardzo trudna. 

8. Do jakiego kraju chciałaby Pani polecieć?  
Na ten moment do Grecji. 

9. Jacy są Pani wymarzeni uczniowie?  
Tacy, którzy chcą się uczyć i sprawia 
im to przyjemność. 

10.Czy Pani podoba się noszenie mundurków?  
Chcę, żeby uczniowie nosili mundurki. 
Podobają mi się, 

11. Czy Pani chciałaby jak najszybciej wrócić do  
budynku w Bieńkówce? 

 
Tak, bardzo. 

12.Co robi Pani w wolnym czasie?  
Lubię chodzić po lesie i czytać książki, 

Wywiad 

W pierwszym numerze gazetki  w krzyżowy ogień pytań  
wzięliśmy Panią Dyrektor szkoły  Jolantę Szczerbę. 
 

DZIĘKUJEMY ZA UDZIELENIE WYWIADU! 



 

 

MOŻESZ NA NAS  LICZYĆ! 
Wielu uczniów przeżywa w życiu trudne chwile. Czasami w szkole, w domu lub na podwórku  
zdarzają się sytuacje tak przykre, nawet okrutne, że nie wiesz, co zrobić, jak ze wszystkim sobie poradzić. 
Nie masz głowy do nauki ani ochoty do zabawy. Jest Ci smutno i źle, - pedagog jest dla Ciebie.  
Pamiętaj! Szkoła to nie tylko instytucja, w której się uczysz. To również miejsce, gdzie Twoi 
nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny, koleżanki i koledzy mogą Ci okazać wsparcie.  

Nie chowaj się przed nimi! 
Odważ się prosić o pomoc! To Twoje prawo! 
Otwarcie mów o swoich problemach! To bywa trudne, ale jest możliwe! 
Nie czuj się niczemu winien! Winny jest tylko ten, kto Cię skrzywdził! 
Nie uciekaj w samotność! Razem z innymi łatwiej pokonasz swoje strachy, odzyskasz radość, 
uwierzysz w siebie, pokonasz wiele trudności! 
Uwierz, że nie jesteś, nie musisz być sam! Masz w naszej szkole naprawdę życzliwych  
i przyjaznych Ci ludzi!      
 

DZIESIĘĆ RAD DLA RODZICÓW POMAGAJĄCYCH MĄDRZE I ODPOWIEDZIALNIE WYCHOWYWAĆ! 
 
Ufaj swojej intuicji, ale też poznaj siebie. 

Jako rodzice musimy być pewni siebie, bo nasze dzieci oczekują od nas przodownictwa. Nie możemy wątpić w 
swą dojrzałość i życiowe doświadczenie.  

Nie rezygnuj z własnych potrzeb na rzecz dziecka. Ty też jesteś kimś ważnym! 
Nadmierne poświęcanie się dla dzieci czyni nas wiecznie zmęczonych, a nasilone dawanie spotyka się z coraz 
większą ich postawą roszczeniową.  

Znaj swoje dziecko, słuchaj słów, wnioski wyciągaj z zachowania. 
Niektórzy oceniają swoje dziecko raczej " powierzchownie", uważając, że skoro przy nas zachowuje się  
spokojnie, zawsze takie jest. Bezgraniczna może być miłość , ale nie zaufanie, dlatego jeżeli powątpiewasz w 
uczciwość swoich pociech, masz moralny obowiązek dociekać prawdy nawet jakbyś miał naruszyć ich  
prywatność.  

Od samego początku rozwijaj pozytywne wartości.  
Należy być wzorem dla swych dzieci, aby w tym czasie zagłuszyć autorytet rówieśników.  

Podkreślaj znaczenie dobrych chęci, wysiłku i gotowości do emocjonalnego ryzyka. 
W sytuacji, kiedy dziecko uważa coś za trudne, zachęcaj go do podejmowania wyzwania, Przecież to, co nas nie 
złamie, nas umocni.  

Bądź rodzicem, a nie przyjacielem.  
Rodzicielstwo ma dużo cech przyjaźni, ale postrzeganie rodziców jako mocniejszych jest dla nastolatków  
pewnym zakotwiczeniem w ich świecie. Jeżeli rodzice abdykują z tej funkcji na rzecz przyjaźni, dzieci stracą 
poczucie bezpieczeństwa, jednak nie przyznają się do tego, by nie tracić przywilejów. Czując się wtedy równi, 
mogą nimi manipulować i uciekać do szantażu, a nie o to przecież chodzi.  

Wyznaczaj granice. Nie, jest pełnymi skończonym zdaniem. " Rodzice, którzy nie mają odwagi 
twardo stąpać po ziemi , mają dzieci stąpające po nich"  

Dzieci muszą wiedzieć , co im wolno, czego nie. Wyznawaj regułę 30 sekund, to wystarczający czas na  
uargumentowanie naszej decyzji.  

Utrzymuj dyscyplinę, ale nie karz. 
Dyscyplina ma pobudzać do uczenia, a nie powodować krzywdę dziecka. Tu nie chodzi o krzyk, bicie, tylko o 
zawarcie pewnej pisemnej umowy między nastolatkiem a rodzicem wskazującej zasady dozwolonego zachowa-
nia.  

Rozmawiaj, a nie komunikuj. 
Skuteczni rodzice winni rozmawiać ze swoimi dziećmi w sposób spokojny, ale skuteczny i rzeczowy. Ważne 
podczas rozmowy są kontakty wspierające, tzn., nastolatkowi często wystarczy rozumiejące ucho, a nie setki 
rad. Spróbujcie porozumiewać się na poziomie uczuć. Komunikaty typu " Ja" wyrażające nasze uczucia i  
oczekiwania są skuteczniejsze niż z przyzwyczajenia stosowane bariery komunikacyjne - formuła komunikatu " 
Ja" Czuję  

Zajmuj zdecydowane stanowisko w sprawie seksu, narkotyków, alkoholu. 
Tematy te nie mogą stanowić tabu. W przypadku eksperymentowania z używkami kary muszą być jasno omó-
wione i z całą surowością stosowane.  

Jako od pedagoga mogą Państwo oczekiwać ode mnie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu  niepokojących Was sytuacji, 
jakie mogą dotyczyć Waszych dzieci:  

- rozpoznanie trudności w nauce bądź innych niepokojących szkolnych doświadczeń przez Wasze dziecko,  
- potrzeby udzielenia Waszemu dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  
- niepokojących Was zmian, jakie pojawiają się w jego zachowaniu,  
- trudnych relacji Waszego dziecka z rówieśnikami, nauczycielami lub rodzeństwem,  
- każdej innej sprawy, która jest dla Was i Waszego dziecka bardzo ważna.  

 
ZAPRASZAM DO MOJEGO GABINETU! 

 

Pedagog radzi… 



 

Miesiąc październik jest, jak co roku od lat,  Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych. 
Tegorocznym hasłem jest…:  Wyobraź sobie… Biblioteka serdecznie zaprasza do korzystania 
z jej księgozbioru, do czytania codziennie, bo kto czyta, ten żyje podwójnie… 
Zachęcamy wszystkich uczniów do współtworzenia kącika moli książkowych poprzez pisanie 

recenzji przeczytanych przez siebie książek, które z przyjemnością zamieścimy na łamach naszej 

gazetki! 

To książka Andrzeja Maleszki o przygodach bohaterów: Tosi, Kukiego, Filipa i ciotki 
Maryli ,,Wiki”. Bohaterowie wyruszają na wyprawę, aby odzyskać rodziców zamienionych przez 
czerwone krzesło, które zostało znalezione przez Kukiego w rzece. Niestety krzesło trafia w ręce 
złego Maksa Rozmusa, który odkrywa, że krzesło może spełnić każde życzenie. Krzesło ucieka 
Maksowi i wraca do dzieci. Rodzeństwo wraz z ciotką wyruszają w podróż, gdzie zaczyna ich gonić 
Maks, lecz dzieci nie zdają sobie z tego sprawy. Po wielu przeżytych przygodach wraz z ciotką 
Marylą ,,Wiki”, która została zamieniona przez dzieci w małą dziewczynkę, udaje się odczarować 
rodziców i wrócić do domu, a Maks Rozmus staje się dobrym człowiekiem. 
Ta książka bardzo mi się podoba, ponieważ jest bardzo ciekawa i wciągająca. Przygody 
bohaterów były tak niesamowite i wciągające, że w jeden dzień przeczytałam większość książki. 

 

,,Zaczarowane drzewo. 
Czerwone krzesło”  

Polecamy          R e c e n z j a    k s i ą ż k i   Polecamy 

Biblioteka gorąco zaprasza do działu w akcjach i konkursach czytelniczych, które są planowane w 
pierwszym semestrze. A są to: 
1. Nieustający Konkurs Czytelniczy

przeznaczony dla wszystkich czytelników klas I-VIII. Raz w miesiącu Biblioteka ogłasza
zadania konkursowe- jedno dla klas I- III oraz jedno dla klas IV-VIII. Zadania konkursowe
dostępne są w bibliotece, na stronie internetowej szkoły oraz na tablicach ogłoszeń.
Podpisane kartki  z odpowiedziami wrzucamy do skrzynki w  bibliotece. Rozstrzygnięcie
konkursu będzie się odbywało co miesiąc. Wśród prawidłowych odpowiedzi co miesiąc będą
losowane trzy słodkie nagrody. W wszyscy uczestnicy otrzymają pochwały do dziennika.

2. Międzyklasowy konkurs promujący czytelnictwo i bibliotekę. Konkurs jest  w
czasie trwania. Prace prosimy oddać do 8  listopada do biblioteki.

3. Konkurs na Najaktywniejszego Czytelnika miesiąca października
4. 5 listopada Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek – konkurs na najciekawsze

przebranie bajkowe . W tym dniu mundurki zostawiamy w domu a przebieramy się w swoją
u l u b i o n ą p o s t a ć z b a j k i . 

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ POCHWAŁY I NAGRODY 

Klub Miłośników Książki 

Postanów sobie czytać  
codziennie, choćby przez kwadrans, 
po roku odczujesz skutki... 

Henryk Mann 

Książka i możność czytania to 
jeden z największych cudów 
ludzkiej cywilizacji... 

Maria Dąbrowska 



 

 

    Kącik kulinarny 

Przygotuj: ściereczkę, wałek do ciasta, mały rondel, termometr kuchenny,  ręczniki papierowe. 
 
Ciasto drożdżowe                         Polewa czekoladowa                    Kolorowy lukier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
250 g  mąki pszennej (oraz                 40 ml  śmietanki UHT 30%           150 g  cukru pudru 
50-60 g  do podsypywania)                100 g  czekolady  mlecznej lub      kilka kropel soku z cytryny 
1 szczypta soli                                          deserowej                                        3-4  łyżki wody 
1 laska wanilii                                         15 g  masła                                      sok z buraka, kurkuma, kakao 
120 ml  mleka                                                                                                    lub barwniki spożywcze 
25 g  świeżych drożdży                                                                                     kolorowe posypki 
50 g  cukru 
50 g  masła 
4 żółtka jajek, rozmiar L 
1 litr oleju rzepakowego 
 
Ciasto drożdżowe 
Do miski przesiewamy mąkę, sól i robimy zagłębienie. Laskę wanilii przecinamy wzdłuż na pół. 
Tępą stroną noża wyciągamy nasionka. Mleko zagotowujemy z nasionkami oraz samą laską  
wanilii , po czym odstawiamy do przestudzenia (ma być letnie). Drożdże dokładnie rozcieramy z  
niewielką ilością cukru do momentu uzyskania jednolitej konsystencji. Z ciepłego mleka  
wyjmujemy laskę wanilii. Drożdże dokładnie mieszamy z mlekiem. Całość wlewamy do mąki,  
tworząc zaczyn, przykrywamy ściereczkę i odstawiamy na ok. 15 minut. Masło roztapiamy w  
garnku. Wyrośnięty zaczyn mieszamy z żółtkami oraz płynnym masłem. Ciasto zagniatamy, aż  
zacznie odklejać się od dłoni. Jeśli będzie zbyt luźne, dodajemy odrobinę mąki i zagniatamy.  
Gotowe ciasto oprószamy mąką, przykrywamy ściereczką i odstawiamy do wyrośnięcia. Następnie 
ponownie je zagniatamy, rozwałkowujemy na grubość około 5-7 mm, za pomocą szklanki  
wycinamy krążki o średnicy około 7-8 cm. W środku wycinamy mniejsze kółka. Odstawiamy  
ponownie na chwilę do wyrośnięcia. Olej rozgrzewamy w garnku do temperatury 160-180 stopni. 
Wyrośnięte donuty smażymy z obu stron na złoty kolor. Gotowe donuty układamy na ręcznikach 
papierowych, aby odsączyć je z nadmiaru oleju. Odstawiamy do wystudzenia.  
 
Polewa czekoladowa 
Śmietankę zagotowujemy w małym rondlu. Dodajemy pokruszoną czekoladę i mieszamy tak  
długo, aż czekolada się rozpuści. Dodajemy miękkie masło i mieszamy. 
 
Kolorowy lukier 
Dwukrotnie przesiany cukier puder łączymy z kilkoma kroplami soku z cytryny i wodą. Mieszamy 
do momentu uzyskania gładkiej konsystencji. Lukier dzielimy na części i dodajemy barwniki  
naturalne lub spożywcze. Polewę i lukry wlewamy do naczyń o płaskim dnie, każdego donuta  
zanurzamy w polewie lub lukrze. Wierzch posypujemy kolorowymi posypkami. 
 

Przepis na 
 

KOLOROWE DONUTY 

 



 

 

Sportomania 

Niedawno rozpoczął się rok szkolny, a my już mamy powody do dumy.  A to 
dzięki naszym kolegom i koleżankom, którzy reprezentowali naszą szkołę w 
zawodach. We wrześniu w Suchej Beskidzkiej odbyły się igrzyska dzieci w 
pływaniu o puchar starosty. Uczeń klasy IIIb Jakub Sala zajął dwa razy  
I miejsce, uczeń klasy Va Kacper Surmiak zajął I i II miejsce, natomiast 
uczeń klasy VIa Dawid Kania uzyskał III miejsce.  W sztafetowych biegach  

przełajowych w Budzowie nasze dziewczyny zajęły IV miejsce, a chłopcy zajęli miejsce III.   
W październiku odbyły się zawody w halowej piłce nożnej. Zajęliśmy  II miejsce. W igrzyskach 

młodzieży szkolnej, w biegach sztafetowych dziewczyny z naszej szkoły zdobyły I miejsce  

w gminie i wzięły udział w zawodach na szczeblu powiatowym. W halowej piłce nożnej nasi  

chłopcy zajęli IV miejsce. Bardzo się cieszymy  z tych sukcesów i gratulujemy!!! 

Wolontariat „Anioł” powstał w szkole w roku szkolnym 2017/2018. Skupia w swoich szeregach 
wszystkich uczniów, którzy mają w sobie pragnienie oraz chęć pomocy i działania na rzecz drugie-
go człowieka, zwłaszcza potrzebującego. Wolontariusze realizują projekt „Mieć wyobraźnię  
miłosierdzia”. W bieżącym roku szkolnym przeprowadzono zbiórkę plastikowych nakrętek.  
W akcji wzięło udział 45 osób i zebrano 23 worki wypełnione kolorowymi zakrętkami. Akcja ta jest 
naszą ciągłą pomocą na rzecz dziewczynki -Lenki Cholewy. 27 września odbyło się słodkie  
szaleństwo, czyli akcja „Ciasteczka dla Pani Małgosi”. Ciasteczka upiekło 61 osób. W ciągu kilku 
przerw ciasteczka znalazły nowych właścicieli. Część wolontariuszy przeprowadziło tą akcję także 
na terenie Budzowa. Zebrano kwotę 3600 zł, która została przekazana na konto Fundacji 
„Stowarzyszenie Mocni Pomocni”.  

Wolontariat 

Dziękujemy 
Pani  

Renacie Szczepaniak, 
która czuwa  

nad „Aniołem” :)))) 



 

 

Wykładowca zwraca się do ucznia:  
-Osoba, która odpowie na moje pytanie, może 
iść do domu. 
Ktoś rzuca długopis pod nogi wykładowcy. 
-Kto to zrobił? - pyta nauczyciel. 
-Ja. Dziękuje, do widzenia. 

Po klasówce rozmawiają dwaj koledzy: 
-Ile zrobiłeś zadań? 
-Ani jednego 
-Ja też. Pani znowu powie, że ściągaliśmy 
od siebie. 

Zrób to sam! 

KWIATEK Z NAKRĘTEK 

Potrzebujesz: 
- 5 nakrętek dowolnego koloru, 
- 1 nakrętkę jaśniejszego koloru, 
- papier kolorowy, 
- klej na gorąco, 
- drut, 
- coś na podstawkę (np. zakrętka po kremie) 
 
Na nakrętki przyklej kółka z papieru kolorowego.  
Do sklejenia ze sobą nakrętek użyj kleju na gorąco 
(poproś o pomoc osobę starszą.) 
Jasną nakrętkę obklej z tyłu i połóż na wcześniejszych  
nakrętkach. Następnie potrzebny będzie ci drut, owiń 
go na grubej kredce, aby powstała spirala. Zdejmij 
drut i przyklej go z drugiej strony kwiatka. W większej 
zakrętce (tej na podstawkę) zrób niewielką dziurę, 
żeby można było włożyć do niej drut. Zegnij drut  
i zalej klejem. I gotowe!!! 

Spróbujcie sami! 

 
 

Mama się pyta swojego synka: 
-Kubusiu, jak się czujesz w szkole? 
-Jak na komisariacie, ciągle mnie wypytują, a ja o niczym nie wiem. 

Konkurs dla czytelników gazety 

W tym numerze zadaniem konkursowym jest wykonanie kwiatka  
według zamieszczonej powyżej instrukcji. Gotową pracę należy oddać do biblioteki 
w terminie do  29 listopada. Zachęcamy gorąco do udziału w konkursie.   
Wśród oddanych prac zostaną wyłonione trzy najładniejsze. 
     Na zwycięzców czekają nagrody! 



 

 

 
30 września obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Z tej właśnie okazji w imieniu wszystkich dziewczyn 
składamy Wam chłopaki serdeczne życzenia… Mocnych mięśni, piąteczek, szósteczek, fajnych  
ziomali i ziomalek, uśmiechu do bólu brzucha, skóry, fury i komóry oraz zdrowia mnogo! 
Jeśli chcecie wiedzieć jakie cechy posiada idealny chłopak w opinii dziewczyn, oto krótki opis:  
pogodny - jak słońce, wierny - jak pies, inteligentny - jak sowa, pomocny - jak ratownik   
medyczny, odważny - jak rycerz. 

 

Dla Wiktorii Sali z 8 kl<3 Życzy 
kuzyneczka<3 
 
Dla najlepszej ekipy z 6b :Zosi, Oliwii, Juli,  
 
Beaty, Korneli i Natalii od wielbicielki(; 
 
Dla kochanych osóbek z 6b życzy Oliwia J. 
 
Dla najlepszej kuzyneczki Juleczki z 6b od 
Natalki z 6b <3 
 
Dla całej 6b<3 
 
Dla  brata Bartka z 3a od siostry Natalii z 
6b<3 
 
Od Agi z 5b dla brata Dominika<3 
 
Od Michała Maliny dla pani Głowacz 
 
Od 5b dla pani Barbary Wierzbickiej 
 
Od Wiki dla Malwiny <3  
 
Od Wiki dla Agi 
 
Od tatusia dla dzieci z Vb 
 
Dla Marcysi od Ani<3 
 
Od Nadii dla Nataszy, jesteś najlepszą  
przyjacióką<3 
 
Od Gadzi dla Vb 
 
Od Martyny z Vb dla Moniki z I 
 
Od Agusi i Wiki dla Kubusia z VII  
 
 

Dla najlepszej pani wychowawczyni Eli 
od Vb 
 
Od dziewczyn z Vb dla Gadzi 
 
Od Asi dla Pauli<3 
 
Od tajemniczej wielbicielki dla Oliwiera 
 
Dla dziewczyn z VIb 
 
Dla najlepszej nauczycielki pani Głowacz 
od kochanych uczniów z VIb 
 
Od Natalii z VIb dla Malwiny z Vb 
 
Dla ekipy z VIb życzy wielbicielka 
 
Od Zosi dla Amelki z IIa 
 
Od Magdy dla Darii 
 
Od Dawida dla ludzi 
 
Od Oliwii dla pani Basi Sikory 
 
Od Amelki dla Andrzeja 
 
Od Agi dla mamusi 
 
Od wychowawczyni dla wspaniałej 
osiemnastki z VIa 
 
Od Agi z Vb dla Andrzeja 
 
Od dziewczyn dla chłopaków z Vb 
Od Zuzi dla Mai i Martyny 
 
Od Agnieszki dla Kingi 



 

 

Zespól redakcyjny: Malwina Kot, Anna Koper, Wiktoria Fus, Klaudia Knapczyk,  
Amelia Szczerbak, Agnieszka Ogłaza, Wiktoria Chromy, Kornelia Kwiatek, Oliwia Jończyk, Beata Lenik , 
Julia Gaura, Zofia Gaura, Karolina Malina, Monika Kania, Natalia Rymarczyk, Michał Malina 
Opiekunowie: pani  Barbara Wierzbicka i pani Małgorzata Stanaszek 

Dla Citka od ekipy z orkiestry: Amelki,  
 
Klaudii i Malwiny 
 
Od Malwiny dla Wiktora z IIa 
 
Od Klaudusi dla Amelusi 
 
Dla Wojtka od kochanej siostry<3 
 
Od Asi dla Wini 
 
Od Andrzeja dla Wiktorii 
 
Od Madzi dla Kingi 
 
Od Michała dla Merła (Grabiarz) 
 
Od Agi z Vb dla całej klasy 
 
Dla Bartka z IIIa od wielbicielki 
 
Dla Beaty Lenik od Natalki i Zosi z VIb 
 
Dla Zdzichy (Józki) z VII od  
tajemniczego wielbiciela 
 
Dla najlepszej ever kuzynki Julki Gaury 
od Natalci 
 
Dla Aleksandry z VII od tajemniczego 
wielbiciela z VIb 
 
Dla gangu marcheweczek z VIb  
 
Dla Amelki Chromy z IIa i Wojtka  
Ochenduszko z I klasy 
 
Od Ani dla brata Wiktora z I technikum 
 
Od Bednarka dla Krzyśka z Vb 
 
Od Emilki dla Martyny 
 
Dla koleżanki Małgosi z podziękowaniem 
za bardzo dobrą i miłą współprace w  
bibliotece od pani Basi Łuczak 
 
Zdrowia i sto lat  z okazji urodzin dla  
Pani Basi Łuczak od koleżanki „z ławki” ;) 

Od Ani dla Wiki<3 
 
Od Wiki dla Agusi<3 
 
Dla Zofi Gaury od Beci i Natki z Vib 
 
Dla przyjaciółki z ławki od Natki z VIb 
 
Dla przyjaciółki z ławki życzy Różowa  
świnka 
 
Dla Wiktorii, Angeliki, Oli, Madzi, Justyny od 
Oliwii 
 
Dla najlepszej paczki na świecie: Beaty, Zosi, 
Julki i Kornelki od wielbicielki 
 
Dla Martyny od Mai 
 
Od Martyny dla Natalki 
 
Od Oli dla Kingi 
 
Dla Asi od Kasi 
 
Dla klasy VII - ,,Wymagajcie od siebie, nawet 
gdyby inni nie wymagali od was” 
 
Od Klaudii dla Asi  
 
Od Zuzi dla pani Klaudii Ochenduszko  
i pani Ani Kruźlak 
 
Od Martyny dla Klaudii i Mai  
 
Od Wanessy dla Madzi<3 
 
Od Agi dla Kuby z VII  
 
Od Malwiny dla Wiki<33 
 
Od Michała dla Kuby z VIII a 
 
Od Agi z Vb dla Wiki 
 
Od Wiki Tempki dla Nataszy 
 
Od Ani, Marcysi i Grześka z III technikum 
 
Dla Kornelki Kwiatek od Natki z VI b 
Od Martyny dla Emilki<3 


	projekt gazety ostateczny2zł.pdf
	Cała gazeta.pdf
	gazeta w publisherze2 pdf.pdf


