
 

 

Gazetka dla najmłodszych dzieci 

Wydanie I – jesień  2012 
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     Dzieci z klas II-III naszej szkoły uczęszczają na zajęcia 
dziennikarskie. Efektem ich pracy jest gazetka szkolna. Adresowana 
jest ona do najmłodszych. Z myślą o nich, oprócz  wiadomości o tym, 
co działo się u nas w szkole znajdziecie kolorowanki,  zagadki, 
krzyżówki , rebusy. Myślimy, że wam się spodoba. 

                                                       

                                                              Kolegium redakcyjne 



INAGURACJA ROKU SZKOLNEGO 

     3 września 2012 roku o godz. 9.00 zadzwonił dzwonek i dał nam 
sygnał o rozpoczęciu roku szkolnego 2012/2013. Pan dyrektor 
Dariusz Sidelnik przywitał dzieci, nauczycieli i rodziców.                  
Życzył wszystkim uczniom samych najlepszych ocen. Przypomniał     
o bezpieczeństwie podczas pobytu w szkole. Ważnym wydarzeniem 
było pasowanie pierwszaków na uczniów. 

                 

                                                                          Marcelina Górska kl. III b 

                                                                          Weronika Kowalska kl. III b 
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                                                                               Paweł Mazur kl. II a 



  Kalendarz wydarzeń 

 

 

 

W obchodach jubileuszu klasy trzecie 
zaśpiewały piosenkę ,, Urodziny 
szkoły". 

 

W I Festiwalu Sztuki organizowanym 
przez LDK  dzieci z klas trzecich 
wspólnie z dziećmi z Kamenz bawiły 
się i tworzyły piękne dzieła. 

 

 

 

Nadszedł czas ślubowania.              
Pierwszaki złożyły obietnicę,             
że będą się dobrze uczyć. 

 

W przeddzień Święta Zmarłych          
w hołdzie Polakom poległym                   
za Ojczyznę dzieci zapalały znicze na 
Grobie Nieznanego Żołnierza. 

 

 

 

 

Odbył się uroczysty apel z okazji 
Święta Niepodległości. 

 



 MODA NA SEZON JESIENNY 

     W sezonie jesień 2012 opanuje nas gorączka kolorów i wzorów. 
Dominować będzie niebieski, czerwień, brąz, zieleń, szary                      
i pomarańcz. Na wszelkiego rodzaju odzieży modne są kolorowe 
aplikacje np. ze zwierzętami, gwiazdami popu, napisami. Modne        
są  również futrzane dodatki. 
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                                                               Wiktoria Wojciechowska kl. III a 

 



ZDROWIE TO PODSTAWA 

     ,,Zdrowo jem, więcej wiem" to ogólnopolska kampania, w której 
uczestniczą klasy trzecie. Jest to konkurs promujący zdrowe 
odżywianie. Pod okiem pań: Doroty Merwy i Danuty Modrzejewskiej 
uczestniczymy w ciekawych zajęciach, konkursach plastycznych          
i  zabawach  sportowych.  Uczymy   się  co  mamy   robić,  aby być 
zdrowym i sprawnym.                                                                                                                                                                                       

         W ubiegłym roku szkolnym otrzymaliśmy wyróżnienie              
za ciekawie przeprowadzone zajęcia, które przygotowały nasze panie. 

                                                                 Marcelina Górska  kl. III b 

                                                                          Weronika Kowalska  kl. III b 

                                                                          Wiktoria Wojciechowska  kl. III a 
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UWAGA! 

Ogłaszamy konkurs na wiersz lub opowiadanie o zimie. 

Czekamy na propozycje tematów. 

                                                                                   Zespół redakcyjny                   


