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  NR 12/marzec 

  

DZIEŃ KOBIET W BIBLIOTECE 

8 marca z okazji Dnia Kobiet w bibliotece zorganizowano 

profesjonalny pokaz fryzur i makijażu. Dziewczynki miały 

możliwość wykonania makijażu samodzielnie lub z pomocą 

starszych koleżanek. Została też zorganizowana wystawka 

książek współczesnych, polskich pisarek ,a na koniec imprezy 

każda młoda kobieta otrzymała kwiatek i słodki upominek. 
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PRZYGODY Z BOGAMI I BOGINIAMI 

Uczniowie klas 5a i 5b mieli za zadanie przygotować 

strój i kilka informacji na temat bogów, bogiń                      

i herosów z mitologii greckiej na lekcje języka 

polskiego. Czyż nie wyglądają cudownie? 

  

 

ŻYCZLIWA „8” I ŻYCZLIWY WŁOCŁAWEK 

Obchody Tygodnia Życzliwości zaczęliśmy wcześniej. 

Na zebraniach z rodzicami rozdawaliśmy karteczki             

z cytatami ,które choć na chwilę miały przegonić 

chmury oraz złość i wywołać uśmiech. 

 Przygotowaliśmy i powiesiliśmy na korytarzu koło 

potrzeb, które miało sprawić, że każdy otrzyma to, 
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czego w danej chwili potrzebuje: miłość, 

bezpieczeństwo... weź tyle, ile potrzebujesz. 

Zorganizowaliśmy także pocztę życzliwości, w której 

chodziło ,żeby przesłać komuś kartkę z miłymi słowami. 

 Kolejne zadanie polegało na przygotowaniu  przez klasy 

plakatu promującego życzliwość. Miały one pokazywać 

istotę naszego tygodnia.  Ogłosiliśmy konkurs literacki na 

krótką formę wierszowaną, pt. "Życzliwy limeryk". 

Uczniowie mogą wyrazić swoją życzliwość dla innych w 

miły i jednocześnie oryginalny sposób. Na koniec nasz 

ciepły przekaz dla wszystkich Włocławian...  a 

uśmiech i miłe słowo zamknięte w kartkach dla 

mieszkańców Zawiśla. 
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ZDROWY STÓŁ 

21 marca z okazji pierwszego dnia wiosny Samorząd 

Uczniowski zorganizował Zdrowy Stół. Akcja miała 

pokazać uczniom ,że najważniejszym posiłkiem 

każdego z nas jest śniadanie. Klasy rywalizowały                

w grupach 4-6 i 7- III gimnazjum. Uczniowie mieli 

przygotować 3 zdrowe śniadania do domu i 2 zdrowe 

przekąski do szkoły, do tego trzeba było przygotować 

piramidę żywieniową. Samorząd przygotował też quiz , 

w którym startowały po 2 osoby z klasy.  W kategorii 
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klas 4-6 wygrała 5b a w klasach 7-III gimnazjum 

pierwsze miejsce ex- aeuqo zajeły 7a i 7b. 

 Wszystkie pozostałe także spisały się na medal! 

 

 

 

OGŁOSZENIA 

-Do egzaminów 8 klas i III gimnazjum ,dekoracja 

wielkanocna sal 

-3 pierwsze klasy ,które poprawnie rozwiążą 

krzyżówkę mają możliwość otrzymania dodatkowych 

punktów do Pucharu Dyrektora 

-Jeżeli wyjeżdżacie na jakąś wycieczkę z klasą 

wysyłajcie do nas zdjęcia z krótkim opisem na  
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gazetkazs8wl@wp.pl 

 

KRZYŻÓWKA 

      

 
    

         

        

         

         

         

         

            

         

        

 

1.Można było sobie go wykonać samodzielnie lub 

z pomocą starszych koleżanek. 

2.Są nimi :warkocz, kłos ,wodospad itp. 

3.Można tam wysyłać listy i paczki. 

4. ………………. Stół-akcja zorganizowana przez 

SU 

5. Życzliwy ……………-konkurs literacki 

6. Są w Egipcie ,a są też żywieniowe. 

7. Rozpoczyna się 21 marca. 

mailto:gazetkazs8wl@wp.pl
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8. Zbiór mitów opowiadanych w danej 

społeczności lub literacko uporządkowany zbiór 

opowieści o bóstwach i istotach 

nadprzyrodzonych . 

9.Osiedle , na którym znajduję się nasza szkoła. 

10.Przygotowane cytaty mają przegonić złe 

chmury i ……………….. a mają przywołać uśmiech. 

 

HASŁO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

           KĄCIK NAUKOWY 

 

              Trudne słówka 
 

TROMTADRACJA-krzykliwe,efekciarskie 

przedstawianie jakichś poglądów lub wzniosłych haseł 

pozbawionych treści. 

 

WARTOŚĆ AUTOTELICZNA-wartość sama w sobie, 

naczelna, centralna, zajmująca najważniejsze miejsce 

w hierarchii wartości. Jest ona już wartością                   

z powodu swego istnienia. 

 

DEZYNWOLTURA-Zbyt swobodne zachowanie wobec 

kogoś, które świadczy o lekceważeniu go. 
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UTRACJUSZ-Mianem utracjusza określamy 

człowieka lekkomyślnie wydającego pieniądze, 

lekkoducha, hulakę. 

        

      

               KĄCIK LITERACKI 

                                     „Listki” 

Młode listki cieszą się wszystkim: 

wiatrem-że je huśta i kolebie, 

obłokami-że tańczą po niebie, 

szpakiem-co gałązki w locie trąca 

i zielonym cieniem 

i promieniem słońca. 

Młode listki cieszą się razem z nami, 

że są młodymi listkami. 

 

COŚ DLA ŻARTOWNISIÓW 

Zima. Dwa jelenie stoją na paśniku i żują ospale siano 

nałożone tu przez gajowego. W pewnej chwili jeden z 

jeleni mówi:  

- Chciałbym, żeby już była wiosna.  

- Tak ci mróz doskwiera?  

- Nie, tylko już mi obrzydło to stołówkowe jedzenie! 
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Mąż do żony: 

- Wiosna przyszła, taka piękna pogoda, a ty męczysz 

się myciem podłóg. Wyszłabyś lepiej na dwór i umyła 

samochód... 

 

Sekretarka wchodzi do gabinetu: 

- Panie dyrektorze, wiosna przyszła! 

- Niech wejdzie! 

 

NASTĘPNY NUMER JUŻ WKRÓTCE! 

 

 

 

 

 

MAJA POLITOWSKA 

ANNA ZIELIŃSKA  

MARTA ZIELASKIEWICZ 


