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30 września b. r. odbyły się wybory do 

SU, podczas których wyłoniliśmy nowy zarząd 

SU.     

Nowym przewodniczącym został Jakub 

Frątczak z klasy 8a, jego zastępcą będzie 

Julianna Siedlecka z klasy 6a, a o finanse SU 

zadba Maria Kurdubska z 7a.  

Życzymy nowym władzom owocnej współpracy 

i wielu ciekawych pomysłów. 

Nowym Rzecznikiem Praw Ucznia została 

Alicja Sadowska z klasy 8a.  

Tego samego dnia uczniowie klas 7-8 

wybierali przedstawicieli do Młodzieżowej 

Rady Miasta Włocławek. Naszym kandydatem,                  

był Jakub Frątczak. 

 

 

 
   

   W NUMERZE: 
• Wybory do SU 

• Akcja PCK 

• Erasmus + 

• Wycieczka do Gniezna 

• Tydzień świadomości    

dysleksji 

• Dzień Edukacji 

Narodowej 

• Ogłoszenia 

• Krzyżówka 

• Kącik Naukowy 
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Nasi dobroczyńcy – akcja PCK 

 

 
                             

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w  zbiórce pieniędzy dla  

potrzebujących. Dzięki wolontariuszom zebrano pokaźną kwotę.   

 

Erasmus + 

 

W ramach programu Erasmus + nasi uczniowie wraz z opiekunami 

spędzili tydzień w Słowenii. 
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Wycieczka do Gniezna 
 

                                 16 października klasy 5a, 5b i 6a pojechały na 

                               Wycieczkę do Gniezna. Program była bardzo 

napiety                           napięty. Pierwszym punktem była wizyta w 

                                       Muzeum techniki, następnie uczniowie zwiedzili 

                                      katedrę gnieźnieńską, poznali historię                     

Wojciecha.                     św. Wojciecha. Przed południem uczniowie udali  

                                      się do Domu Powstańców Wielkopolskich. Tam 

wzięli ud                         wzięli udział w ciekawych warsztatach, które  

                           dotyczyły tego powstania.  

                             Punktem kulminacyjnym była wizyta w fabryce 

                          bombek. Uczniowie mieli okazję  zobaczyć, jak 

                          robi się bombki , a także samodzielnie ozdobić 

                                      kilka bombek. 
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Dzień Edukacji Narodowej 

 
14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Życzymy 

wszystkim nauczycielom wytrwałości i zadowolenia z pracy, ,a uczniom zapału do 

nauki. Nie zapomnijmy także o pracownikach niepedagogicznych, im również 

życzymy wszystkiego najlepszego. W końcu to nasze wspólne święto. 

 Z tej okazji przygotowaliśmy konkurs – niespodziankę! Zgadnij , kto to? 

Na poniższych zdjęciach znajdziecie kilku nauczycieli z ich lat szkolnych, 

ciekawe , czy ich rozpoznacie? 
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Zaczynamy rywalizacje o Puchar dyrektora szkoły, jak co roku 

zbieramy punkty w różnych dziedzinach. Pod uwagę bierzemy punkty za: 

• Średnią klasy oraz średnie poszczególnych osób 

• Frekwencja 

• Konkursy organizowane przez SU (kolorowa 13, Zdrowy stół, wystrój 

świąteczny klas oraz inne) 

• Inne konkursy organizowane przez różnych nauczycieli 

• Zagazowanie na rzecz SU 

 

 

Kolorowa 13 

W tym roku zmieniamy formułę kolorowej 13, tym razem nie 

będziemy ubierać się w kolory, ale wzory. Przypominamy ,że ubrania 

sprawdzane będą 13- go każdego miesiąca. Jeżeli 13- ty wypada w 

weekend lub inny dzień wolny, klasy będą oceniane w poniedziałek po 13 –

tym. 

 
Pażdziernik –Halloween 

Listopad-Kropki 

Grudzień-Elementy świąteczne 

Styczeń-Paski 

Luty- Walentynki 

Marzec-Kratka 

Kwiecień-Elementy wielkanocne 

Maj-Moro 

Czerwiec-Kwiatki 

 

 W środę , 30 października SU będzie sprzedawał halloweenowe 

babeczki!!!! 

 

 

 

 

                    

OGŁOSZENIA 

 OGŁOSZENIA 
-Plebiscyty :Belfer Roku , Uczeń i Uczennica Roku 

-Zapraszamy do rozwiązywania krzyżówek, 3 pierwsze 

klasy ,które dostarczą je wypełnione otrzymują 

dodatkowe punkty do pucharu dyrektora 

-Jeśli jedziesz z klasą na wycieczkę ,wysyłaj do nas 

zdjęcia z krótkim opisem 

Nasz e-mail : gazetkazs8wl@wp.pl 
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Krzyżówka! 

1.Składa się z przewodniczących i skarbnika 

2.W nim zaczęły pojawiać się oceny 

3.20.09 niektórzy pomagali ____________ 

4.30.09 swój dzień obchodzą _____________ 

5.______ biały 

6.Tytuł szkolnej gazetki 

 

 

Trochę Humoru! 

Przed egzaminem student pyta studenta: 

-Powtarzałeś coś? 

-Ta. 

-A co? 

-Będzie dobrze, będzie dobrze! 
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Po klasówce z matematyki rozmawiają dwaj koledzy: 

-Ile zrobiłeś zadań? 

-Ani jednego. 

-Ja też. Pani znowu powie, że ściągaliśmy od siebie. 

 

Ojciec do syna: 

-Jak tam postępy w szkole? 

-W porządku. Kontrakt z piątą klasą przedłużony na następny rok. 

 

                             KĄCIK NAUKOWY 

 

Matematyka 

½= 0,5 

3/4=0,75 

1/4+= 0,25 

1/8= 0,125 

1/5 = 0,2 

1/20= 0,05 

1/25=0,04 

 

1cm= 10 mm 

1dm= 10cm= 100 mm 

1m= 10dm=100cm 

1km=1000m=100 000cm 

1dag=10g 

1kg=100dag=1000g 

1t=1000kg 
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       TWÓRCY: 

 

 

 

Marysia Kurdubska 

Lena Grześ 

Oliwia Kurowska 

Oliwia Cichocka 

Kamila Kalicińska 

p. H. Kozińska 

NASTĘPNY NUMER JUŻ WKRÓTCE! 


