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                                                                                                             NR 5 / 2018 Maj 

 

 Na koniec roku szkolnego Samorząd 

Uczniowski organizuje dwa plebiscyty:  

Belfer Roku oraz Uczeń i Uczennica Roku. 

BELFER ROKU 

W tym roku wybieramy nauczycieli                       

w następujących kategoriach : 

1.Bratnia dusza – nauczyciel pomocny, 

wyrozumiały 

2.Kaganek wiedzy – nauczyciel z dużą wiedzą        

i najlepiej ją przekazujący 

3.Pracowity jak mrówka – nauczyciel 

systematyczny, szybko sprawdzający 

sprawdziany  i testy  

4. Zgrywus    -  nauczyciel z poczuciem humoru 

5. Belfer roku – nauczyciel skupiający cechy ze wszystkich  kategorii  

 Uczniowie z klas 4-7 SP oraz II – III gimnazjum podają nazwiska 

nauczycieli do każdej kategorii. 

 

                  UCZEŃ I UCZENNICA ROKU 

  

Uczniem oraz uczennicą roku może zostać osoba, która spełnia 

poniższe kryteria i charakteryzuje się następującymi cechami: 

• koleżeński 

• z poczuciem humoru 

• kulturalny 

• sympatyczny 

• pomocny 

• odpowiedzialny 

• zaradny 

• kreatywny 

   W NUMERZE: 
-Plebiscyty: Belfer Roku , 

Uczennica i Uczeń Roku 

-Święto Matematyki 

-,,Ekologia to nie moda, to 

styl życia” 

-,,Nie jestem piratem” 

-Ogłoszenia 

-Krzyżówka 

-Kącik Naukowy 

-Kącik Literacki 
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• obowiązkowy (realizuje obowiązek szkolny na miarę swoich 

możliwości) 

 Uczniowie ze wszystkich klas (4-7 SP, II- III Gim) typują dwie 

osoby z klasy: dziewczynka i chłopiec. Następnie wszyscy uczniowie 

wybiorą spośród tych kandydatów zwycięzców w kategorii SP                           

I Gimnazjum 

   

                      ŚWIĘTO MATEMATYKI 

 

 9 kwietnia 2018 roku w naszej szkole w 

ramach projektu edukacyjnego odbyło się 

„Święto Matematyki”. Cały miesiąc poświęcono 

na przeprowadzenie testów wiedzy z dziedziny 

matematyki oraz przygotowano konkurs literacki 

i plastyczny o tematyce matematycznej. 

Oto wyniki z klas 4-7 SP i II-III GIM: 

                               

                          TESTY WIEDZY  

KLASY 4                                      KLASA 5 

I.Zofia Gmurczyk                                  I.Gabriel Masłowski 

II.Anna Markowska ,Maja Orłowska      II.Maria Kurdubska 

III.  Ada Stachowiak                            III.Lena Grześ 

    

KLASY 6                                      KLASY 7 

I.Krystyna Skulimowska                    I.Kamil Ubysz 

II.Michał Balukiewicz                       II.Natasza Majdańska 

III.Maja Politowska                         III.Jakub Schachtschneider 

 

   KONKURS PLASTYCZNY „MATEMATYCZNE OBRAZY” 

 

KLASY 4                                      KLASA 5              

I.Blanka Bieniecka                                       I.Lena Grześ 

II. Ania Markowska                      Wyróżnienia : Maria Kurdubska, 

III.Julianna Siedlecka,                                       Oliwia Kurowska 

Natalia Wrześniak                                                     
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KLASY 6                                             KLASY 7 

I.Jakub Frątczak                                           I.Alicja Kordyla   

II.Ania Berger,Maja Politowska                     II.Olga Urbańska 

III.Rutka Alabrudzińska                               III.Paulina Wnukiewicz 

Dodatkowe wyróżnienie:Michał Balukiewicz 

                          

                         KLASY II i III GIM 

I.Weronika Przysiecka 

II. Inez Sołtys 

III.Bartek Kapuściński,Urszula Kalicińska 

 

        

 

 

 

 

 

                              

 

                KONKURS POETYCKI „MATEMATYKA W POEZJI” 

   Na konkurs wpłynęły tylko 3 prace. Wszyscy autorzy tekstów zostali 

nagrodzeni byli to: Natalia Wrześniak, Jakub Ciarka, Wojciech 

Wilczyński. 

                       

            „EKOLOGIA TO NIE MODA, TO STYL ŻYCIA” 

   17 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 3 

im. Mikołaja Kopernika odbyła się                

XVI edycja konkursu ekologicznego . 

Tegorocznym zadaniem było 

przygotowanie plakatu z hasłem 

„Ekologia to nie moda, to styl życia”. 

Naszą szkołę reprezentowały                        

4 uczennice z klasy 6b czyli:                    

Julia Kowalczyk, Maja Politowska, Marta 

Zielaskiewicz i Ania Zielińska. Dziewczyny wykazały się dużą wiedzą 

ekologiczną, jak i talentem plastycznym, gdyż zdobyły II miejsce. 

GRATULUJEMY!       
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                            „NIE JESTEM PIRATEM” 

 W kwietniu w Zespole Szkół nr 8 we 

Włocławku miały miejsce lekcje dotyczące 

zagadnień z dziedziny prawa autorskiego 

pod tytułem „Kwietniowi Antypiraci”.              

Jest to ogólnopolska akcja zorganizowana  

z okazji Światowego Dnia Książki i Praw 

Autorskich przez Kujawsko- Pomorskie 

Centrum Edukacji Nauczycieli we 

Włocławku. Temat zajęć przeprowadzonych 

w klasie VIa i VIb brzmiał: „Nie jestem 

piratem, czyli o legalnym korzystaniu z 

utworów”, który przybliżył zasady korzystania z zasobów Internetu w 

sposób zgodny z prawem. Młodzież poznała pojęcia 

takie jak prawo autorskie, własność intelektualna, 

plagiat itp. Na pamiątkę wzięcia udziału w lekcjach 

młodzież zostawiła odcisk dłoni na plakacie z napisem 

„Nie jestem piratem”, który można oglądać                    

w bibliotece szkolnej.  

 

 
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     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. Centrum …...... Nauczycieli 

2. Astronom, jego imieniem i nazwiskiem nazwano szkołę podstawową,                         

która była organizatorem konkursu ekologicznego 

3. Konkurs matematyczno-plastyczny „Matematyczne...........” 

4. Jedna z cech, którą powinien posiadać uczeń i uczennica roku  

5. Konkurs matematyczno-poetycki  „Matematyka w …....” 

6.  …...........wiedzy- jedna z kategorii plebiscytu Belfer roku 

7. Prawa …....... to jedno z pojęć poznanych na zajęciach „Nie jetem 

piratem” 

8. Przeciwieństwo pirata to ….... 

 

                             KĄCIK NAUKOWY 

                             TRUDNE SŁOWA 

 

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 

 
               Leśmian Bolesław, „Ty przychodzisz jak noc majowa” 

                       Ty przychodzisz jak noc majowa… 

                       Biała noc, noc uśpiona w jaśminie… 

                         I jaśminem pachną twe słowa… 

                        I księżycem sen srebrny płynie… 

                                   Kocham cię… 

                             Nie obiecuję ci wiele… 

                             Bo tyle co prawie nic… 

                           Najwyżej wiosenną zieleń… 

                                   I pogodne dni… 

                         Najwyżej uśmiech na twarzy… 

                               I dłoń w potrzebie… 

                               Nie obiecuję ci wiele… 

                            Bo tylko po prostu siebie… 

                                  Jak powietrze. 

                         Jak dziurę w starym swetrze. 

                             Jak drzewo na polanie… 

                         Po prostu kocham cię… kochanie. 

                           Czy pozwolisz, że ci powiem… 

                          W wielkim skrócie i milczeniu… 

                               Że ci oddam i otworzę… 

                       W ciszy serc, w potoków lśnieniu… 

                         Słowa dwa przez sen porwane… 

                  Przez noc ukryte… przez czas schwytane… 

                        Słowa dwa, co brzmią jak śpiew, 

                         dwa proste słowa…. kocham cię. 
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      TWÓRCY: 

 

ROKSANA POLITOWSKA 

MAJA POLITOWSKA 

MARTA ZIELSKIEWICZ 

RAFAŁ MASŁOWSKI  

ANIA ZIELIŃSKA 

NASTĘPNY NUMER JUŻ WKRÓTCE! 


