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                                                             NR 9 / listopad 

 

Potwory w naszej szkole! 

31 października "świętowaliśmy" Halloween, 

korytarze naszej szkoły zapełniły się 

przeróżnymi zjawami... Zrobiło się strasznie... 

Punkty za przebrania doliczymy do rywalizacji            

o Puchar Dyrektora Szkoły. 
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Chwile zadumy i refleksji... 
     

Uczniowie klasy VII b 

odwiedzili cmentarz 

komunalny porządkując groby 

i pomniki zasłużonych dla 

Włocławka. 

 

Na tropach niepodległości! 

 

W ramach przedsięwzięcia edukacyjno-

historycznego “NIEPODLEGŁA” w naszej szkole 

odbyły się ciekawe lekcje, które  prowadzili : 

Tomasz Wąsik ,,Na progu niepodległości...",              

dr Tomasz Dziki ,,Włocławek 1920. Ostatnie 

epizody walki Polski o niepodległość" oraz 

Prezydent dr Marek Wojtkowski ,,Pierwsze 

lata po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 

1918 roku". Nasza ocena dla prowadzących 

lekcje 6 ! 
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Moja Niepodległa! 

9 listopada obchodziliśmy 100 rocznicę 

odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Zaczęliśmy o 11:11 od odśpiewania  hymnu 

narodowego. Następnie klasy 4-6 oraz 

7- III Gim. stanęły do rywalizacji w quizie 

historycznym , konkursie poetyckim oraz 

plastycznym.  Punkty zdobyte przez zwycięskie 

klasy wliczono do rywalizacji o Puchar 

Dyrektora. 
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OGŁOSZENIA 

 Jeśli jedziecie z klasą  na wycieczkę, 

wysyłajcie zdjęcia z krótkim opisem na : 

gazetkazs8wl@wp.pl 

 3 pierwsze klasy, które poprawnie 

wypełnią krzyżówkę dostają dodatkowy 

punkt do pucharu dyrektora 

 Krzyżówka 

1.       
2.         

           

              4.        

          

 6.         
               7.                      
       8.          
            9.                     

           
1 1.          
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   1. ,,Jeszcze Polska nie zginęła...” 

2.Nauka o przeszłości. 

3.Rozmyślanie, rozważanie nad czymś, głębokie 

zastanowienie się. 

4.Państwo, w którym żyjemy. 

5.Inaczej naród. 

6. Głębokie zamyślenie, pogrążenie w myślach 

7.Uczymy się na niej. 

8......................komunalny 

9............ i pomnik w nich spoczywają zmarli. 

10.Miasto ,w którym mieszkamy. 

11. Symbol narodowy, w paski: biały i czerwony 

 

HASŁO: …...................................................... 
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Kącik naukowy 

 

Historia 
 

29 XI 1830 - noc listopadowa 

 

24-25 II 1831 - bitwa pod Grochowem 

 

26 V 1831 - bitwa pod Ostrołęką 

 

13-25 VIII 1920 - cud nad Wisłą 

 

Język Niemiecki 

 

                  OSOBY                                                          KOŃCÓWKI 

ich -e 

du -st 

er/sie/es -t 

wir -en 

ihr -t 

sie/Sie -en 
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Kącik literacki 

 

„KATECHIZM POLSKIEGO DZIECKA” 

                                      Władysław Bełza 

 

Kto ty jesteś? 

Polak mały. 
 

Jaki znak twój? 

Orzeł biały. 
 

Gdzie ty mieszkasz? 

Między swemi. 
 

W jakim kraju? 

W polskiej ziemi. 
 

Czym ta ziemia? 

Mą ojczyzną. 
 

Czym zdobyta? 

Krwią i blizną. 
 

Czy ją kochasz? 

Kocham szczerze. 
 

A w co wierzysz? 

W Polskę wierzę. 

Czym ty dla niej? 

Wdzięczne dziecię.  

Coś jej winien? 

Oddać życie. 
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Coś dla żartownisiów 

Szkolne. Dowcipy o szkole 
Przychodzi student do wykładowcy oddać pracę na 

zaliczenie. Podaje mu kartkę, a ten wyrzuca ją przez okno 
z czwartego piętra i mówi: 

- Jeśli przyniesiesz mi to w 5 minut, to wstawię ci 
najwyższą ocenę.  

Student wyjmuję drugą kartkę i mówi: 

- Proszę, tamto było kolegi, ale nie mógł przyjść, bo jest 
chory. 

 

Nauczyciel języka polskiego pyta uczniów: 

-Jak brzmi liczba mnoga od rzeczownika „niedziela”? 

-Wakacje, proszę pani! 
 
 
 

-Nie rozumiem ,jak jeden człowiek może robić tyle błędów!?- 

Dziwi się polonistka, oddając pracę domową uczniowi 

-Wcale nie jeden -odpowiada uczeń-Pomagali mi mama i tata  
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NASTĘPNY NUMER JUŻ 

WKRÓTCE 

 

 

 

MAJA POLITOWSKA 

ANIA ZIELIŃSKA 

MARTA ZIELASKIEWICZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


