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Nr 4/2018 

Cena 50 gr 

ECHO 

SZKOŁY 
 

Kończy się rok szkolny i rozpoczynają się wakacje – czas zasłużonego odpoczynku po wielu 

miesiącach ciężkiej pracy. Wszystkim uczniom i ich rodzicom, a także nauczycielom i 

pracownikom szkoły życzymy, by tegoroczne wakacje były ciepłe i radosne. Niech każdy dzień 

wakacyjnych przygód pozostanie w Waszej pamięci jako dzień udany i wykorzystany w pełni. 

Odpoczywajcie w pełnym słońcu i przy ładnej pogodzie, nabierajcie sił i „ładujcie akumulatory”, 

ale z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. 

                                               Samorząd Uczniowski 

REBUS 

HASŁO:……………………………………………………………………………………. 

HUMOR 

Nauczyciel historii wpada 

zdenerwowany do pokoju 

nauczycielskiego i mówi do dyrektora:  

- Ech, ta 2A! Nie wytrzymam z tymi 

baranami! Pytam ich, kto wziął Bastylię, 

a oni krzyczą, że to żaden z nich!  

- Niech się Pan nie denerwuje - uspokaja 

dyrektor - może to rzeczywiście ktoś z 

innej klasy? 

*** 

Mąż: Chciałbym te wakacje spędzić tam, 

gdzie jeszcze nigdy nie byłem.... 

Żona: Świetnie...Co powiesz na 

kuchnię? 

*** 

Uczeń wraca z wakacji do szkoły i mówi 

do kolegi: 

- Szkoda, ze tego nie widziałeś, jechałem 

na słoniu, a obok mnie dwa lwy... 

- I co dalej, i co dalej?... 

- Musiałem zejść z karuzeli... 
 

 

Agent biura podróży wynajmuje 

Kowalskim apartament nad morzem. 

- A czy tu często pada deszcz? - pyta 

Kowalski. 

- Tu? Nigdy! Tylko na zewnątrz. 

*** 

Wycieczka szkolna w muzeum. 

Zainteresowanie Jasia wzbudza tabliczka 

umieszczona obok mumii. 

- Tutaj jest napisane 2466 PNE. Co to 

może znaczyć? - pyta kolegę. 

- To chyba rejestracja wozu, który 

potrącił tego nieboszczyka. 

*** 

Przychodzi do klasy  nowa 

nauczycielka, na zastępstwo. Pyta się 

dzieci, czy mają jakichś przodków. 

Zgłasza się Zosia i mówi : 

 - Ja mam babcię . 

Zgłasza się Kuba : 

 - Ja mam babcię i dziadka . 

Zgłasza się Jasiu : - Ja mam pra-pra-pra-

pra babcię . 

-Oj... Jasiu nieładnie tak kłamać. to 

chyba niemożliwe  - mówi nauczycielka 

A Jasiu na to : 

 - Dla-dla-dla-czego? 

 

Redakcja gazetki: 

Opiekunowie: p. Katarzyna Borecka, p. Elżbieta 

Szostak 

Uczniowie: Alicja Jelonek, Klaudia Drynda, Julia 

Brodziak, Bartłomiej Drosik, Adrianna Ślusarczyk 



WYBORY DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO 

Dnia 23 maja 2018 roku w naszej szkole odbyły się wybory. Uczniowie 

oraz nauczyciele wybierali Rzecznika Praw Ucznia, opiekunów Samorządu 

Uczniowskiego oraz Samorząd Uczniowski. Podczas całych wyborów 

oddano 319 głosów. Głosowanie było tajne. W komisji zasiadły: p. 

dyrektor Monika Rabenda, p. mgr Katarzyna Borecka, p. mgr Wioletta 

Kandora. 

W wyniku wyborów: 

- Rzecznikiem Praw Ucznia została pani Katarzyna Pura 

- opiekunami Samorządu Uczniowskiego zostały: p. Sylwia Huć,  

p. Wanda Pilarz, p. Marzena Grajcar, p. Agnieszka Leśniak  

- w Samorządzie Uczniowskim zasiadły uczennice Nel Bolewska 

(przewodnicząca) i Katarzyna Galiczak (zastępca) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI! 

Pionowo 

1. Biorą go rodzice w 
pracy, aby pojechać  

z dziećmi na wakacje. 

2. Chroni przed deszczem 
lub przed słońcem.  

3. Pora roku następująca po 

lecie. 
4. Pamiątki zbierane 

podczas pobytu nad 

morzem. 
6. Jeżdżą tam turyści, 

którzy lubią aktywny 
wypoczynek. 

Poziomo 

5. ... słoneczne chronią oczy 
przed słońcem. 

7. Miesiąc rozpoczynający 

porę roku lato. 
8. Zjadane latem dla 

ochłody. 

  

 

Z poprawnymi odpowiedziami proszę 

zgłaszać się do pani Kasi Boreckiej. 

Zwycięzca zostanie wybrany drogą 

losowania. 

KĄCIK KULINARNY 

Kiedy za oknem panuje upał i nic się nie chce, dobrze jest zrobić sobie zimny koktajl. Prosty  

w przygotowaniu, zimny i orzeźwiający napój pozwoli wam przetrwać letnie, gorące dni. 

Przygotowanie owocowego koktajlu wcale nie jest trudne. Wystarczy trochę owoców, kilka 

dodatkowych składników i już można delektować się orzeźwiającym płynem. 

 KOKTAJL Z BANANA 

Składniki: 300 ml mleka 3,2 %, 2 banany,  kilka kropli soku z limonki, 4 gałki 

lodów waniliowych. 

Sposób przygotowania: dokładnie zmiksować banany, mleko, cukier 

waniliowy. Na koniec dodać limonkę i lody. 

KOKTAJL Z MANGO 

Składniki: 1 dojrzałe mango, o 150 g niskotłuszczowego jogurtu  naturalnego 

schłodzonego, 300 ml półtłustego mleka schłodzonego, 1 łyżeczka płynnego 

miodu,  nasiona z 6 strączków kardamonu . 

Sposób przygotowania: obrane, pokrojone mango miksujemy i łączymy z 

jogurtem i mlekiem. Dosładzamy miodem, dodajemy kardamon. Odstawiamy 

do schłodzenia. 

KOKTAJL TRUSKAWKOWY 

Składniki: 0,5 kg truskawek, 500 ml zsiadłego mleka, 3-5 łyżek miodu/cukru, 

kilka kropel ekstraktu waniliowego (opcjonalnie) 

Sposób przygotowania: miksujemy wszystkie składniki, odstawiamy do 

schłodzenia. 

Opiekunowie samorządu 

uczniowskiego 

Łącznie: 317 i 2 nieważne 

Huć Sylwia – 65  

Pilarz Wanda – 64 

Grajcar Marzena – 56 

Leśniak Agnieszka – 48 

Pośpiech Ilona – 35 

Poraj Joanna – 34 

Grajcar Ilona - 15 

 

Samorząd Uczniowski 

Łącznie: 318 i 1 nieważny 

Bolewska Nel – 146 

Galiczak Katarzyna – 111 

Cioch Daria – 25 

Świtalski Krystian – 25 

Krawczyk Maja – 11 

Rzecznik Praw Ucznia: 

Łącznie 315 i 4 nieważne 

Pura Katarzyna – 135 

Kandora Wioletta – 90 

Pilch Magdalena – 64 

Biernacka Agata - 26 



 

 

 

  

BEZPIECZNE WAKACJE 

Wakacje to wspaniały czas relaksu, którego wyczekuje każdy uczeń. Dzięki tym prostym 

zasadom będziecie mogli spędzić je szczęśliwie i, co najważniejsze, bezpiecznie. 

• Rozważnie korzystajcie ze wszystkich przyjemności, jakich dostarczają wakacje! 

• Zawsze informujcie swoich rodziców o tym, gdzie i z kim przebywacie! 

• Na zabawy wybierajcie jedynie bezpieczne miejsca – z dala od jezdni, torów kolejowych, 

wykopów. 

• Jeżdżąc na rowerze, rolkach, hulajnodze czy desce – nie traktujcie jezdni jak placu zabaw! 

• Kąpcie się jedynie w miejscach do tego wyznaczonych – strzeżonych kąpieliskach pod 

opieką ratowników lub osób dorosłych! 

• Bądźcie ostrożni wobec zwierząt – nawet najbardziej łagodne bywają niebezpieczne! 

• Nie korzystajcie z propozycji przejażdżki lub spaceru z nieznajomym! 

• Pozostając samodzielnie w mieszkaniu – ostrożnie obchodźcie się z urządzeniami 

elektrycznymi i gazowymi! 

• Nigdy nie bawcie się ogniem – ogniska rozpalajcie w miejscach wyznaczonych, zawsze w 

obecności osób dorosłych! 

• Zawsze mówcie "NIE", gdy nie zgadzacie się z szalonymi pomysłami i propozycjami 

swoich kolegów! 

• Uczestnicząc w pracach polowych – zachowajcie szczególną ostrożność. Nie dotykajcie 

maszyn i urządzeń będących w ruchu i pod napięciem! 

• Zawsze dbajcie o środowisko naturalne - nie niszczcie i nie zaśmiecajcie otoczenia, w 

którym przebywacie! 

• Zawsze pamiętajcie, że pewność siebie i lekkomyślność nie wróżą nic dobrego! 

DZIEŃ DZIECKA 

Zarówno kiedy poczujemy się 

zagrożeni, jak i w razie popełniania 

przestępstwa, nie wahajmy się 

zwrócić o pomoc. Taki przypadek 

należy zgłosić znajdującemu się  

w pobliżu policjantowi, do 

najbliższej jednostki policji lub 

telefonicznie pod numer 997 lub 

112. 

 

W piątek 1 czerwca odbył się w szkole Dzień Dziecka. O godz. 9:00 uczniowie zebrali się na 

boisku szkolnym, rozłożyli koce piknikowe i przygotowali się do zaplanowanych przez SU 

gier i zabaw. SU zorganizował wiele konkursów sprawnościowych i innych atrakcji. 

Poszczególne klasy rywalizowały w następujących konkurencjach - hokej w kaloszach, bieg w 

japonkach, babki z piasku czy zabawy w „paletę” i „wężyki”. Jednak nie tylko uczniowie brali 

udział w zabawach! Wychowawcy rywalizowali dla swoich klas w konkurencjach tj. ubijanie 

piany na czas i rzut kaloszem na odległość. Konkursy były rozgrywane w kategoriach: klasy 1-

3 SP, klasy 4-6 SP oraz klasy gimnazjalne i 7 SP. Wśród tych kategorii zwycięzcami zostali: 

- Klasy 1-3 SP: klasa 1b 

- Klasy 4-6 SP: klasa 6a 

- Klasy 7 SP i kl. gimnazjalne: klasa 7b 

Nagrodami były darmowe pizze dla zwycięskich klas. Zwycięzcy dostaną nagrody 18 czerwca. 

SU zadbał o to, by w tym dniu wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni i w związku z tym, każdy 

uczeń otrzymał czekoladowego batonika. Uczniowie mogli również zakosztować pysznych 

lodów, które były sprzedawane przez SU w sklepiku lodowym. Co więcej, w ten dzień 

uczniowie kończyli lekcje wcześniej, nie mieli typowych zajęć lekcyjnych, panie kucharki 

zadbały o to, by obiad w tym dniu był również nietypowy i zaserwowały uczniom przepyszne 

hot-dogi. Uczniowie dostali również czekolady i soki. 

Wszyscy świetnie się bawili! 

 

 

 

 

  



W dniach 14-15 maja 2018r. w naszej szkole odbyła się zbiórka makulatury zorganizowana 
przez Szkolne Koło Ekologiczne. 

Celem akcji było zaktywizowanie całej społeczności szkolnej do działań związanych 
z segregacją odpadów. Akcja wdraża uczniów i ich rodziny do ochrony środowiska poprzez 

pozyskiwanie surowców wtórnych. Jest to praktyczna edukacja ekologiczna, która wymaga 

konsekwencji i wytrwałości. 

W sumie zebrano 5030 kg makulatury! 
SKE i jego opiekunowie dziękują wszystkim za zaangażowanie. 

Zbiórka została przeprowadzona w formie konkursu. Oto zwycięzcy: 

I miejsce klasa IVc – 996 kg 

II miejsce klasa Va – 873 kg 

III miejsce Vb – 655 kg 

Pozostałe klasy zebrały: 
I a - 323kg 
I b - 121 kg 

I c - 74 kg 

IIa - 97 kg 
IIIa - 354 kg 

IIIc - 445 kg 

IIId - 21 kg 
IVa - 79 kg 

IVb - 256kg 

VI a - 121 kg 
VI b - 76 kg 

VII a - 65 kg 

VII b - 72 kg 

II A gimnazjum - 100kg 

II B gimnazjum - 91 kg 

III A gimnazjum -118 kg 
III B gimnazjum - 83 kg 

 

  

SZKOLNA ZBIÓRKA MAKULATURY 

Zachęcamy już do gromadzenia zużytego papieru, gdyż w kolejnym roku znów ogłosimy zbiórkę 

makulatury! 

 

DZIEŃ CZEKOLADY 

„British Royal Family”- gimnazjum 

Uczennice klas drugich serdecznie zapraszają na stronę 

internetową własnego autorstwa poświęconą brytyjskiej rodzinie 

królewskiej. Strona została utworzona w związku  

z przeprowadzonym projektem z języka angielskiego pt. 

„Brytyjska rodzina królewska”. Twórczyniami strony są 

uczennice Emilia Grzyb i Marta Lizurej. Nadzór nad 

całokształtem projektu sprawowała natomiast p. Mirosława 

Kozińska. 

Zachęcamy do odwiedzenia strony! 

Link: brytyjskarodzina.Blogspot.com 

Niezmiennie uwielbiana na całym świecie od ponad 200 lat w coraz bardziej 

wymyślnych odsłonach: to już nie tylko ciastka, batony czy lody, ale również mydło 

czy nawet masaż. Trudno się dziwić temu szaleństwu – w końcu czekolada bardzo 

długo czekała na światowe odkrycie. Światowy Dzień Czekolady przypada 12 

kwietnia, w związku z tym Samorząd Uczniowski zaprosił wszystkich do świętowania 

i ubrania się w kolorach czekolady. Od samego rana działał w szkole sklepik 

czekoladowy w którym oferowano: cukierki, batoniki, draże, deserki , musy, mleko 

czekoladowe i tosty z nutellą. Największą popularnością cieszyły się tosty i wspaniała 

czekolada na gorąco z bitą śmietaną. Wszyscy się słodko bawili, czego dowodzą 

zdjęcia z ogromnymi kolejkami. 

WYCIECZKA DO WARSZAWY 

Dnia 28.05.2018 roku klasy drugie gimnazjum udały się na trzydniową wycieczkę 

do Warszawy. Uczniowie zwiedzili przede wszystkim Łazienki, Stare Miasto, 

Zamek Królewski i Powązki, a także Muzeum Więzienia Pawiak. Oprócz zabytków 

nie zabrakło także współczesnych atrakcji. Uczestnicy odwiedzili Stadion 

Narodowy, siedzibę TVP, a ponadto świetnie się bawili w Centrum Nauki 

Kopernik. 

 

 


