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DZIĘKUJEMY! 
Pani Dyrektor mgr Magdalenie Dwornickiej           

za dobre serce, uśmiech, którym nas obdarzała             

co dzień, dobre słowo, wsparcie i naukę. 
                     Życzymy wielu sukcesów w nowej pracy. 

 
 
 
 

 
 
Wytrwałości w każdym dniu, 
spokoju w każdej godzinie, 
pogody ducha na co dzień, 
miłości przez całe życie.   
 
Obecnej Pani Dyrektor mgr Annie Stanek życzymy 

wielu sukcesów w pracy, zadowolenia, spełnienia 
marzeń  oraz samych radosnych chwil. 

                                 
                     Nauczyciele, uczniowie i pracownicy szkoły 
  



WITAJ SZKOŁO!   
Nastał wrzesień, idzie jesień, 

kolorowe liście niesie. 

Słoneczko pięknie przygrzewa, 

mienią się liście na drzewach. 

Dzieci do szkoły wracają, 

do nauki się zabierają. 

Długa przerwa to sprawiła, 

że większość z nas się za sobą stęskniła.  

 

    
W bieżącym roku szkolnym z uwagi na 
pandemię Covid – 19 rozpoczęcie roku 
szkolnego nie było takie, jak w latach ubiegłych.  
Spotkaliśmy się z wychowawcami w klasach, 
podzieleni na tury. 
Mimo wielu przeciwności związanych                                   
z obostrzeniami, byliśmy bardzo szczęśliwi,       
że mogliśmy się spotkać z kolegami i wreszcie 
porozmawiać ze sobą.  

 
Zaczynamy normalne zajęcia, mamy nadzieję, że wszystko 
będzie dobrze!   
 

W roku 2020 świętujemy 
wiele rocznic: setną rocznicę 

urodzin Jana Pawła II,  
setną rocznicę Bitwy 

Warszawskiej zwanej 
Cudem nad Wisłą.  

 
Poznajemy wydarzenia historyczne, zgłębiamy 
fakty z życia naszego Patrona.  
Staramy się postępować zgodnie z jego 
wskazówkami.  
 
Święty Janie Pawle II wypraszaj dla nas łaski,  
byśmy stawali się coraz lepsi i kroczyli przez całe życie drogą do Boga. 
 



 
WYWlAD Z NAUCZYCIELKĄ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

PANIĄ JOANNĄ ZABRZEWSKĄ 
 

Jest nam bardzo miło, że wśród nauczycieli, którzy zawitali do 

naszej szkoły w tym roku znalazła się Pani, dlatego chcielibyśmy 

przeprowadzić krótki wywiad. 

 
R - Dzień dobry 

                J. Z. - Dzień dobry. 

 

R – Wiemy, że pracuje Pani dopiero od 1 września i jest to Pani pierwsza praca.                           

Jak pracuje się Pani z uczniami w naszej szkole? 

 

J. Z. – Nie ukrywam, iż na początku miałam obawy. Nowa szkoła, nowi uczniowie,                                

nie wiedziałam, czy sobie poradzę i czy w ogóle uczniowie mnie zaakceptują. Jednak z każdym 

dniem moje wątpliwości znikają. Uczniowie są bardzo pomocni i życzliwi. Chętnie udzielają 

mi wskazówek i rad oraz opowiadają o zwyczajach panujących w szkole. Mam nadzieję,                         

że nasza dalsza współpraca będzie przebiegała pomyślnie, tak jak do tej pory.  

 

R – Kiedy Pani postanowiła, że zostanie nauczycielem? 

 

J. Z. – Już jako dziecko marzyłam o tym, aby zostać nauczycielką. Zawsze podziwiałam moją 

mamę, która też uczy w szkole. Wielokrotnie przysłuchiwałam się opowieściom moich 

dziadków, którzy również pracowali w szkole i chętnie opowiadali zabawne historie z życia 

szkoły.  

 

R - Co lubi Pani robić w wolnym czasie? Jakie są Pani zainteresowania, hobby? 

 

J. Z. – Jestem członkiem zespołu regionalnego. Interesuje się folklorem i muzyką.  

W wolnym czasie lubię oglądać filmy, ale także spędzać czas na świeżym powietrzu.  

Moją pasją jest gotowanie oraz przygotowywanie pomocy dydaktycznych.  

 

R - Czy lubi Pani czytać książki? Jaką książkę wybrałaby Pani, wybierając się                                 

na „bezludną wyspę”. 

 

J. Z. –  Owszem, lubię. Jednak często brakuje mi na to czasu.  

Myślę, że najlepszym wyborem byłaby książka pt. „Duma i uprzedzenie” autorstwa Jane 

Austen, w której autorka ukazuje życie angielskich wyższych sfer na przełomie XVIII i XIX 

wieku. 

 

R – Każdy z nas ma jakieś marzenia. Czy mogłaby nam Pani zdradzić, jakie jest Pani 

największe marzenie? 

 

J. Z. –  Jednym z moich marzeń jest podróż do USA. Zawsze marzyłam o tym, aby zwiedzić 

kilka znanych miejsc takich jak Hollywood, Los Angeles, Biały Dom oraz zobaczyć wodospad 

Niagara. 

  

Dziękujemy za udzielenie wywiadu. Życzymy Pani wielu 

sukcesów w pracy zawodowej i spełnienia wszystkich marzeń,                    

nawet tych najskrytszych. 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/XVIII_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek


Pani Dyrektor  
 

Pani Dyrektor głową naszej szkoły jest, 

przemierza ją od rana wzdłuż i wszerz.   

Zawsze uśmiechnięta i radosna, 

dla wszystkich życzliwa i pomocna. 

 

 

       naszym nauczycielom  

                Nasi nauczyciele wspaniali, 
                 są zawsze dla nas oddani. 
                 Na co dzień od nas wiele wymagają,  
                 dobre oceny często wstawiają. 
                 Dzięki nim wiedzę zdobywamy, 
                 za to ich bardzo kochamy. 

                                            

    KSIĘDZU                                                                                                                                                                                                                                               
za to dziękujemy,  

                                                        że coraz więcej o Bogu wiemy. 

 

PANI EWIE I JANINIE 

Panie woźne o czystość i porządek dbają,   
klasy i korytarze sprzątają i odkażają. 
Za trud włożony, byśmy czysto mieli, 
dziękujemy, w tej radosnej chwili. 

 

PANU KONSERWATOROWI 

Dziękujemy za to, że porządek w obejściu szkoły utrzymuje, 
i z powierzonych zadań się wywiązuje. 

 
 

Z OKAZJI DNIA NAUCZYCIELA 
ŻYCZYMY PANI DYREKTOR, NAUCZYCIELOM  

ORAZ PRACOWNIKOM OBSŁUGI 
DUŻO SATYSFAKCJI Z WYKONYWANEJ PRACY, 

WIELU SUKCESÓW, SPEŁNIENIA MARZEŃ 
ORAZ WYTRWAŁOŚCI W REALIZACJI SWOICH PLANÓW. 

                                                                          
                                                                                    Redaktorzy gazetki 



 
W DNIU WASZEGO ŚWIĘTA 

 
Już tyle pięknych wierszy zostało powiedzianych,  
i piosenek zaśpiewanych, 
lecz żadne słowa nie są w stanie, 
za Wielkie serce Wam podziękować. 
Za to, że jesteście z nami, 
zawsze wyrozumiali i kochani.  
Swoją wiedzą się dzielicie 
i często o nas myślicie. 
Dziś Wam z serca dziękujemy,   
i życzenia dla Was ślemy. 
  

********************************************************** 

                             

 Zdarzyło się to rok temu, kiedy wraz                           

z całą rodziną wyjechaliśmy na wczasy. 

Miejscowość, w której się zatrzymaliśmy 

znajdowała się nad samym brzegiem 

morza. Było tam cudownie. Wokoło rosły 

piękne, sosnowe lasy, w morzu szumiała 

czysta, błękitna woda, a na brzegu 

błyszczał złoty, drobniutki piasek.  

Pewnego dnia była piękna pogoda. Nad morzem unosiło się stado mew,                   

co chwilę nurkujących w fale za pożywieniem. Po plaży przewijali się spacerowicze,             

a także przychodzili ludzie ze swoimi parawanami. Odgradzali swoje terytorium,                 

co bardzo mnie śmieszyło.  

Z godziny na godzinę przybywało ludzi, jedni się opalali w ciepłych promieniach 

słońca, inni kąpali w morzu. Dzieci budowały zamki z piasku.                                                            

Co chwilę przechodził obok naszego parawanu lodziarz, który głośno wołał: lody, lody 

na patyku...Gwar i śmiechy ludzi zagłuszał szum morza.                                                                                                                    

Tak było do wieczora. Po zachodzie słońca plaża opustoszała.  

Po kolacji postanowiłam pójść jeszcze raz nad morze. Siedziałam i podziwiałam 

księżyc w pełni, który odbijał się w morskich falach. Patrzyłam, jak woda spokojnie 

faluje i wdychałam czyste powietrze, nasycone jodem.  

Nagle tafla wody zaczęła bulgotać. Pod jej powierzchnią zobaczyłam 

kilkanaście kolorowych świateł, a w blasku księżyca dojrzałam, wyłaniające się                           

z morza dziwne istoty. Wystraszyłam się nie na żarty, zerwałam się z miejsca                                  

i schowałam za kępą krzewów, ale tak, abym mogła widzieć co robią.                                    

Stworki rozglądały się niespokojnie dookoła, a później skoczyły do wody i pływały, 

wydając dziwne dźwięki. 

 Gdy popłynęły w głąb morza, pobiegłam pędem do domku, w którym 

mieszkaliśmy. Umyłam się i położyłam do łóżka. Tej nocy długo nie mogłam zasnąć... 

                                                                                            cdn. 



 

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II – NASZ PATRON 
 
      22 października obchodzimy w szkole Dzień Patrona. 
Naszą tradycją stały się coroczne pielgrzymki śladami Jana 
Pawła II. 

W tym roku ze względu na pandemię COVID – 19 
wycieczka nie odbyła się, natomiast w szkole miały miejsce 
lekcje o patronie.  
 
       KILKA FAKTÓW Z ŻYCIA ŚWIĘTEGO  
 
Jan Paweł II urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. 
Jego ojciec był urzędnikiem administracji wojskowej,                              
a matka zajmowała się domem. 
 
Gdy miał 9 lat zmarła mu matka, a później brat. 
 
W 1930 roku rozpoczął naukę w gimnazjum, a także 

wstąpił do kółka ministranckiego. 

Lubił sport, a szczególnie piłkę nożną, pływanie, jazdę na 

nartach, wycieczki w góry. 

Po zdaniu matury rozpoczął studia polonistyczne na 

Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.  

W czasie wojny pracował w  Zakładach Chemicznych „Solvay”. 

W 1941 roku zmarł mu ojciec. Młody Karol bardzo ciężko przeżył jego śmierć. 

W 1942 roku wstąpił do tajnego seminarium duchownego. Święcenia kapłańskie 

otrzymał w 1946 roku z rąk kardynała Sapiehy. 

Następnie udał się do Rzymu, gdzie studiował na Papieskim Uniwersytecie 

Dominikańskim. 

Po powrocie do kraju rozpoczął pracę w miejscowości Niegowić. 

W 1958 roku został powołany na biskupa pomocniczego, a w 1963 otrzymał 

nominację na stanowisko arcybiskupa metropolity krakowskiego. 

26 czerwca 1967 roku papież Paweł VI mianował arcybiskupa Wojtyłę kardynałem. 

16 października 1978 roku Karol Wojtyła został wybrany na konklawe w Rzymie 

papieżem. Przyjął wtedy imię Jan Paweł II.  

Jego pontyfikat trwał 26 lat 5 miesięcy. 

Zmarł 02 kwietnia 2005 roku. 

W ciągu swojego pontyfikatu odbył 104 pielgrzymki zagraniczne, w tym 8 oficjalnych 

do Polski. 

Beatyfikowany przez Benedykta XVI – 1 maja 2011 r.  

Kanonizowany w niedzielę Miłosierdzia Bożego 27 kwietnia 2017 roku przez papieża 

Franciszka w Rzymie. 



Smacznie, zdrowo i kolorowo 
W bieżącym roku szkolnym nadal kontynuujemy spożywanie zdrowych, kolorowych 
śniadanek. Jemy je wspólnie w klasie, a ostatnie zjedliśmy z najbliższymi w domu. 
 
Co miesiąc śniadanka są w innym kolorze. We wrześniu motywem przewodnim był kolor                       
pomarańczowy, w październiku fioletowy, a w listopadzie czerwony.  

 
W tym dniu staramy się również założyć na siebie ubranie w kolorze śniadanka.  

 

Marchewki, pomarańcze, mandarynki, 

poprawiają nasze minki. 

Z radością je zjadamy 

i lekarza omijamy. 

 

Fioletowe śliweczki na stole królują, 

wszystkim dzieciom smakują. 

 

 

Ach! Jakie to pyszne! 

Soczyste, czerwone pomidorki, 

słodki sok i sałata,  

to wspomnienie minionego lata. 

 

 



 

CZY znasz te owoce                      

i warzywa? 
  

Spróbuj nazwać wszystkie owoce i warzywa, które widzisz na ilustracji. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pixabay.com/pl/users/openclipart-vectors-30363/ 

 

Dlaczego warto jeść owoce i warzywa? 

- zawierają mnóstwo witamin, 

- zapobiegają różnym chorobom, 

- mają korzystny wpływ na naszą skórę i sylwetkę, 

- poprawiają nasze samopoczucie, 

 

Jedz owoce i warzywa! Są pyszne i zdrowe! 

 

 


