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Nr 10              
  

 

 
 
Gazetka Szkoły Podstawowej Nr 2 
z Oddziałami Integracyjnymi                                      
im. Michała Kajki w Nidzicy     
 
 
 
 
Radosnych, słonecznych, beztroskich,    
ale przede wszystkim bezpiecznych  
i zdrowych wakacji  
życzy redakcja Kurierka 
  
 
 
 
 

 
W numerze: 

- kalendarium, 

- Święta Majowe,   

 - życzenia i laurki z okazji Dnia Matki i Ojca, 

- Dzień Dziecka – oczami uczniów, 

- osiągnięcia naszych uczniów,  

- pyszne przepisy kulinarne 

i wiele innych ciekawych informacji... 
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Kalendarium  
Maj, 2021r. 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 

      

  

1 Święto Pracy

 

2 Święto Orła 
Białego  

 

3 Święto 
Konstytucji             
3 Maja 

 

4 Dzień 
Kominiarza 

 

5 Światowy 
Dzień Higieny 

Rąk

 

6 
  

7 Dzień Kosmosu 8 Dzień 
Bibliotekarza               
i Bibliotek 

 

9 Dzień Unii 
Europejskiej 

10 Dzień 
Posprzątania 
Swojego 
Pokoju

 

11 Dzień bez 
Śmiecenia 

12 Między-
narodowy 
Dzień 
Pielęgniarek

 

13 14 Dzień 
Farmaceuty

 

15  Święto 
Polskiej Muzyki                    
i Plastyki

 

 

16 

17 Światowy 
Dzień 

Pieczenia

 

18  

 

19 Dzień 
Dobrych 
Uczynków 

20 Europejski 
Dzień Morza

 

 

21Międzynarodo-
wy Dzień herbaty 

 

22 Dzień Praw 
Zwierząt

 

23 Światowy 
Dzień Żółwia 

 

24 Dzień Braci

 

25 Między- 
narodowy 
Dzień Dziecka 
Zaginionego 

                                              

26 Dzień 
Samolotów          
z Papieru

 

27 28 Światowy 
Dzień 
Hamburgera 

 

29 30 Światowy 
Dzień Soku

 

 

31 Dzień 
Bociana 
Białego 
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Majowe święta – dni, o których                 

należy pamiętać 

Przed nami czas trzech świąt majowych: 1, 2 i 3 maja, które są 

szczególnie ważne w historii Polski. Będziemy je obchodzić w szczególny 

sposób – razem, a jednak osobno. Ale czy tak naprawdę wszyscy wiemy, 

dlaczego świętujemy? Warto przypomnieć sobie, skąd wzięły się święta 

majowe. Dlaczego je świętujemy i komu je zawdzięczamy? 

 

1Maja    

1 Maja – to Międzynarodowy Dzień Pracy. Rodowód tego święta sięga 

XIX wieku i niestety jest naznaczony krwią i cierpieniem wielu osób. Święto 

zostało ustanowione w Paryżu w 1890 r. przez Kongres założycielski                         

II Międzynarodówki (zrzeszenie partii socjalistycznych). Wybrana data była 

wyrazem pamięci dla strajkujących robotników z Chicago, którzy w 1886 r. 

protestowali przeciwko niskim płacom oraz 12-godzinemu dniowi pracy. 

Manifestacja została brutalnie stłumiona przez policję, w wyniku czego życie 

straciło wiele osób. 

Pierwsze obchody tego święta odbyły się m.in. w Wielkiej Brytanii, 

Niemczech Belgii i Francji. Początkowo nielegalne 1-majowe demonstracje 

zostały z czasem uznane w wielu krajach. W wielu przypadkach przyczyniły się 

do radykalizacji ruchów robotniczych. 

W Polsce święto głównie kojarzone jest z poprzednim ustrojem.                     

W czasach PRL był to bardzo uroczysty dzień, a uczestnictwo w obchodach 
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było niemal obowiązkowe. Kierownictwo partyjne dbało o każdy szczegół 

uroczystości, nawet o hasła na transparentach. Dzień  1 maja w Polsce został 

ustanowiony Świętem Pracy i dniem wolnym od pracy w  1950 r. 

 2 Maja 

 

2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Państwowej oraz Dzień Polonii                   

i Polaków za granicą. Jest to jedno z najmłodszych świąt państwowych, 

wprowadzone na mocy ustawy z dn. 20.11.2004 r. o godle, barwach i hymnie 

narodowym. Głównym założeniem tego święta jest popularyzacja wiedzy                  

o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. 

Warto wspomnieć, że 2 maja 1945 r. polscy żołnierze z I Dywizji 

Kościuszkowskiej, zdobywający Berlin, umieścili polską flagę na Kolumnie 

Zwycięstwa w Tiergarten oraz na Reichstagu w Berlinie. Natomiast w okresie 

Polski Ludowej był to dzień, kiedy po obchodach pierwszomajowych 

zdejmowano wszystkie flagi, aby nie zostały na Święto Konstytucji 3 Maja, 

które nie było przez komunistyczne władze uznawane. 

Dziś ochronę prawną symboli państwa gwarantuje Konstytucja, a warunki 

jej używania określa ustawa. Pamiętajmy, aby na czas świąt majowych 

wywiesić flagę Polski i tym samym podkreślić naszą narodową tożsamość. 

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu w zakładce              

„Niepodległa” znajdują się ciekawe informacje związane z polskimi barwami 

narodowymi . Warto sobie je przypomnieć. 

 3 Maja 

3 maja obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji z 1791 r. Była           

to pierwsza w Europie i druga na świecie (po amerykańskiej z 1787 r.) 

konstytucja uchwalona przez tzw. Sejm Wielki, zwany także Sejmem 

Czteroletnim. Za jej autorów uważa się króla Stanisława II Augusta 



5 
 

Poniatowskiego, Ignacego Potockiego oraz ks. Hugona Kołłątaja. Ustawa 

zasadnicza zniosła liberum veto, wprowadziła trójpodział władzy, ograniczyła 

rolę senatu. Zniosła wolną elekcję i wprowadziła dziedziczność tronu. Uznała 

chłopów za część narodu oraz zagwarantowała tolerancję religijną. Uchwalenie 

Konstytucji 3 Maja uważa się za jedno z najważniejszych i przełomowych 

wydarzeń w historii państwa Polskiego. Mimo późniejszych rozbiorów, 

dokument ten pomagał kolejnym pokoleniom podtrzymać dążenia                          

do niepodległości. 

Dzień 3 Maja 1791 roku został uznany Świętem Konstytucji 3 Maja. 

Obchody tego święta były zakazane podczas rozbiorów, a ponownie jego 

obchodzenie zostało wznowione w II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku. 

Święto Konstytucji 3 Maja zostało zdelegalizowane podczas okupacji 

Polski w czasie II wojny światowej, a po 1946 r. nie było obchodzone w Polsce, 

natomiast zastąpione obchodami Święta 1 Maja. W styczniu 1951r. Święto                

3 Maja zostało oficjalnie zdelegalizowane przez władze komunistyczne. W roku 

1981 ponownie władze świętowały uchwalenie majowej konstytucji. Do roku 

1989 w tym dniu często dochodziło w Polsce do protestów i demonstracji 

antyrządowych i antykomunistycznych. Po zmianie ustroju, od kwietnia 1990 r. 

Święto Konstytucji 3 Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt. 

W roku 2007 po raz pierwszy święto Konstytucji 3 Maja obchodzono na Litwie. 

    
 

Opracował: Pan Adam Gorzka 
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Pomysły na Dzień Matki 
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„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział,                                                     

ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć,                                       

a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło,                                        

a żeby go coś naprawdę zajmowało.” 

Janusz Korczak  

 

Uczniom klas ósmych życzymy powodzenia                                                      

podczas zbliżających się egzaminów                                                                          

oraz radości z rozwijania swoich pasji na dalszych etapach edukacji. 
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Kalendarium 
Czerwiec, 2021r. 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 

  1  Dzień 
Dziecka

 

2 3 Dzień Dobrej 
Oceny 

 

4 5 Dzień 
Ochrony 
Środowiska

 

6 Dzień Jojo 

 

7  

 

8 Dzień 
Informatyka 

 

9 Dzień 
Przyjaciela

 

10 Między-
narodowy  
Dzień Elektryka 

11  

 

12 13 Święto 
Dobrych Rad 

14 Światowy 
Dzień Krwio-
dawstwa

 

 

15 Dzień 
Wiatru 

 

16  17 Dzień 
Czołgisty 

 
 
 

18 Dzień 
Ewakuacji 

19 Dzień 
Leniwych 
Spacerów 

 

 

20  

21Między-
narodowy 
Dzień Jogi  

 

22 

 

23 Dzień 
Wędkarza 

 

24 Dzień 
Przytulania 

 

25 Dzień 
Marynarza 

 

26  

 

27 Dzień 
Walki                      
z Cukrzycą 

28   29 Dzień 
Rybaka

             

30 Dzień 
Motyla 
Kapustnika  

 

 

    

*Wszelkie ilustracje, zdjęcia, materiały i cytaty wykorzystane w tym numerze gazetki pochodzą ze źródeł internetowych. 

Zespół redaktorski nie przypisuje sobie praw autorskich do owych ilustracji. 
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Żyj tak, aby każdy kolejny dzień 

był niesamowity i wyjątkowy. 

Wypełniaj każdą chwilę tak, 

aby potem wspominać ja z radością. 

Czerp energię ze słońca, 

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.                                  

Szukaj w sobie siły, 

entuzjazmu i namiętności. 

Żyj najpiękniej jak umiesz 

 
DZIEŃ DZIECKA – POCZĄTEK 

W roku 1954 Organizacja Narodów Zjednoczonych ustaliła Deklarację Praw 

Dziecka, która pomogła rozpowszechnić wzniosłe ideały dotyczące życia i przyszłości 

dzieci. Wszystkie one zostały zapisane w Karcie Narodów Zjednoczonych. 

Wydarzenie to miało miejsce 20 listopada i to właśnie ten dzień w wielu krajach 

stał się symboliczną datą dnia najmłodszych. Jednak pomysłodawcy ogłosili wyraźnie,                         

że wszystkie kraje powinny ustalić własne daty tego święta. Powinny one być 

historycznie lub kulturowo związane z dziećmi. 
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DZIEŃ DZIECKA W POLSCE 

Pierwsze odnotowane obchody Dnia dziecka w Polsce pochodzą z roku 1929.             

Wówczas święto to związane było z Kościołem Katolickim. O poranku, przed szkołą 

dzieci i rodzice spotkali się na mszy, a po niej wszyscy szli do szkół, gdzie odbywały się 

przedstawienia i luźne, raczej żartobliwe lekcje w obecności rodziców. 

Aż do roku 1952 Dzień Dziecka w Polsce obchodzono nieoficjalnie we wrześniu. 

Następnie datę tą zmieniono na 1 czerwca.  

Dziś polskie dzieci w swoje święto otrzymują prezenty, słodycze i upominki. 

Zamiast sztywnej, klasowej nauki zabiera się dzieci na wycieczki, do kina lub organizuje 

zabawy i gry w plenerze. 

DZIEŃ DZIECKA NA ŚWIECIE 
Organizacyjnie Dzień Dziecka obchodzony jest bardzo podobnie na całym świecie.               

Są prezenty, atmosfera święta i mnóstwo zabawy. Jednak nie wszędzie świętuje się                  

w tym samym czasie. 

 Dzień dziecka w Niemczech – 1 czerwca i 20 września 

 Dzień dziecka w Paragwaju – 16 sierpnia 

 Dzień dziecka w Turcji – 23 kwietnia 

 Dzień dziecka we Francji i Włoszech  – 6 stycznia 

 Dzień dziecka w Japonii: 

        - chłopcy – 5 maja 

        - dziewczynki – 3 marca. 
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INNE ŚWIĘTA DOTYCZĄCE DZIECI NA ŚWIECIE: 
 12 luty to Międzynarodowy Dzień Dzieci Żołnierzy, 

 12 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy, 

 25 maja, Międzynarodowy Dzień Dzieci Zaginionych, 

 4 czerwca Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji i Przemocy, 

 12 czerwca natomiast jest ważnym dniem Sprzeciwu wobec zmuszaniu dzieci                  

do pracy, 

 16 czerwca to Dzień Dziecka Afrykańskiego, 

 11 październik to Dzień Dziewczynki, 

 19 listopada jest Międzynarodowym Dniem Zapobiegania Przemocy wobec 

Dzieci. 
 

Opracował: Szymon Sarbiewski, kl. III b. 
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Kącik literacki 

W moim ogrodzie zaobserwowałem hiacynty koloru białego                  

i różowego. Są to rośliny cebulkowe, które sadzimy jesienią.             

Wiosną pięknie prezentują się w ogrodzie. Mają kolorowe kwiaty,              

a ich cudowny zapach unosi się w powietrzu. Bardzo lubię te kwiaty.  

Wojtek Szymankiewicz, kl. III „b”. 
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WAKACYJNE PRZEPISY 

Sałatka z truskawkami i mango 

PRZEPIS: 

 

Składniki: 
 1 mango 

 ok. 300 g truskawek 

 1 miks sałat (np. z czerwoną sałatą radicchio) 

 szklanka listków świeżej mięty 

 80 g sera z niebieską pleśnią (np. gorgonzola, roquefort)                                                  

lub brie, camembert 

 4 łyżki płatków migdałów 

 

Składniki na winegret imbirowy: 
 2 łyżki miodu 

 3 łyżki oliwy extra vergine 

 4 łyżki soku z cytryny 

 2 łyżeczki świeżo startego imbiru 

Sposób przygotowania: 

1. Truskawki umyć, osuszyć, oderwać szypułki, pokroić na połówki. Mango obrać i pokroić             

w kostkę. 

2. Sałatę umyć i osuszyć. Połączyć z listkami mięty i ułożyć na 2 półmiskach, dodać truskawki, 

mango oraz pokrojony w kosteczkę ser. 

3. Wymieszać składniki winegretu, doprawić solą i świeżo zmielonym pieprzem, polać                     

po sałatce. Posypać zrumienionymi na suchej patelni płatkami migdałów. 

 

Jogurtowy koktajl z arbuza 
 

PRZEPIS: 

  

Składniki: 

 
 300 g miąższu arbuza bez pestek 

 250 ml jogurtu naturalnego 

 100 g lodów jogurtowych                                                                                                         

(mogą być smakowe, np. z marakują). 

Sposób przygotowania: 

 Składniki dokładnie zmiksować i gotowe!                                                                  

Smacznego :) 
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Laureaci i finaliści konkursów kuratoryjnych 

Wywiad z Anną Izabelą Pena finalistką Konkursu 

Geograficznego zorganizowanego przez Kuratorium Oświaty                      

w Olsztynie oraz laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka 

Niemieckiego przeprowadziła Laura Górniak z klasy III b.  
 

Laura: Od kiedy zaczęłaś interesować się geografią i językiem 

niemieckim?  

Ania: Geografią i ogólnie przyrodą, interesuję się od dawna. 

Natomiast język niemiecki polubiłam trochę później.  

Laura: Jakie są Twoje osiągnięcia w tych dziedzinach?  

Ania: W drugiej klasie szkoły podstawowej wspólnie z koleżanką 

zajęłyśmy II miejsce w konkursie przyrodniczym. W tym roku 

zostałam finalistką konkursu przedmiotowego z geografii.                        

W konkursie przedmiotowym z języka niemieckiego w zeszłym 

roku znalazłam się wśród finalistów, a w bieżącym roku – 

laureatów.  

Laura: Który z tych dwóch przedmiotów jest Ci bliższy i dlaczego?  

Ania: Język niemiecki jest mi bliższy, ponieważ fascynują mnie 

języki obce.  

Laura: W jaki sposób przygotowujesz się do takiego konkursu?  

Ania: Rozwiązuję wiele testów i staram się pracować 

systematycznie. Poza tym brałam udział w dodatkowych zajęciach 

z geografii.  

Laura: Ile czasu Ci to zajmuje?  

Ania: Średnio kilka godzin tygodniowo, w zależności od tego,                   

ile w danym momencie mam wolnego czasu.   

Laura: Do jakiej szkoły wybierasz się po ukończeniu klasy 8?  

Ania: Zamierzam uczyć się w liceum, w klasie 

dwujęzycznej. Najbardziej interesuje mnie profil matematyczno-

informatyczny.  

Laura: Gdzie widzisz siebie za 15 lat?  

Ania: Na razie jeszcze tak dokładnie nie wiem, czym będę się 

zajmować w przyszłości, ale myślę o grafice komputerowej.  
  

Bardzo dziękuję za wywiad. Życzę Ci wielu sukcesów                  

oraz spełnienia marzeń.  
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Wywiad z Alicją Wiśniewską finalistką w Wojewódzkim 

Konkursie języka angielskiego oraz finalistką konkursu 

geograficznego zorganizowanego przez Kuratorium Oświaty                         

w Olsztynie przeprowadził Szymon Sarbiewski z klasy III b.  
  

Szymon: Jakie jest Twoje hobby?  

Alicja: Moim hobby od dziecka jest muzyka, od najmłodszych lat 

śpiewanie było czymś co kochałam robić.  

Szymon: Kto zainspirował Cię, aby uczyć się geografii oraz języka 

angielskiego?  

Alicja: Są to moje dwa ulubione przedmioty, więc przyjemnością 

było dla mnie uczenie się ich oraz rozwijanie się w tym kierunku. 

Myślę, że inspirację do nauki tych przedmiotów podłapałam 

od mojego starszego brata, który również bardzo się nimi 

interesował.  

Szymon: Jakie są Twoje osiągnięcia w tych dziedzinach?  

Alicja: Było to moje pierwsze osiągnięcie z geografii. Natomiast                 

z języka angielskiego brałam udział w licznych konkursach,                    

w których otrzymywałam zadowalające wyniki oraz projektach 

międzynarodowych.  

Szymon: W jaki sposób przygotowujesz się do takiego konkursu?  

Alicja: Przygotowanie do konkursu to wielka praca i mnóstwo 

poświęconego czasu ucznia, jak i nauczyciela. Brałam udział                 

w zajęciach zdalnych z nauczycielami, na których pogłębiałam 

swoją wiedzę.  

Szymon: Ile czasu Ci to zajmuje?  

Alicja: Do konkursu z języka angielskiego przygotowywałam się 

dłuższy okres czasu. Do konkursu wojewódzkiego z geografii 

zaczęłam przygotowywać się po przejściu etapu szkolnego.  

Szymon: Do jakiej szkoły wybierasz się po ukończeniu klasy 8?  

Alicja: Planuję uczęszczać do Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

w Nidzicy.  

Szymon: Czy w przyszłości Twój zawód będzie związany z którymś              

z tych przedmiotów?  

Alicja: Moje dalsze plany oparte są na tych dwóch przedmiotach.  

  

Bardzo dziękuję za wywiad. Życzę Ci wielu sukcesów  

oraz spełnienia marzeń.  
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Sucharki Szymona 

  
  

- Co robi serfer w łazience?  

- Jeździ na desce.    

  

      - Co fryzjer ma w lodówce?  

        - Ma szynkę.  
 
- Dlaczego wulkan dostał piątkę na lekcji? 
- Bo był aktywny. 
      
 - Jak czyta stolarz? 
 - Od deski do deski. 
 
- Co to jest nieskończoność? – pyta nauczycielka 
- Na przykład rok szkolny – odpowiada Jasiu. 
  
 - Jak nazywa się kot, który leci? 

- Kotlecik. 
 
- Co robi strażak na siłowni? 
- Spala kalorie. 
 
 Na lekcji polskiego: 
 - Jasiu powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter? 
 - Kiedy mamy słaby wzrok! 
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Pamiętnik Kropki 
 

       Cześć to ja, Wasza Kropka. Już niedługo wakacje. Hura! Bardzo cieszę się                  

z tego powodu, a Wy?  Niektórzy moi znajomi ze szkoły wyjadą gdzieś daleko 

na wakacje. Do ciepłych krajów, w góry lub nad morze. Niestety mogę o tym 

tylko pomarzyć, chociaż marzenia czasami się spełniają. Może kiedyś przyjdzie 

czas na ich realizację.  

       W wakacje zostaję w domu, ewentualnie pojadę do babci na wieś. Powiem 

Wam w sekrecie, że tam również może być ciekawie.  

       Przygotowałam kilka podwórkowych zabaw na świeżym powietrzu.  

Życzę Wam wakacji pełnych odpoczynku oraz wielu wrażeń podczas spełniania 

marzeń. 

 

   Wasza Kropka 
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*Materiały i zdjęcia pochodzą z książki „Brulion zabaw podwórkowych dla każdego”                   

wyd. Foksal. Redakcja nie przypisują sobie praw autorskich do zamieszczonych ilustracji.  

 
Pamiętaj! Ruch to zdrowie!!! 
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WAKACJE TUŻ, TUŻ… 
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Książki na wakacje 

 

                        Mariolka. Zwariowana powieść dla nastolatek.  
Mariolka to typowa nastolatka, która nie cierpi swojego imienia. Na co dzień                     
życie utrudniają jej młodszy brat Lesio, zwany pieszczotliwie gadem, 
nadinteligent Eryk z fryzurą a la Justin Bieber, którego należy jak najszybciej 
wyautować, i niejaka Barbie Pustoblond – największy wróg, który skutecznie 
blokuje Mariolce dostęp do szkolnego ciacha – Kamila. Wystarczy tydzień,           
by życie bohaterki wywróciło się do góry nogami. Czy Mariolka podbije serce 
boskiego Kamila? Jaką rolę w całej historii odegrają pies obronny Fus, pan                
od wf-u i… przyrodni brat wielkiego czeskiego sportowca? Pełna gagów 
sytuacyjnych, mega śmiesznych perypetii i absurdalnego humoru powieść 
rozbawi Was do łez! 

                                  

 
Niezłe ziółko. 

Eryk, choć z Babcią Malutką spędził niewiele czasu, jest szczęśliwy, że starsza 
pani zatrzyma się na dłużej w jego domu. Nikt tak jak Babcia Malutka nie 
potrafi wysłuchać chłopca i opowiadać o dalekich podróżach. A co jeszcze 
ważniejsze ‒ nikt tak dobrze Eryka nie rozumie. Nie zawsze jednak wszystko 
układa się tak, jak tego pragniemy. Kiedy świat Eryka nagle pustoszeje,          
to, co cieszyło najbardziej, staje się udręką, przed którą nie da się uciec nawet  
do domku na drzewie. Ale czy Eryk musi uciekać? Czy dar mądrości, jaki 
otrzymał w prezencie od babci, wystarczy, by odkryć swoją wartość, nowych 
przyjaciół i jasne strony dorastania? To piękna historia o szukaniu                             
i znalezieniu tego, co jest prawdziwym dziecięcym skarbem ‒ wiary w siebie                         
i szacunku  dla innych.    

 

 

Dzień czekolady. 

Opowieść o czasie, który wszystko zmienia, o lękach, marzeniach, 
tęsknocie, a przede wszystkim – o miłości. Jej bohaterowie – 
siedmioletni Dawid i Monika – przeżywają problemy zbyt trudne                  
na swój wiek. Radzą sobie z nimi, oswajając rzeczywistość na swój 
dziecięcy sposób. 

 
 
 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Wydrukuj i rozwiąż 
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Krzyżówka 

 

1. Piesza lub rowerowa… 

2. Piaszczysta nad morzem… 

3. Co chroni naszą głowę przed słońcem? 

4. Orzeźwiający, cytrynowy napój. 

5. Jest żółte i ogrzewa nas z góry. 

6. Długie i wąskie pojazdy wodne.     

7. Jabłko, gruszka lub śliwka, to…                                   

Rebusy 

 

Wykonali: uczniowie klasy IV: Anna Wasiłowska,                                   

Hubert Możdżonek oraz Kacper Zalewski. 
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- Ogłoszenia - 
 



Chcesz podzielić się swoim talentem plastycznym lub literackim? Masz ciekawe ogłoszenie, którym 

chcesz się podzielić z innymi? Masz ciekawy temat, o którym chciałbyś/chciałabyś przeczytać 

więcej w kolejnym numerze naszej gazetki? Dołącz do naszego zespołu lub zgłoś swoją pracę                

lub pomysły do zespołu redaktorskiego „Kurierka”  



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

!!!NABÓR DO REDAKCJI GAZETKI SZKOLNEJ!!! 

Masz dobre pomysły? Lubisz pisać, rozmawiać z ludźmi, szukać 

ciekawych informacji? Chcesz być reporterem lub grafikiem 

prasowym? 

   DOBRZE TRAFIŁEŚ!!!   

CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!!! 

Dołącz i bierz aktywny udział w życiu naszej szkoły.  

Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie się do p. Marii 

Burskiej lub p.  Marleny Rostkowskiej. 

Zgłoszenia  przyjmujemy do 18.06.2021 r.  

 

 Redacja w składzie:     Opiekunowie:   

 Laura Górniak                                 p. Maria Burska 

 Anna Wasiłowska                                 p. Marlena Rostkowska 

 Iga i Zuzia Zalewskie 

 Szymon Sarbiewski 

 Wojciech Szymankiewicz 

 Kacper Zalewski 

 Hubert Możdżonek 

 

 

 

 


