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Hej czytelniku!Hej czytelniku!Hej czytelniku!Hej czytelniku!
    

    Chcesz wiedziećChcesz wiedziećChcesz wiedziećChcesz wiedzieć, co dzieje się w , co dzieje się w , co dzieje się w , co dzieje się w szkole?szkole?szkole?szkole?    
    Jakie konkursy? Kiedy dyskoteka? ChceszJakie konkursy? Kiedy dyskoteka? ChceszJakie konkursy? Kiedy dyskoteka? ChceszJakie konkursy? Kiedy dyskoteka? Chcesz    
    Rozwiązywać zagadki? A moŜe masz ochotę naRozwiązywać zagadki? A moŜe masz ochotę naRozwiązywać zagadki? A moŜe masz ochotę naRozwiązywać zagadki? A moŜe masz ochotę na    
    świetną zabawę w ‘Kąciku śmiechu” ? Jeśli tak świetną zabawę w ‘Kąciku śmiechu” ? Jeśli tak świetną zabawę w ‘Kąciku śmiechu” ? Jeśli tak świetną zabawę w ‘Kąciku śmiechu” ? Jeśli tak 
to nie zwlekaj! Weź do ręki „Jedyneczkę” baw sie to nie zwlekaj! Weź do ręki „Jedyneczkę” baw sie to nie zwlekaj! Weź do ręki „Jedyneczkę” baw sie to nie zwlekaj! Weź do ręki „Jedyneczkę” baw sie 
razem z nami!razem z nami!razem z nami!razem z nami!    
 
Miłego czytania Ŝyczy redakcja  ☺ 
 

WłWłWłWłaśaśaśaśnie ruszył nie ruszył nie ruszył nie ruszył pierwszy, pierwszy, pierwszy, pierwszy, 
październikowy numer a w nim:październikowy numer a w nim:październikowy numer a w nim:październikowy numer a w nim:    

 
1. Aktualności - co dzieje się w szkole? 

2. Kącik humoru 
3. Samorząd szkolny - kim oni są? 

4. Masz problem? Napisz anonimowy list! 
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STATYSTYKISTATYSTYKISTATYSTYKISTATYSTYKI    

1 września 2008 roku rozpoczęliśmy 1 września 2008 roku rozpoczęliśmy 1 września 2008 roku rozpoczęliśmy 1 września 2008 roku rozpoczęliśmy nowy rok nowy rok nowy rok nowy rok 
szkolny. W tym roku do naszej szkoły chodzić szkolny. W tym roku do naszej szkoły chodzić szkolny. W tym roku do naszej szkoły chodzić szkolny. W tym roku do naszej szkoły chodzić 
będzie:będzie:będzie:będzie:    

1.1.1.1. 483 uczniów483 uczniów483 uczniów483 uczniów    
2.2.2.2. 19 klas19 klas19 klas19 klas    
3.3.3.3. 39 nauczycieli39 nauczycieli39 nauczycieli39 nauczycieli    

    

Wychowawcami poszczególnych klas są:Wychowawcami poszczególnych klas są:Wychowawcami poszczególnych klas są:Wychowawcami poszczególnych klas są:

Klasa Ia: Jolanta BrzózekKlasa Ia: Jolanta BrzózekKlasa Ia: Jolanta BrzózekKlasa Ia: Jolanta Brzózek    

Klasa Ib: Beata LenarczykKlasa Ib: Beata LenarczykKlasa Ib: Beata LenarczykKlasa Ib: Beata Lenarczyk    

Klasa IVa: Agnieszka Piekarska GrabowskaKlasa IVa: Agnieszka Piekarska GrabowskaKlasa IVa: Agnieszka Piekarska GrabowskaKlasa IVa: Agnieszka Piekarska Grabowska

Klasa IVb: Anita GrzywaczKlasa IVb: Anita GrzywaczKlasa IVb: Anita GrzywaczKlasa IVb: Anita Grzywacz    

Klasa IVc: Joanna ĆwiklakKlasa IVc: Joanna ĆwiklakKlasa IVc: Joanna ĆwiklakKlasa IVc: Joanna Ćwiklak    

    

    

MONITORINGMONITORINGMONITORINGMONITORING    

Od nowego roku szkolnego w 
szkole działa monitoring. W 
szkole zamontowane jest 6 kamer. 
Centrum monitoringu znajduje się 
w gabinecie z-
Wszystkie Wasze poczynania są 
nagrywane. MoŜna więc bez 
problemu odtworzyć Wasze 
zachowanie na korytarzu. 

    

    

Samorząd UczniowskiSamorząd UczniowskiSamorząd UczniowskiSamorząd Uczniowski    

Uczniowski Samorząd Szkolny został wybrany w 
wyborach, które odbyły się 18 września 2008 r. W 
głosowaniu brali udział przedstawiciele wszystkich 

nowy rok nowy rok nowy rok nowy rok 
szkolny. W tym roku do naszej szkoły chodzić szkolny. W tym roku do naszej szkoły chodzić szkolny. W tym roku do naszej szkoły chodzić szkolny. W tym roku do naszej szkoły chodzić 

Wychowawcami poszczególnych klas są:Wychowawcami poszczególnych klas są:Wychowawcami poszczególnych klas są:Wychowawcami poszczególnych klas są:    

Klasa IVa: Agnieszka Piekarska GrabowskaKlasa IVa: Agnieszka Piekarska GrabowskaKlasa IVa: Agnieszka Piekarska GrabowskaKlasa IVa: Agnieszka Piekarska Grabowska    

Od nowego roku szkolnego w 
szkole działa monitoring. W 
szkole zamontowane jest 6 kamer. 
Centrum monitoringu znajduje się 

-cy dyrektora. 
Wszystkie Wasze poczynania są 
nagrywane. MoŜna więc bez 
problemu odtworzyć Wasze 
zachowanie na korytarzu.  

Uczniowski Samorząd Szkolny został wybrany w 
wyborach, które odbyły się 18 września 2008 r. W 
głosowaniu brali udział przedstawiciele wszystkich 

klas IV-VI. Skład SU przedstawimy na następnej 
stronie. 

 

eTwinningeTwinningeTwinningeTwinning    

Nasza 
szkoła 
dołączyła 
do programu 
„eTwinning” 
–  „Europejskiego partnerstwa szkół „ „eTwinning” 
stanowi ramę współpracy dla szkół 
wykorzystujących Internet do projektów ze szkołami 
partnerskimi z innych krajów europejskich. Będąc 
partnerem programu nasza szkoła ma szansę na 
współpracę i wymianę doświadczeń z nauczycielami 
i uczniami z róŜnych państw europejskich. 
Dotychczas udało nam się nawiązać kontakt z 
Holandią i Republiką Czeską, z którymi będziemy 
wspólnie realizować projekt edukacyjny dotyczący 
róŜnic i podobieństw kult
krajami. W celu zapoznania uczniów i nauczycieli z 
załoŜeniami programu „eTwinning” w dniach 6
października zostanie zorganizowany tydzień 
europejski, podczas którego 
prezentacja wybranych krajów: Polski, Repu
Czeskiej, Holandii, Włoch i Anglii. Zostaną takŜe 
przeprowadzone konkursy: plastyczny i literacki 
dotyczące wyŜej wymienionych państw.

    

    

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby uzyskać 
więcej informacji na temat programu zapraszamy na 
stronę internetową www.eTwinning.pl  www.eTwinning.pl  www.eTwinning.pl  www.eTwinning.pl  
o kontakt z p. Magdalena Drab

 

Strona 2 

VI. Skład SU przedstawimy na następnej 

„Europejskiego partnerstwa szkół „ „eTwinning” 
stanowi ramę współpracy dla szkół 
wykorzystujących Internet do projektów ze szkołami 
partnerskimi z innych krajów europejskich. Będąc 
partnerem programu nasza szkoła ma szansę na 

spółpracę i wymianę doświadczeń z nauczycielami 
i uczniami z róŜnych państw europejskich. 
Dotychczas udało nam się nawiązać kontakt z 
Holandią i Republiką Czeską, z którymi będziemy 
wspólnie realizować projekt edukacyjny dotyczący 
róŜnic i podobieństw kulturowych między naszymi 
krajami. W celu zapoznania uczniów i nauczycieli z 
załoŜeniami programu „eTwinning” w dniach 6-10 
października zostanie zorganizowany tydzień 
europejski, podczas którego odbędzie się równieŜ 
prezentacja wybranych krajów: Polski, Republiki 
Czeskiej, Holandii, Włoch i Anglii. Zostaną takŜe 
przeprowadzone konkursy: plastyczny i literacki 
dotyczące wyŜej wymienionych państw. 

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby uzyskać 
więcej informacji na temat programu zapraszamy na 

www.eTwinning.pl  www.eTwinning.pl  www.eTwinning.pl  www.eTwinning.pl  lub lub lub lub prosimy 
o kontakt z p. Magdalena Drab 
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UWAGA!UWAGA!UWAGA!UWAGA!    

Podczas trwania w naszej szkole tygodnia Podczas trwania w naszej szkole tygodnia Podczas trwania w naszej szkole tygodnia Podczas trwania w naszej szkole tygodnia 
europejskiego prosimy wszystkicheuropejskiego prosimy wszystkicheuropejskiego prosimy wszystkicheuropejskiego prosimy wszystkich    uczniów o uczniów o uczniów o uczniów o 
załoŜeniezałoŜeniezałoŜeniezałoŜenie    stroju w kolorach jakie znajdują się na stroju w kolorach jakie znajdują się na stroju w kolorach jakie znajdują się na stroju w kolorach jakie znajdują się na 
flagach danego kraju,flagach danego kraju,flagach danego kraju,flagach danego kraju,    ewentualnie moŜna przypiąć ewentualnie moŜna przypiąć ewentualnie moŜna przypiąć ewentualnie moŜna przypiąć 
flagęflagęflagęflagę    

• 6.10.2008 r. - Włochy 

• 7.10.2008 r. – Holandia 
• 8.10.2008 r. Republika Czeska 

• 9.10.2008 r. – Polska 

• 10.10.2008 r. – Anglia 
 
Samorząd Uczniowski będzie oceniał udział poszczególnych 
klas w „Tygodniu Europejskim” do całorocznego konkursu o 
tytuł SUPERKLAY. 
 
 

 
DYSKOTEKADYSKOTEKADYSKOTEKADYSKOTEKA    

 
W dniu 30 września 2008 roku W dniu 30 września 2008 roku W dniu 30 września 2008 roku W dniu 30 września 2008 roku     

w godzinach 16.30w godzinach 16.30w godzinach 16.30w godzinach 16.30----18.30 18.30 18.30 18.30     
ododododbyłabyłabyłabyła    się dyskoteka dla klas V i VI.się dyskoteka dla klas V i VI.się dyskoteka dla klas V i VI.się dyskoteka dla klas V i VI.    

    
Szczegółowe informacje moŜecie znaleźć na naszej szkolnej 
stronie internetowej, która znajduje się pod adresem    
WWW.psp1.pionki.info.WWW.psp1.pionki.info.WWW.psp1.pionki.info.WWW.psp1.pionki.info.    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Oliwia Brodowska Oliwia Brodowska Oliwia Brodowska Oliwia Brodowska     
( VI D ) ( VI D ) ( VI D ) ( VI D )     
^Mila, uczynna, szalona ] 
No, i jedna z  redaktorek 
„Jedyneczki”!  

    
Agata KalAgata KalAgata KalAgata Kalbarczyk barczyk barczyk barczyk     
( VI B ) ( VI B ) ( VI B ) ( VI B )     
^Mila, sympatyczna 
dziewczyna. Potrafi 
zachować się w kaŜdej 
sytuacji. 

 
Ewa Ogonowska ( VI C )Ewa Ogonowska ( VI C )Ewa Ogonowska ( VI C )Ewa Ogonowska ( VI C )  
Zawsze radosna , uwielbiana przez 
wszystkich. Ma chęć do wszystkiego ] 
 
 

Marcela DróŜdŜ ( VI D )Marcela DróŜdŜ ( VI D )Marcela DróŜdŜ ( VI D )Marcela DróŜdŜ ( VI D )  
Ma zawsze uśmiech na 
twarzy. Uwielbiana i 
kochana ].  
 

 
Daria CzyŜewska (VI a)Daria CzyŜewska (VI a)Daria CzyŜewska (VI a)Daria CzyŜewska (VI a)    
Kochana przez wszystkich, 
wiecznie radosna 
dziewczyna. 
 

    
Kornelia Stępień (VI a)Kornelia Stępień (VI a)Kornelia Stępień (VI a)Kornelia Stępień (VI a)    
Miła i lubiana dziewczyna. 
Zawsze zadowolona. 
 

 
Oto samorząd uczniowski. Jeśli chcesz dowiedzieć się czego więcej lub masz jakieś pytania 
to pytaj śmiało!. Znajdziesz ich najszybciej na przerwie ]. MoŜesz takŜe napisać list i 
wrzucić go do „Poczty szkolnej” 

 
Na pewno odpowiemy! 
 -Redakcja <3 
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Masz pytanie? Problem, którego nie chcesz 
ujawniać? Boisz się kogoś o to zapytać? Napisz 
anonimowy list! Odpowiada p. pedagog. Nie musisz 
się podpisywać! Nie musisz mówić kim jesteś! Pełna 

anonimowość. Napisz list i wrzuć do „poczty 
szkolnej”. Listy zostaną opublikowane w gazetce.  

Pozdrawiamy, redakcja ☺ 

 
POSZUKUJEMYPOSZUKUJEMYPOSZUKUJEMYPOSZUKUJEMY    

1. Osób plastycznie uzdolnionych do Sekcji Plastycznej SU 
2. Osób zainteresowanych przygotowaniem gazetki szkolnej 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-Jaki jest szczyt paniki? 
-ZałoŜyć hełm na lewą stronę  
 
 
kaŜdy lekarz moŜe poślubić pacjentkę? 
Nie... Weterynarz nie moŜe ;) 
 
 
Szczyt grzeczności: 
 Wyskoczyć z okna zamykając je za sobą. 
 
 
Szczyt głupoty: 
 Kupić portfel za ostatnie pieniądze. 

 

 

 

 

 

Po czym poznać, Ŝe blondynka 
uŜywała komputera?  
- Po śladach korektora na 
monitorze. 

 
Szczyt wredności: 
 przestraszyć strusia na betonie. 
 
****************************** 

 

Jeśli znacie ciekawe kawały i 
chcecie, byśmy umieścili je w 
gazetce to napiszcie je na kartce 
włóŜcie do naszej skrzynki 
pocztowej ☺ 

 
Pzdrófffka. Redakcja ☺ 


