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Hej! 

To jest pierwszy numer nowej gazetki szkolnej. Jej tytuł 

roboczy brzmi: „Ołówek i Kredka to Szkolna Gazetka”. 

Gazetę zredagował Piotr Januszek, ponieważ nie było 

chętnych uczniów do tej pożytecznej zabawy, ale może 

jeszcze ktoś się zgłosi? Potrzebni są dziennikarze, 

fotoreporterzy, rysownicy i mogą to być uczniowie, rodzice, 

nauczyciele i inni sympatycy szkoły. Zapraszamy  
 

Wiadomości 
 

* 

We wtorek, 1 kwietnia 2014 r. szóstokla-

siści przechodzili swój pierwszy państwo-

wy egzamin, czyli sprawdzian Okręgowej 

Komisji Egzaminacyjnej na zakończenie 

szkoły podstawowej. Wszyscy mamy na-

dzieję, że nasi uczniowie zdobyli bardzo 

dużo punktów. 

Tego im serdecznie życzymy! 

 

** 

W poniedziałek, 7 kwietnia 2014 r. o go-

dzinie 15.30 rozpoczął się Podwieczorek 

edukacyjny, czyli Dzień Otwarty naszej 

szkoły. Spotkaniu towarzyszyły występy - 

popisy artystyczne uczniów, rozdawane 

były foldery o szkole, a Pani Dyrektor 

zachęcała przybyłych gości do zapisywa-

nia swoich dzieci do przedszkola oraz 

szkoły. W dalszej części popołudnia trwa-

ły zajęcia „Manufaktury”, czyli dla każde-

go coś innego. 

 

*** 

W środę, 9 kwietnia 2014 r. uczniowie 

z klas 1-3 wyjechali na wycieczkę do fer-

my strusi, należących do największych 

ptaków, które zalicza się do tzw. nielotów, 

ponieważ nie umieją latać. Przy okazji, 

uczestnicy wyprawy zobaczyli hodowlę 

ślimaków. Ciekawe, czy wszyscy wiedzą, 

co to były za ślimaki? 

 

**** 

W dniach 17-22 kwietnia 2014 r. ucznio-

wie mają wolne od zajęć lekcyjnych. 

Będzie wtedy wielkanocna przerwa świą-

teczna. Wesołych Świąt! 

 



 
 
 
 
 

ZBIERAJ BATERIE! 
 

 
 

Pod tym hasłem, jako szkoła, bie-
rzemy udział w ogólnopolskim progra-
mie edukacyjnym dla szkół: 
 

www.ecowyobraznia.pl/baterie 
 
i zbieramy wszystkie zużyte baterie. 
W klasach 1-3 zbiórką zajmują się 
Asystenci programu, którzy będą sys-
tematycznie Was odwiedzać. W kla-
sach 4-6 zajmuje się tym pan Piotr 
Januszek. 
 
Pamiętaj! 
Zbierając zużyte baterie dbasz o czys-
tość środowiska przyrodniczego i zwię-

kszasz szanse szkoły na otrzymanie 
atrakcyjnej nagrody. 
 

 

MANUFAKTURA 
 

 
 

Każdy już wie, że Manufaktura, to są 
comiesięczne, obowiązkowe zajęcia po-
zalekcyjne, na które można zapisać się 
samemu. Przed nami są jeszcze dwie 
propozycje - majowa i czerwcowa. 
Następne spotkanie odbędzie się: 
12 maja 2014 r. od godz. 14.30 
i będzie składało się z następujących 
tematów: 
 

Pocałuj żabkę w łapkę 

(pani Agnieszka Barczak) 

Ciasteczka z babcinej spiżarni 

(pani Ewa Gawędzka) 

Kolorowe laboratorium 

(pan Piotr Januszek) 

Pory roku po angielsku 

(pan Dariusz Kościukiewicz) 

Moja rodzina jest wyjątkowa - biżuteria dla mamy 

(pani Danuta Kozłowska) 

Łamigłówki matematyczne 

(pani Iwona Kuczer) 

Kłujące maluchy 

(pan Mateusz Łupak) 

Biżuteria dla dużych i małych 

(pani Joanna Siuda) 

Mały modelarz w Płotach - pojazdy kołowe 

(pani Katarzyna Zaremba)

przydałoby się 

ładne LOGO 

naszej 

Manufaktury - 

może ktoś je 

wymyśli? 

Jajo wielkanocne - konkurs! 
 
1. Zaprojektuj i narysuj/namaluj oryginalny wzór pisanki (kontur jaja i ku-

pon konkursowy jest obok). 
2. Telefonem komórkowym zrób zdjęcie rysunku/malunku i wyślij je, jako 

MMS na numer 695211522 najpóźniej do 18 kwietnia 2014 r. do godz. 16. 

3. Wykonaj pisankę według tego projektu (najlepiej, gdy będzie to wydmuszka). 
4. Udekoruj nią świąteczny stół, swój pokój lub inne miejsce. 
5. We wtorek, 29 kwietnia 2014 r. o godz. 12.30 przekaż panu Januszkowi 

wycięty z gazety projekt pisanki wraz z kuponem oraz samą pisankę 
(pamiętaj o podpisaniu swojej pracy). 

6. Ogłoszenie wyników konkursu - 6 maja 2014 r. na tablicy w holu szkoły. 
7. Nagrody: nagrodą będzie opublikowanie najlepszej pracy w numerze 2. 

gazetki szkolnej oraz nagroda rzeczowa - niespodzianka! Kupon konkursowy 
jajo - OiKtSG 1/2014 



 
 

DWIE ROZMOWY GAZETY z… 
(rozmawiał Piotr Januszek) 

 

Andżeliką 
 
Co Tobie podoba się w szkole najbardziej? 

 Bardzo podoba mi się nasz plac zabaw 

i jego urządzenia, a także to, że nauczy-

ciele są baaaardzo mili. O! Dodam jeszcze 

i to, że sale mają bardzo ładny wystrój 

oraz częste korzystanie z sali kompu-

terowej. 
Czy jest coś, co chciałabyś zmienić w szkole? 

 Tak! Tak! - mniej lekcji, ale za to więcej 

zajęć plastycznych i wycieczek. 

Twoje największe marzenie? 

 Marzy mi się, by niespodziewanie oka-

zało się, że jestem spokrewniona z jakąś 

rodziną królewską, a przez to ja staję się - 

całkiem nagle - bardzo bogata… 

Czym lubisz zajmować się po zajęciach 

szkolnych? 

 Uwielbiam opiekować się moimi zwie-

rzątkami: kotem i psem. Lubię jeździć 

konno - teraz często zaglądam do stajni, 

ponieważ w Płotach są konie i nie trzeba 

wcale daleko jeździć. Poza tym, wiadomo! 

- spotkania ze znajomymi noooooooooo… 

iii… skakanie, po drzewach! 

Twoje pytanie do Pani Dyrektor? - taka 

pierwsza, gorąca myśl… 

 Czy nasza szkoła mogłaby być rozbu-

dowana? 

Chodzi o dobudowanie nowych sal i po-

mieszczeń do różnych zajęć. 

Gdybyś mogła teraz zdecydować o swo-

jej podróży życia, to dokąd chciałabyś 

pojechać? 

 Zdecydowanie do Wielkiej Brytanii, po-

nieważ tam jest większość miejsc z moich 

ulubionych filmów. Chciałabym zobaczyć 

wszystkie miejsca, w których były one 

kręcone. Ciekawi mnie też Big Ben oraz 

najważniejsze, znane na świecie zabytki 

i miejsca. Później pojechałabym do Pary-

ża, by znaleźć się na szczycie Wieży 

Eiffla. 

Lubisz czytać książki (papierowe)? Je-

żeli tak, to jakie są Twoje ulubione 

tytuły? 

 O, tak! Przeczytałam kilka części 

„Harrego Pottera”, ale nie wszystkie, a 

teraz najbardziej ulubioną książką jest 

„Zmierzch”. 

Jakieś pozdrowienia? 

 Jasne! Baaardzo, baaardzo serdecznie 

pozdrawiam Szanowną Panią Dyrektor 

i Nauczycieli. Poza tym, pozdrowionka 

ślę: Cyntii, Nicol, Mai, Kubie (P.), całej 

mojej Rodzince, klasie piątej i Panu  

Dziękuję za rozmowę. 

 

 

Andżelika  

Cyntia  

A ja widzę tu miejsce 
na nowe urządzenia! Z Wieży Eiffla 

lepiej widać ;) 



Cyntią 
 

Co Tobie podoba się w szkole naj-

bardziej? 

 Najbardziej podoba mi się to, że prawie 

wszyscy są dla siebie mili i nie przezywają 

się, czyli sympatyczna atmosfera. A! Je-

szcze jedno - to, że wychowawcy bronią 

uczniów, gdy dzieje się coś złego. Można 

na nich liczyć! 
Czy jest coś, co chciałabyś zmienić w szkole? 

 Zdecydowanie więcej „technologii”, 

czyli zajęć przy komputerze, bo bardzo mi 

się to podoba. Gdybym mogła, to wpro-

wadziłabym jeszcze naukę języka nie-

mieckiego. 

Twoje największe marzenie? 

 W przyszłości chciałabym zostać polic-

jantką.  

Czym lubisz zajmować się po zajęciach 

szkolnych? 

 Uwielbiam grać w piłkę nożną, więc 

mogę tak godzinami. Bardzo lubię kółko 

taneczne, bo to coś w sam raz dla mnie, 

a także kółko redakcyjne. 

Spotkania z przyjaciółmi, to wiadomo - 

najlepsze! 

Twoje pytanie do Pani Dyrektor? - taka 

pierwsza, gorąca myśl… 

 Czy na naszym placu zabaw będą jakieś 

nowe urządzenia? 

Gdybyś mogła teraz zdecydować o swo-

jej podróży życia, to dokąd chciałabyś 

pojechać? 

 Dużo myślę o wyjeździe do Hiszpanii. 

Chciałabym zwiedzić w tym kraju, jak 

najwięcej, wszystko, co możliwe. Następ-

nie, w drodze powrotnej, marzy mi się 

zwiedzanie Paryża. Chyba spotkałybyśmy 

się tam z Andżelą ;) 

Lubisz czytać książki (papierowe)? Je-

żeli tak, to jakie są Twoje ulubione 

tytuły? 

 Podobnie, jak u Andżeliki, moją 

ulubioną książką jest „Zmierzch”. Na dru-

gim miejscu wpisałabym na listę „Dolinę 

Szkieletów”. 

Jakieś pozdrowienia? 

 A można kilka? Pozdrawiam Panią 

Dyrektor i Nauczycieli! A teraz pozdro-

wienia dla: Nicol, Mai i Maćka, Andżeli, 

Mileny, Kuby (P.), Natalki - mojej siostry 

oraz całej klasy czwartej!  

Dziękuję za rozmowę. 
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OGŁOSZENIA - KOMUNIKATY 

KRS  000080517 
1% PIT na rozwój Przedszkola i Szkoły 

Konkurs rysunkowy „Płoty, Zagórze i okolice” 
1. Redakcja ogłasza konkurs na rysunek ołówkiem. 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie NSP, ich rodzice 
i rodzeństwo oraz inni mieszkańcy Płotów i Zagórza. 

2. Pracę należy wykonać na karcie bloku rysunkowe-
go o formacie A-4. 

3. Na odwrocie rysunku należy wpisać: imię i nazwis-
ko autora, tytuł oraz datę i miejsce wykonania. 

4. Termin oddawania prac: do 30 maja 2014 r. (pra-
ce należy przekazać Pani Dyrektor). 

5. Nagrody: najlepsze prace zostaną opublikowane 
w gazecie, a autorzy otrzymają nagrody rzeczo-
we. Wszystkie prace zamieszone będą w galerii 
na stronie www szkoły. 

MINIATURA POETYCKA 

Julia Ceremuga 
 

Ameryka Południowa 
 

Ameryka Południowa 

duża, piękna, tajemnicza - 

w pewnej mierze - nieodkryta… 

Sao Paulo, czy Bogota 

zawsze przyjdzie mi ochota, 

by raz w życiu ją zobaczyć, 

jej widokiem się uraczyć. 

Góry Andy, Amazonia, 

Kordyliery, Patagonia, 

duże rzeki, piękne lasy, 

wielkie góry, strome trasy, 

różni ludzie i kultury: 

tylko wzbić się między chmury 

i podziwiać te widoki... 
 

(wiersz powstał przy pomocy Marceliny oraz internetu) 


