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Drodzy Czytelnicy! 

Witamy Was w nowym roku szkolnym 2012/2013. 

Zapraszamy do czytania naszej  gazetki. Na jej 

łamach będziemy przekazywać Wam m.in. : rzetelną 

informację o wydarzeniach w naszej szkole, 

twórczość uczniowską, dostarczymy porcji rozrywki 

i humoru.  

 
Redakcja 

 
 

 

W tym numerze naszej szkolnej gazetki może przeczytać: 

 
Dzień Nauczyciela Kto? Jak? Gdzie? Kiedy? – krótki przewodnik po 
historii tego święta. Jeśli przeczytasz artykuł masz szansę na 
zdobycie nagrody. Wystarczy rozwiązać krzyżówkę. 

Kącik życzeń i pozdrowień 
Ktoś komuś kiedyś przesłał ciepłe myśli. Nasza redakcja przechwyciła 

niektóre serdeczności i publikuje je na łamach gazetki.  
 

Z czego można się pośmiać. Pobawmy się razem. Konkursy i zabawy z 

nagrodami. Zajrzyj do środka! 

OGŁOSZENIA 

 
30 września obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Z tej okazji życzymy 

wszystkim chłopcom: 

Aby wszystkie miłe dni w żółwim tempie Wam upływały 

I co dzień same piękne damy Was całowały, 

Aby każdy z Was był zdrowiutki, a wiatr codziennie rozwiewał Wasze 

smutki. 

Tego wszystkiego, choć z małym  opóźnieniem, życzy Wam redakcja 

gazetki szkolnej -  „Szkolandia”! :-) 

 
Drodzy Uczniowie! Nastała jesień, na dworze pogoda jest różna, więc nie 

zawsze Wasze obuwie jest suche i czyste. Wchodząc do szkoły w butach, w 
których chodzicie poza szkołą zadajecie wiele trudu Paniom sprzątaczkom, 
ponadto chodząc przez kilka godzin w mokrym obuwiu możecie nabawić się 
wielu chorób. Aby uniknąć tych wszystkich nieprzyjemności prosimy, abyście 

zmieniali obuwie! To nie kosztuje wiele wysiłku, a możecie uczyć się w czystych 
salach i chodzić po czystych korytarzach. 

HUMOR 
Z jakiego kraju pochodzi mężczyzna, który 

wchodzi do restauracji i zjada menu?...  Z 

Jemenu.  

 

Pyta się Polak Chińczyka: Ile robisz pompek 

w minutę? 2 do roweru lub jedna do piłki.  

 

Co to jest miłość i małżeństwo? Miłość to 

światełko w tunelu, a małżeństwo to 

rachunek za światło. 

 
STOPKA REDAKCYJNA 

Redaguje zespół: D. Gromek, K. Sobczuk, J. Borys, 

A. Wielosz  Nauczyciel prowadzący: J. Ponikowska - 

Krawczyk 

 
 
 



DZIEŃ  EDUKACJI NARODOWEJ 

Kto? Jak? Gdzie? Kiedy? 

 
Dzień Edukacji Narodowej potocznie Dzień Nauczyciela to 

polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Upamiętnia rocznicę 
powstania Komisji Edukacji Narodowej (KEN), utworzonej                    
z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, na mocy 
uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773.  

Historia Dnia Nauczyciela w Polsce ma swoje początki                  
w 1957r. Ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 r. zwana Kartą praw                  
i obowiązków nauczyciela, wprowadziła Dzień Nauczyciela, 
obchodzony w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej.     
W  1982 r. Kartę praw i obowiązków nauczyciela zastępuje Karta 
Nauczyciela zmieniając nazwę święta na Dzień Edukacji 
Narodowej.  

Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników 
oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych. Dzień Edukacji 
Narodowej jest uroczyście obchodzony w instytucjach związanych 
z edukacją, jest okazją do nagradzania wyróżniających się dla 
edukacji osób. Minister Edukacji Narodowej wręcza nauczycielom 
złote, srebrne, brązowe Krzyże Zasługi, medale Komisji Edukacji 
Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej za 
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Także odznaczenia               
i wyróżnienia dla nauczycieli przez kuratorów oświaty, władze 
samorządowe oraz dyrektorów szkół wręczane są na 
uroczystościach organizowanych z tej okazji.  

Tradycyjnie, w ramach podziękowania nauczycielom za ich trud 
włożony w edukację i wychowanie, uczniowie składają im 
podziękowania i życzenia oraz często obdarowują symbolicznymi 
prezentami.  
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Rozwiązaną krzyżówkę wraz z hasłami pomocniczymi wpisz na kupon 

dołączony do gazetki i wrzuć do pudełka znajdującego się w Bibliotece. 

Nagrodą są dwa zestawy długopisów w etui. 
 

 

1.Doktor drzew to...             11. Składana przez rybę. 
2.Jesienny kolor liści.            12. Papier do kopiowania. 
3.Odlatują na zimę.              13.Zastąpiła sierp. 
4.Łzawe warzywo.               14. Przyszła do woza. 
5.Nic nie robi cały dzień. 
6. Skarbiec z baśni. 
7.Chodzą po skórze. 
8. Kuj, póki gorące. 
9. Ptaki morskie. 
10.Inaczej przyzwyczajenie. 
 



DRODZY UCZNIOWIE 
W IMIENIU NAUCZYCIELI DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM TYM, 

KTÓRZY WYKONALI DLA SWOICH PAŃ LAURKI 

PRZECUDNEJ URODY, ZŁOŻYLI ŻYCZENIA TYM SAMYM 

WYRAŻAJĄC WDZIECZNOŚC ZA ŻYCZLIWOŚC, OPIEKĘ, 

TROSKĘ I DAR WIEDZY PŁYNĄCY OD NAUCZYCIELI  I 

WYCHOWAWCÓW.  

Wszystkie prace przekazaliśmy do rąk własnych. Dziękujemy 

szczególnie Uczniom i Uczennicom:  

z oddziału przedszkolnego:  

Kubie Gitner, Kubie Wielosz, Kasi Kotowicz, Tomkowi Wielosz, 

Oliwce Wielosz, Martynce Czerniakowskiej, 

 z klasy I: Oliwce Wielosz, Kasi Cios, Kindze Karaś,  

z klasy II: Karolince Spustek, Weronice Załoga, Dominice Dziaman, 

Oliwce Pryciuk, Oli Dubiel, Bartkowi Wielosz,  

Wiktorii Pałyga, Pawłowi Portuś.  

INFORMACJE MIESIĄCA 
 Zbieramy nakrętki! I ty możesz pomóc. W ten sposób stajesz 

się wolontariuszem. Pomagasz potrzebującym, przy okazji 
dbasz o środowisko naturalne.  

 Pamiętaj o swoim nauczycielu! Święto nauczyciela jest 
każdego dnia, uśmiechnij się, przygotuj do lekcji, a radość 
będzie obopólna.  

 Zmienne obuwie! Wesprzyjmy pracę naszych pań woźnych. 
Już jesień wobec tego na dworze dużo wilgoci. Pamiętaj o 
zmianie obuwia.  

 Pamiętaj o SKO naprawdę warto inwestować!!!   

 Dbaj o bezpieczeństwo swoje, Twoich  kolegów i koleżanek w 
szkole  i poza nią. Uważaj  podczas przechodzenia przez 
ulicę, przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu.  

 

 

Kochani Nauczyciele i Wychowawcy 

 
W podzięce za trud włożony w naszą edukację, samych 

radości i sukcesów życzą wszyscy uczniowie  
Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych  

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Nabrożu - Kolonii 

 

 
 

A tak o swoim nauczycielu pisał J. Tuwim: 
 

„Słyszę twój głos 
W wieczornym pacierzu wiatru 
W mruganiu gwiazd na niebie, 

Idziesz ze mną przez całe życie. 
Dobrocią patrz na swoje oczy 

Przez okno nocy 
Bierzesz moja łzę”. 

 
W naszej szkole uroczysta akademia z okazji Dnia Nauczyciela odbyła 
się  w poniedziałek 15 października. Swoją obecnością zaszczyciła nas 

emerytowana nauczycielka p. Romualda Biernacka. Podczas tej 
uroczystości uczniowie, poprzez ciekawy program artystyczny, 
wyrazili swą wdzięczność za piękny dar przekazywania wiedzy. 

 
 
 
 


