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W numerze: 

 Słowo powitania 

 Jesieni, ach jesieni! 

 Plotki i ploteczki szkolne - 

ciekawostki z życia szkoły: 

 Wybory Samorządu Szkolnego 

 Dzień Kropki 

 Ślubowanie klasy I, Dzień Nauczyciela   

 Tydzień Bezpieczeństwa 

 Nasze wyprawy 

 100 – lecie Niepodległości Polski 

 200 – lecie szkolnictwa w Nawojowej Górze 

 Halloween  

 Konwencja Praw Dziecka 

 Małe podróże po Europie 

 Co warto przeczytać 

 Uśmiechnij się 
 



 



 
 
 



 

  



 
 Wrzesień

, jak co roku, uczniowie naszej 

szkoły dokonali wyboru Szkolnej Rady Uczniowskiej.  

Po demokratycznym głosowaniu (prawo oddania swojego 

głosu na kandydatów miał każdy uczeń z klas 4 – 8), 

wyłoniony został skład Samorządu Uczniowskiego, którego 

szefową została Anita Godyń, a członkami: Natalia Kasprzyk, 

Maja Matysik, Olivier Kania, Natalia Łacna oraz Zuzanna 

Bielak. Życzymy owocnej pracy 

 

 

 



We wrześniu odbyła się także pierwsza dyskoteka.  

Jak zwykle ci, którzy w niej uczestniczyli, bawili się przednio! 

Takich imprez nigdy za wiele, dlatego z utęsknieniem 

czekamy na Andrzejki i kolejną świetną zabawę  

 
 Październik  

 

  

 

 



 

Od zeszłego roku ta impreza wpisała się w kalendarz 

wydarzeń szkolnych. Przez cały tydzień trwały 

spotkania z ludźmi, którzy na co dzień dbają o nasze 

bezpieczeństwo: Ochotnicza Straż Pożarna, Policja, 

Straż Ochrony Kolei.  

Od każdego z zaproszonych gości dowiedzieliśmy się 

jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych, jak 

udzielać pierwszej pomocy, jak zachować się  

w razie pożaru. O bezpieczeństwie nigdy dosyć,  

więc dziękujemy za cenne wskazówki i utrwalanie  

  naszej wiedzy w tym zakresie.

 

 Listopad

 

Z początkiem listopada klasy 4 i 5 udały się do teatru 

na spektakl pt. „Ania z Zielonego Wzgórza”, a klasa  

6 obcowała ze sztuką „Szalone nożyczki”. Wysoka 

kultura zawsze niesie z sobą  dużo emocji, bo można 

wiele przeżyć, doświadczając na żywo spotkania  

z aktorem odtwarzającym daną rolę i słowem 

płynącym wprost do uszu widza.  



Klasy 7 i 8 odwiedziły z kolei kino i uczestniczyły  

w projekcji filmu „Dywizjon 303, prawdziwa historia”. 

Następnie nasi koledzy udali się do Collegium Maius 

(najstarsza część Uniwersytetu Jagiellońskiego). 

Ciekawostką było to, że prelekcja  

przewodnika podczas zwiedzania  

muzeum odbywała się  

 w języku angielskim.  

 

Rok 2018 przyniósł okazje do świętowania okrągłych 

rocznic. Pierwszą z nich było 100 – lecie odzyskania  

przez Polskę niepodległości, drugą – 200 – lecie 

szkolnictwa w Nawojowej Górze.  

Z okazji setnych urodzin niepodległego  

państwa polskiego w szkole miały miejsce dwa 

zdarzenia, obydwa w piątek, 9 listopada.  

O 11:11 uczniowie nawojowogórskiej podstawówki  

wraz z nauczycielami i pracownikami administracji, 

włączyli się w bicie „Rekordu dla Niepodległej”.  

Ta ogólnopolska akcja zorganizowana została przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, a wzięło w niej udział 

klika tysięcy polskich szkół. My także odśpiewaliśmy 

cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego i pokazaliśmy,  

że jest w nas postawa patriotyzmu, radości i pozytywnej 

 energii. Dla Ciebie, Polsko!  

 



O godzinie 12:00 odbyła się z kolei uroczysta 

akademia poświęcona wydarzeniom z kart  

naszej historii z 1918 roku. Koleżanki i koledzy  

z najstarszej, ósmej klasy, zaprezentowali program 

artystyczny, który bardzo nam się podobał.  

W apelu wziął także udział pan burmistrz,  

Wacław Gregorczyk.  

Po szkolnej uroczystości reprezentacja uczniów 

przeszła pod Pomnik Niepodległości, gdzie  

zostały złożone kwiaty i zapalone znicze  

w hołdzie dla obrońców ojczyzny. 

Emilia Noworyta, Natalia Stępień, Nina Gąsienica,Julia Ziarkowska  



 

 

wyczaj obchodzenia Halloween przybył do Polski ze 

Stanów Zjednoczonych. W tym kraju  późnym wieczorem 

31 października dzieci chodzą w przebraniu od domu do 

domu, prosząc o słodycze lub czasami o pieniądze. Dzwonią 

do drzwi z okrzykiem: cukierek albo psikus! Jeśli właściciele 

posesji nie obdarują dzieciaków słodyczami, młodzi mogą 

spłatać jakiś psikus. Może nim być np.: wysypanie mąki  

pod drzwiami, wysmarowanie klamki pastą do zębów, 

namalowanie na szybie okiennej emblematu dyni lub czaszki, 

włożenie pasków papieru toaletowego za wycieraczki 

samochodu stojącego na podwórku. Amerykańskie dzieciaki 

muszą jednak pamiętać o tym, że odwiedzany przez nich dom 

musi być udekorowany halloweenowymi ozdobami:  

dynie, świece, sztuczne pająki, itp.  Jeśli mieszkanie  

 nie jest udekorowane, należy omijać je z daleka.  

 związku z pogańską genezą tego święta,  

Halloween spotyka się z krytyką wielu kościołów: 

rzymskokatolickiego, prawosławnego czy wyznań 

protestanckich. W Polsce, od kilku lat, katolicy z różnych  

miast organizują w tym dniu przemarsze pod nazwą  

„Korowód Świętych”  - „Holy Wins” („święty wygra”)  

lub „Bale Wszystkich Świętych”. Inicjatywy te bardzo często 

skierowane są do najmłodszych, aby zainteresować ich 

rodzimymi tradycjami przekazującymi dobre, duchowe 

wartości.        

Z 

w 

https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82odycze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poga%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%82aci%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawos%C5%82awie
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Holy_Wins&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

  



,,Baśniobór" jest powieścią 
reprezentującą gatunek fantasy.  
Jej autorem jest Brandon Mull.  
Rodzeństwo, Kendra i Seth,  
przyjeżdża do dziadków na wakacje. 
Dziadek zabrania im wstępu do lasu  
i stodoły. Ponadto nie wiadomo, co się 
dzieje z babcią. Babcia nie pojawia  
się na spotkaniach rodzinnych, a gdy 
dzieci przybyły na wieś, babcia była 
rzekomo u schorowanej ciotki, 
opiekując się nią. Pomimo wielu 
atrakcji przygotowanych przez  
dziadka, Setha ciągnie do lasu. Dzieci 
podejrzewają, że staruszek coś ukrywa. 
Mimo wyraźnego zakazu, Seth decyduje 
się na wypad do pobliskiego gaju.  
Po przejściu kilku kilometrów, chłopak 
znajduje chatkę. Postanawia do niej 
zajrzeć… wtem ukazuje mu się... 
Co zobaczył Seth? Czy dziadek dowie się 
o jego wyprawie? Co się stało z babcią? 

 Tego dowiecie czytając tę książkę.

 



Przychodzi pan do zegarmistrza i pyta: 

- Czy ten zegar chodzi? 

- Nie, trzeba go nosić – odpowiada 

zegarmistrz. 
 

 

Szkoda, że szkoła to nie program telewizyjny.  
Od razy bym zmienił kanał. 
 
 

ONZ do wszystkich krajów świata rozesłało ankietę:  
''Proszę uczciwie odpowiedzieć na pytanie: jak Pani/Pana zdaniem należy 
rozwiązać problem niedoboru żywności w wielu regionach świata''? 
Ankieta okazała się totalną porażką, ponieważ:  
 
1. W Afryce nikt nie wiedział, co to jest żywność. 
2. W Europie Wschodniej nikt nie wiedział, co to jest uczciwość. 
3. W Europie Zachodniej nikt nie wiedział, co to jest niedostatek. 
4. W Chinach nikt nie wiedział, co to jest własne zdanie. 
5. Na Bliskim Wschodzie nikt nie wiedział, co to jest „rozwiązanie problemu”. 
6. W Ameryce Południowej nikt nie wiedział, co znaczy „proszę”. 
7. W Ameryce Północnej nikt nie wiedział, że są jakieś inne kraje na świecie. 
 

Czym się różni Gołąb od zwłaszcza? 

Gołąb siada na oknie, a zwłaszcza na parapecie. 

 
 

Gazeciarz biegnie ulicą i krzyczy: 
- Wielkie oszustwo, wielkie oszustwo! 45 poszkodowanych! 
Przechodzień kupuje gazetę i mówi: 
- Tu nie ma nic o tej sprawie!  
Tymczasem gazeciarz biegnie dalej i krzyczy: 
-Wielkie oszustwo, wielkie oszustwo! 46 poszkodowanych! 
 

A na koniec - połam język!!! Spróbuj powtórzyć… 

„Czego trzeba strzelcowi do zestrzelenia cietrzewia 
drzemiącego w dżdżysty dzień na drzewie? 



  

 

 

 


