
WITAJ SZKOŁO, ŻEGNAJ LATO ! 

 

,,POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO 

RADOŚĆ CZY SMUTEK ‘’? 

 

     

 

W NUMERZE                                       
• Powitanie 

• Żegnajcie wakacje 

• Wiersze o szkole 

• Początki w zerówce  

• Samorząd uczniowski 

• Matematyczne zmagania 

• Kolorowanka 

• Konkurs  



Gazetka szkolna ,, KURIER JEDYNKI ‘’ to miesięcznik , który opiera 

się na tematyce poszczególnych miesięcy , świętach , wydarzeniach, 

porach roku i innych szkolnych ważnych dla dzieci sprawach.  

Redakcja gazetki szkolnej zaprasza wszystkich chętnych uczniów do 

współpracy i wypowiadania się za jej pośrednictwem na różne tematy.  

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022  

 

*Zimowa przerwa świąteczna: 24- 31 grudnia 2021r. 

*Ferie zimowe: 23.12.2021-06.01.2022 

*Wiosenna przerwa świąteczna: kwiecień 

*Zakończenie zajęć: 26 czerwca 2021 r. 

*Ferie letnie : 26.06-31.08.2022 

 

 

 

 

 

 

WITAMY W NOWYM 

ROKU SZKOLNYM 

2021/2022 



                          Żegnajcie wakacje i letnie przygody! 

Pierwszego września po dwumiesięcznej przerwie uczniowie 

wrócili do szkoły. Dla jednych był to powrót, a dla innych pierwsze 

zetknięcie się ze szkolną rzeczywistością. Inaugurację roku szkolnego 

rozpoczęto punktualnie o dziewiątej. Wszystkich uczniów, nauczycieli,  

rodziców i pracowników szkoły powitał Dyrektor, życząc wszystkim sukcesów 

i powodzenia.  Swoją przygodę ze szkołą rozpoczęły dzieci w zerówce.  

O swoich odczuciach i wrażeniach związanych z pobytem w szkole 

opowiadają… 

  

                 Po wakacjach w naszej szkole spotkali się  

                                                  Jaś i Bolek.                                                           

                 Chcą się bawić cały dzionek, ale  

                                            koniec pauzy, dzwonek. 

                Kiedy lekcja - słuchać miło, kiedy  

                                           pauza - rób co chcesz! 

                Na wakacjach dobrze było, ale w  

                                        szkole dobrze też. 

 

 



                        HUMOR 😉  

Co to jest lekcja? 

- Jest to dłuższy okres potrzebny do przygotowania się do krótkiej przerwy. 

 

                                                       

Jak to w zerówce bywa… 

Pani przedszkolanka pomaga dziecku założyć wysokie, zimowe butki.  

Szarpie się, męczy, ciągnie... 

- No, w końcu weszły! 

Zmęczona siedzi na podłodze, a tu dziecko mówi: 

- Ale mam buciki odwrotnie... 

Pani patrzy, faktycznie! No to je ściągają, mordują się, sapią... Uuuf, 

zeszły!  

Wciągają je znowu, sapią, ciągną, ale nie chcą wejść..... Uuuf, weszły! 

- No dobrze - mówi wykończona pani: 

- A gdzie masz kochanie rękawiczki? 

- W bucikach 

 

                                                    



 

                                         POCZĄTKI W ZERÓWCE 

                                                                              

 

                                     



 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 

 

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO : PANI DOROTA TARATYCKA 

   

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO : 

1.Przewodnicząca : Dolińska Liliana kl 8b 

2.Zastępca : Maciejewska Amelia kl 8b 

3.Zastępca : Chmielewska Roksana kl 8b 

Członkowie : 

4.Kuklińska Aleksandra kl 7a 

5.Bielasta Julia kl 8e 

6.Dzięgielewska Wiktoria kl 8e 

7.Jul Kacper kl 8d 

8.Pieckowska Nadia kl 7d 

9.Gumińska Amelia kl 7d 

10.Felińska Kinga kl 7d 

11.Busz Sandra kl 7c 

12.Marchewka Michalina kl 6a 

13.Gąska Krzysztof kl 6a 

 

 

 

 



 

XI TYDZIEŃ WYCHOWANIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO 

12-18 września 2021 r. 

W dniach 12-18 września 2021 r. Szkoła Podstawowa nr 1 im. 

Mikołaja Kopernika w Nidzicy włączyła się w inicjatywę kolejnego 

Tygodnia Wychowania pod hasłem W blasku Ojcostwa. Tydzień 

Wychowania jest obchodzony we wrześniu każdego roku a jego inicjatywa 

została pomyślana jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci. Jest to także 

forma zwrócenia uwagi wszystkich ludzi dobrej woli na pilną potrzebę 

kształcenia do poszukania prawdy, która powinna być fundamentem 

wychowania. Dzień Sportu, który odbył się 11 września 2021 r. na szkolnym 

Orliku zainaugurował Tydzień Wychowania. Uczniom i rodzicom towarzyszyła 

piękna pogoda i oczywiście nie obyło się bez wspaniałej zabawy i wielu emocji, 

a także zdrowej, sportowej rywalizacji . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                            

MATEMATYCZNE ZMAGANIA 

 

1. Szły kaczuszki w sznurze: 1 kaczka na przedzie, a 2 z tyłu; 1 z tyłu, 

dwie na przedzie, 1 między dwiema i 3 w jednym rzędzie. Ile było 

wszystkich kaczuszek? 

 

 

 

2. Rozwiąż sudoku  

 

                      

 

 

 



 

 

                                            UWAGA KONKURS! 

W związku ze zbliżającą się jesienią pragniemy zaprosić uczniów do 

udziału w SZKOLNYM KONKURSIE POETYCKIM. 

Konkurs będzie odbywał się w trzech kategoriach: 

I kategoria – Uczniowie kl. 0-3 

II kategoria – Uczniowie kl. 4-6 

III kategoria – Uczniowie kl. 7-8 

Zadaniem uczestników jest napisać wiersz, który będzie poruszał tematykę 

jesienną. 

Forma dowolna, minimum 6 wersów. 

 

Prace należy dostarczyć w formie papierowej: nauczycielowi 

prowadzącemu (dotyczy klas 0-3), nauczycielowi języka polskiego 

(dotyczy klas 4-8) lub bezpośrednio do koordynatora konkursu Pauliny 

Elbrudy, Pauliny Zapadki do 18 października 2021 r. 

Prace laureatów zostaną umieszczone w październikowym numerze 

gazetki szkolnej. 

Życzymy powodzenia! 

 

 



 

 

Redaktorzy gazetki szkolnej panie : Paulina Elbruda, Małgorzata Sobotka i 

Paulina Zapadka życzą miłej lektury ☺  

 


