
Polskie przysłowia ludowe na 

czerwiec 

 
Czerwiec daje dni gorące, kosa brzęczy już na łące.  

Czerwiec stały, grudzień doskonały.  

Gdy czerwiec chłodem i wodą szafuje, to zwykle rok cały popsuje.  

Czerwiec na maju zwykle się wzoruje, jego pluchy, pogody, często naśladuje. 

 

 
 

 

 



Festyn Rekreacyjno- Sportowy🎈 
 

Odbył się Festyn Rekreacyjno-Sportowy związany z zakończeniem Roku 

Wychowania w naszej szkole i projektu realizowanego  we współpracy z Parafia 

Ewangelicko-Augsburska w Nidzicy  "Jesteśmy razem-Poznajmy się lepiej ".  

Serdecznie dziękujemy za wsparcie i wspaniałą współpracę ks. Rolandowi Zagórze❤️ 

oraz Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w 

Nidzicy ❤️.  

Dziękujemy również naszym wspaniałym gościom z OREW Nidzica , którzy byli z 

nami w ramach projektu " Pomimo wszystko... chcemy".❤️ 
 

 

 

 

 

 



BAL ÓSMOKLASISTY 
 

 

Dnia 11 czerwca 2022 roku w Sali Weselnej Borowy Młyn odbył się 

długo wyczekiwany bal ósmych klas. Tegoroczni absolwenci rozpoczęli 

i uświetnili uroczystość przygotowywanym od miesięcy tradycyjnym 

tańcem poloneza. 

To był wieczór pełen wzruszeń, ale i dobrej zabawy. Cała 

uroczystość trwała do późnych godzin nocnych, a sami uczniowie 

i zaproszeni goście wspólnie miło spędzili ten czas. 

Dziękujemy rodzicom za ich zaangażowanie, opiekę, obecność, 

wychowawcom klas i wszystkim, którzy pomogli w organizacji tej pięknej 

zabawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KĄCIK MATEMATYCZNY 
 
 

                 
 
 

SUDOKU 

 



 

 

 



   DZIEŃ DZIECKA 

Międzynarodowy Dzień Dziecka (MDD) – dzień ustanowiony 

w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 

dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych 

w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945) i obchodzony od 1955 w różne 

dni roku w różnych krajach członkowskich, w Polsce obchodzony jest 1 

czerwca. 

Gminne obchody wielkiego święta dzieci ze względu na pogodę 

zostały przeniesione na 9 czerwca. Na stadionie miejskim dzieci szkół 

podstawowych z całej gminy świętowały, grały i brały udział w wielu 

konkurencjach sportowych. Nie zabrakło występów artystycznych, które 

mogliśmy podziwiać podczas Talent show. Do dyspozycji dzieci były 

także dmuchane zjeżdżalnie, bańki mydlane, przekąski i ciepły obiad. 

 

 



 

 

Drodzy Uczniowie WIDZIMY SIĘ 01.09.2023r 

Pozdrawiają Redaktorzy Kuriera Jedynki – Panie Paulina Elbruda, 

Małgorzata Sobotka oraz Paulina Zapadka 😉  


