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                 Wydanie I 

       w roku szkolnym 2022/2023 

                  Wrzesień 



Witamy po wakacjach !! 
 

Wybiła już godzina dziewiąta. 

Dzwonek! 

Rok szkolny się zaczyna. 

Znów dni popłyną pracowite 

Nad szkolną książką, nad zeszytem… 

Życzę Wam wszystkim na początek 

szkolnego roku – samych piątek 

I znowu ta szkoła – pewnie nie jeden z nas obudził się rano 

z myślą, że 1 września nieubłagalnie zawitał. 

Naukę czas zacząć! 

 
Ale zarówno dla jednych, jak i drugich, 1 września oznacza  

to samo – koniec wakacji, początek roku szkolnego.  

Serdecznie witamy w nowym 2022/2023  roku szkolnym!  

 

 

 

 



    Samorząd uczniowski 
 

Odbyły się wybory do Szkolnego Samorządu 

Uczniowskiego. 

 

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym  

2022/2023 : 

 
Opiekun Samorządu Uczniowskiego: pani Marta Saternus 

 

Przewodnicząca:                                             

Antonina Przybyłek 8b 

Zastępca:           

Zuzanna Niewińska 8a 
Sekretarz:                                                      

Sandra Busz 8c 

 

Członkowie : 

 
Aleksandra Kuklińska 8a                       Aleksandra Boguniecka 6b 

Miłosz Gołębiewski 8a                           Tymoteusz Modelski 6a 

Ewa Breńska 8b                                      Tobiasz Jasiński 6a 

Natalia Dramińska 8c                              Tobiasz Jasiński 6a 

Kinga Felińska 8d                                   Olga Pacuszka 6a 

Nadia Pieckowska 8d                              Antoni Chmielewski 7b 

Iga Skuza 7b                                            Adrian Zembrzuski 7b 

 Nikola Ecka 4a                                        Igor Bartnikowski 5a                    

Zuzanna Zwierzchowska 4c                                               

 

 



Przysłowia ludowe  
       na wrzesień 
 
Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować kilka przysłów 

związanych z miesiącem wrzesień . 

 

 

 Jaki pierwszy wrzesień, taka będzie jesień. 

 Czego lipiec i sierpień nie dowarzy, tego wrzesień nie dosmaży. 

 Gdy wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda się trzyma. 

 Gdy wrzesień bez deszczów będzie, w zimie wiatrów pełno wszędzie. 

 Jeśli wrzesień będzie suchy, październik nie oszczędzi nam pluchy. 

 Kiedy wrzesień, to już jesień, wtedy jabłek pełna kieszeń. 

 Wrzesień chodzi po rosie, zbiera grzyby we wrzosie. 

 Wrzesień jeszcze w słońcu chodzi, babie lato już się rodzi. 

 Wrzesień wrzosami strojny, lecz od pracy znojny. 

 Wrześniowa słota, miarka deszczu, korzec błota. 

 

 



Ortograficzne pułapki  
 

Niezwykły słoń    ył spokojnie w  

d     ungli. Zwie    ęta nie robiły mu  

k    ywdy,     mije omijały go z daleka. 

Kiedyś usłyszał straszny    ałas. W    aski  

zbli     ały się. Biegł wśr    d d    ew, tratował       

k     aki.   

 

 
 

        



         KĄCIK MATEMATYCZNY 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



                            Konkurs !! 

 

Drodzy Uczniowie organizujemy dla Was konkurs 

na WIERSZ O NASZYM PATRONIE MIKOŁAJU 

KOPERNIKU dla klas 1-3 oraz IV-VIII. Pracę 

wydrukowaną należy złożyć do Pani Pauliny Elbrudy 

, Katarzyny Szkudlarek lub Pauliny Zapadki do 

20.X.2022r . Ilość tekstu maksymalnie na 1 stronę 

formatu A4. 

 

 



                      NOWINKI ZE SZKOŁY  

W naszej szkole działa od tego roku szkolnego 

KLUB KREATYWNYCH UCZNIÓW Z JEDYNKI , 

który będzie opracowywał wiele pomocy 

naukowych przydatnych każdemu uczniowi z 

naszej szkoły .  

 

Założyciele panie : Paulina Elbruda , Alicja Gawrońska oraz 

Milena Ojrzyńska 



SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZAPRASZA DO 

CELEBROWANIA DNIA CHŁOPAKA !! 

 

 

 

Opiekun : pani Marta Saternus 

 



Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 

 

 
Nauczyciele oddziałów przedszkolnych: Pani Dominika Bonisławska,  

Pani Justyna Lejman,  Pani Kasia Kotyla I Pani Anna Małecka 

 



                                                   

                                      Humor  

 
- Jaka powinna być szkoła? 

- Zamknięta! 

*** 

- Państwo w Europie na literę K? 

- Kowalscy! 

*** 

- Po co żołnierz ma płaszcz? 

- Po kolana! 

*** 

- Jaki jest najlepszy środek na łysinę? 

- Środek głowy! 

*** 

- Co to jest autosugestia? 

- Przekonanie o tym, że się ma auto! 

 

 

 



                                 Jak skutecznie się uczyć  

Często zdarza się, że w szkole czujemy w szkole niepokój. Niepokój 

bierze się z faktu, że masz dużo nauki, mało czasu i nie wiesz, czy zdążysz 

opanować materiał. Nie odkładaj więc nauki na ostatnie dni, ale zacznij 

już dziś. 

1. Ucz się nawet małymi kroczkami - ważne, że się uczysz, trenujesz mózg i będziesz 

umiał później mocniej go wytężyć.  

2.Wypoczęty organizm może więcej  

3.Nie żałuj czasu na sen, oczywiście ten w nocy. Przysypiając z książką czy podczas 

oglądania telewizji nigdy nie  wypoczniesz.  

4.W ciągu dnia -wyjdź na świeże powietrze, czym odprężysz nie tylko umysł, ale i 

oczy. Twój mózg potrzebuje co najmniej osiem godzin pełnego snu. Jeśli odczuwasz 

zmęczenie i senność w ciągu 

5.Nie wkuwaj prymitywnie - ucz się aktywnie  

6.Korzystaj z kilku źródeł informacji - nie tylko z jednego podręcznika, ale poszukaj 

w Internecie informacji na dany temat  lub poprzeglądaj inne książki.  

7.Sam przygotowuj materiały, z których będziesz się uczył. Dzięki temu pół pracy 

masz już za sobą, a z każdego przejrzanego, opracowanego czy przepisanego 

materiału na pewno coś zapamiętałeś.  

8.Niezbędne jest robienie notatek, najlepiej kolorowych, więc miej pod ręką ołówek i 

dwa kolory długopisu. Przydają się też zakreślacze i kolorowe karteczki, na których 

zanotujesz to, czego jeszcze nie wiesz, co musisz doczytać, jaką książkę wypożyczyć 

lub o co zapytać jeszcze nauczyciela. Podręczne notatki nie powinny być 

przepisywaniem książki czy notatek z lekcji. Muszą zawierać tylko krótkie 

sformułowania, najważniejsze i podstawowe informacje.  

9.Chwal się swoją wiedzą  .Opowiadaj znajomym o tym, czego się 

nauczyłeś - to najlepszy sposób na powtarzanie materiału. Poproś swojego kolegę czy 

koleżankę, rodziców albo znajomych, by wysłuchali, czego dowiedziałeś się w 

danym temacie. Jeśli nie masz osoby, przed którą możesz "pochwalić się" swoją 

wiedzą, to ją sobie wymyśl. Albo stań przed lustrem i mów do siebie na głos. 

10.Nastrój też jest ważny .Wrogiem owocnej nauki jest zły nastrój. Nie możesz być 

smutny, wściekły ani przygnębiony podczas nauki.  



13.Jeśli coś negatywnie na ciebie wpłynęło, odstąp na jakiś czas (nie za długi) od 

nauki, posłuchaj wesołej muzyki, pogadaj z kimś, wyjdź na spacer lub zjedz lody 

albo kawałek czekolady.  

14.Zorganizuj sobie naukę Nie ucz się leżąc – twój umysł od razu ma nadzieję na sen. 

Najlepiej pracuje się w pozycji pionowej, przy lekkim spięciu mięśni. Nie może ci 

być za wygodnie. Za to lepiej mieć uporządkowane książki i zeszyty na biurku, 

pozbyć się niepotrzebnych przedmiotów. 

15. Rób przerwy maksymalnie co 30 – 45 minut, bo dłużej twój mózg i tak nie potrafi 

się skupiać. Rób krótkie przerwy – poćwicz, pogłaszcz psa, pograj na gitarze, napisz 

smsa.  

16.Rozplanuj naukę Ucząc się jakiegoś materiału – podziel go sensownie na mniejsze 

części. Najpierw przeczytaj całość, następnie dwukrotnie cicho pierwszą partię 

materiału, następnie raz głośno. Potem wstań lub odłóż książkę i spróbuj to 

powiedzieć raz jeszcze. Jeśli ci nie wychodzi, powtórz materiał cicho i głośno raz 

jeszcze. Postępuj tak z każdą partią materiału 

 

 

 

 



 

 

Redaktor : paulina elbruda 


