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Klasa IV Klasa V

Ćwikła Karol,
Dankowska Helena,
Jakubowski Jakub,

Leśniak Nina,
Lisek Maciej,

Mały Weronika 

Brych Kinga,
Buła Mikołaj,

Kaleta Milena,
Kaczmarek Zuzanna,

Kruk Wiktor,
Łata Maja,

Majchrzak Nikola,

Sadowska Amelia, 
Sikora Emilia,
Sikora Dawid,
Smolarz Karolina,
Suliga Aniela,
Wolski Oskar

Klasa VI

Gradoń Amelia, 
Hajligtag Wiktor,
Kocełuch Dawid,
Lisek Bartłomiej,

Marczewski Aleksander,
Matyszczyk Szymon,

Rak Bartłomiej,
Secemski Szymon,
Skrzypiciel Aleksandra,
Sobieraj Milena,
Sobczyk Julia

Klasa VII

Jaronicki Szymon,
Bernat Sebastian,

Skrzypiciel Igor

Klasa VIIIa Klasa VIIIb

Brych Karolina, 
Kocela Bartosz,
Szczerba Julia

Lisek Milena 

Najlepsi uczniowie

Z klas 4-8 w I półroczu

Gratulujemy, trzymajcie tak dalej!☺
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Z klasy VIIIb Karolina Brych oraz 

Patryk Sadowski przeszli do 2-go 

etapu konkursów przedmiotowych. 

Karolina pisała konkurs z j.polskiego, 

a Patryk z historii. Karolina jest po 

drugim etapie i uzyskała 87,5%, a 

Patryk dopiero będzie pisał. 

Gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów!☺
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Nasze talenty

__________________________

Przedstawiamy prace 

Bartłomieja Raka, 

ucznia klasy VI. 



AKTUALNOŚCI
Uczniowskie newsy

W dniu 17.01.2023r. przedszkolaki i klasy 1-3 

po raz kolejny mieli okazję obcować z 

kulturą i sztuką. Wybrali się na wycieczkę do 

Domu Kultury we Włoszczowie, gdzie brali 

udział w przedstawieniu teatralnym 

,,Sindbad – Żeglarz’’.  

Dnia 18.01.2023r. nasi uczniowie 

wybrali się na basen ,,Nemo’’ we 

Włoszczowie. Świetnie się bawili i 

aktywnie spędzili czas.   

W dniu 19.01.2023 Samorząd 

Uczniowski zorganizował w naszej 

szkole Dzień Sztywniaka. Większość 

uczniów dostosowała się do 

regulaminu Dnia Sztywniaka 

ponieważ wiedzieli, że będą niepytani. 
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Dnia 26 stycznia odbyła się ZABAWA 

CHOINKOWA klas IV-VIII. Wszyscy 

uczniowie się świetnie bawili. 

,,Był raz bal na sto par…’’ – bal 

przebierańców w naszym przedszkolu. 

Wspólnych zabaw, tańców i pląsów nie 

było końca, a wszyscy zachwycali się 

pięknymi strojami karnawałowymi 

naszych dzieci przygotowanych przez 

rodziców. 

W karnawale zabawy i bale. W naszej 

szkole zabawa choinkowa klas I-III odbyła 

się 26 stycznia.

Choinkowe zabawy 
w naszej szkole
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Drogi pamiętniku…
Koniec przerwy świątecznej – koniec wolności… Tragedia! Ale 

może nie tak do końca… Jeszcze trzy tygodnie, cztery dni i 
dłuuugo wyczekiwane ferie zimowe! Lecz w naszej szkole nie 
zabrakło ciekawych wydarzeń. 

Ech… Dziewczyny to chyba nie mają co robić że tak latają do 
tych łazienek! Uczą się – albo się nie uczą, a niektóre nawet jedzą 
drugie śniadanie! Ciekawe co za tematy tam prowadzą… Może 
makijaże poprawiają? Wracając do uczenia się, to może i się uczą, 
bo muszą przecież jakoś wypaść na tle klasy z ocenami. 
Zauważyliście, jaki jest pokaz mody na korytarzach? Makijaże, 
przedłużone paznokcie, brzuchy odkryte i dziurawe spodnie. Nie 
rozumiem tego dzisiejszego stylu… Pani pedagog tłumaczyła we 
wrześniu, że w szkole obowiązują pewne zasady dotyczące ubioru 
i wyglądu zewnętrznego. Ale kto by jej tam słuchał… A prawdziwa 
rewia mody to będzie na zabawie choinkowej oraz na dyskotece 
walentynkowej! Pamiętacie ten dzień, kiedy dostaliśmy popcorn 
do obiadu? Nasi uczniowie nie mają ani trochę kultury w sobie! 
Popcorn był tak porozrzucany po korytarzu, że pani sprzątaczka 
miała bardzo dużo pracy. To co tutaj napisałam to dopiero nic! 
Ktoś z naszej szkoły dopuścił się czynu karalnego, ponieważ 
przywłaszczył sobie pieniążki koleżanki z młodszej klasy. Czy oni 
nie myślą? Nie wiedzą, że jest monitoring w każdej możliwej 
dziurze? Zostało wszystko oddane – chyba ktoś się wystraszył… 
Teraz grubo się zastanowi nim zrobi coś podobnego. Mogę sobie 
wyobrazić ile musiał przejść rozmów dyscyplinujących z dyrekcją, 
wychowawcą i pedagogiem. Oj, nie chciałabym być w jego 
skórze… Najgorsze to są oceny na koniec półrocza. Jak się ktoś 
uczył, to średnia powyżej pięć, a jak ktoś udawał, że się uczył, to 
jest średnia jaka jest. Na szczęście to dopiero półrocze. 

Kończę, bo ja też muszę się skupić na nauce. Muszę poprawić 
ważny sprawdzian z matmy… 
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