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

W numerze: Rozpoczęcie roku szkolnego, Pierwsze dni w szkole, 
Wakacyjne podróże,, Wybory do samorządu uczniowskiego, 3 
pytania do nowej przewodniczącej samorządu.

Święta i rocznice wrześniowe

1 września 1939 wybuch II 
wojny światowej - atak III 
Rzeszy na Polskę, a 17 września 
1939 atak ZSRS na Polskę

15 września 
Międzynarodowy 
Dzień Kropki

20 
września Dzień 
Przedszkolaka

30 września Dzień 
Chłopaka
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Rozpoczęcie roku szkolnego 
2022/2023

1 września 20022 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Na powitanie go, 
oprócz uczniów i nauczycieli, przybyło także liczne grono rodziców, 
szczególnie dzieci klas 0 – III. Władze gminy reprezentowali osobiście: 
Pan wójt Piotr Kowal oraz przewodniczący Rady Gminy Pan Robert 
Kożuchowski, którzy wręczyli nominację i powierzyli funkcję nowego 
dyrektora szkoły Panu Radosławowi Siołkowskiemu.

Uczniowie szkoły odczytali tekst, upamiętniający kolejną rocznicę 
wybuchu II wojny światowej, a Pani Barbara Maternowska zagrała na 
pianinie Preludium e-moll, utwór naszego patrona Fryderyka Chopina. Na 
zakończenie ks. proboszcz parafii Gostkowo, Paweł Borkowski, udzielił 
wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły 
błogosławieństwa na ten nowy rok szkolny.

Tekst i zdjęcia: https://www.spturzno.pl/

Wybory do samorządu szkolnego

15 września to Międzynarodowy Dzień Demokracji. Tego dnia w 
naszej szkole odbyły się wybory do samorządu uczniowskiego. 
Spośród kandydatów najwięcej głosów, bo aż 45 zdobyła Maria 
Gajur z klasy 8a. Na drugim miejscu znalazła się Agata 
Wróblewska z klasy 8a, która zdobyła 37 głosów, zaś na miejscu 
trzecim Angelika Nowak z klasy 7a, która zdobyła 35 głosów. 
Wszystkim kandydatom gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

Tekst: Oliwia Zdrodowska

3 pytania do przewodniczącej

Z nową przewodniczącą samorządu uczniowskiego - Marią Gajur, 
rozmawiali Nikodem Przybysz i Jagoda Olejnik.

- Jak się czujesz z tym że zostałaś przewodniczącą?
Maria: Czuje się usatysfakcjonowana tym faktem i jestem 
wdzięczna za każdy głos.

- Jakie masz plany, jeśli chodzi o przerwy w naszej szkole? 
Może pojawi się coś nowego?

Maria: Razem z całym samorządem będziemy się starać o 
stworzenie sklepiku szkolnego oraz o to, aby na 
niektórych, dłuższych przerwach była muzyka.

- Czy w sklepiku szkolnym będą zdrowe rzeczy?
Maria: Oczywiście. Chcemy, aby było tak jak kiedyś, czyli żeby w 
sklepiku był duży wybór produktów. Aby były zarówno 
słodycze, jak i zdrowe przekąski.
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Powroty z wakacji – ciekawe 
miejsca godne polecenia

Wakacje to czas odpoczynku, ale nie tylko. Uczniowie naszej szkoły 
wykorzystali swój wolny czas na spotkania ze znajomymi, aktywność 
na świeżym powietrzu, spotkania rodzinne oraz podróże. Wśród miejsc, 
które odwiedzali, wymieniali miejscowości nadmorskie, górskie, 
Mazury czy większe miasta Polski. Niektórzy wyjeżdżali również dalej 
– do Hiszpanii, Grecji, Niemiec, a nawet Nigerii.

Tekst: Nikodem Przybysz, Jagoda Olejnik, kl. 8a

Uczennice klasy 8a wybrały najciekawsze miejsca w Polsce, które 
odwiedziły w czasie wakacji i które chciałyby polecić.

Białogóra

Białogóra to miejscowość nadmorska położona na Wybrzeżu 
Słowińskim między Władysławowem, a Łebą. Największą 
atrakcją tam jest piękna, szeroka plaża - miejsce obowiązkowe 
podczas słonecznej pogody. Miejscowość jest miejscem idealnym 
do wypoczynku, znajduje się tutaj dużo ścieżek rowerowych, 
wydmy, deptak. Ale z tego wszystkiego i tak najcudowniejszy 
był zachód słońca oglądany z plaży.

Park rozrywki - Energylandia

Energylandia znajduje się w Zatorze, w województwie 
małopolskim. To największy park rozrywki w Polsce. Na 
odwiedzających czeka tu mnóstwo atrakcji – kolejki 
górskie, karuzele i ogromna dawka adrenaliny. 
Niezależnie od wieku, każdy znajdzie tu coś dla siebie. 
Moim zdaniem najlepsze były kolejki: ,,Hyperion", 
,,Zadra", ,,Formuła I".

Zakopane

Zakopane to miejscowość na południu Polski, w otoczeniu 
Tatr. Pobyt tam nigdy nie będzie nudny, bo można spędzić 
czas na szlakach górskich, wędrować po górach w 
Tatrzańskim Parku Narodowym i podziwiać przyrodę. W 
mieście też znajduje się dużo atrakcji, np. Muzeum 
Tatrzańskie, Skocznia narciarska Wielka Krokiew, Muzeum 
Oscypka i wiele innych.
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Nasz pierwszy 
dzień w szkole

1 września to ważny dzień w życiu każdego ucznia – oznacza 
powrót do szkolnych obowiązków. Szczególnie ważny jest dla 
uczniów zerówek i klas pierwszych, które dopiero zaczynają swoją 
edukacyjną przygodę i poznają szkołę. Zapytaliśmy więc 
przedstawicieli najmłodszych klas, czego bali się pierwszego dnia i 
co w szkole podoba im się najbardziej.

Zdecydowana większość uczniów klas 0A i 0B stwierdziła, że nie 
bała się przyjścia do szkoły i z radością poznawała swoje nowe 
otoczenie. To, co spodobało im się w szkole najbardziej, to: klasa, 
wychowawczyni, zabawki, gry w świetlicy, boisko, książki oraz 
nowi koledzy i koleżanki.

Natomiast przedstawiciele klas pierwszych wyznali, że trochę 
obawiali się przyjścia do szkoły. Jako przyczyny lęku wymieniali: 
strach przed wieloma zadaniami domowymi, lęk przed trudnym 
materiałem, niepewność związana z tym, czy znajdą nowych 
kolegów i koleżanki. To, co ich zdaniem w szkole jest najlepsze: to 
przerwy, automat z jedzeniem, świetlica, obiady, koleżanki i 
koledzy.

Wywiad i tekst: Marjam Mortadi, Wiktoria Drost, Jagoda 
Mucharska, Paulina Ptaszyńska, Adrianna Machowska

Karpacz

Karpacz to miejscowość górska, położona w Sudetach. 
Zachwyca pięknymi widokami, zwłaszcza gdy 
wybierzemy się na najwyższy szczyt Karkonoszy -
Śnieżkę. Będąc w tym mieście warto odwiedzić Muzeum 
Zabawek, Świątynię Wang i Muzeum Budowli z klocków 
Lego.

Tekst: Agata Wróblewska, Alicja Rumińska, kl. 8a
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