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                         8 MARCA - DZIEŃ KOBIET 

 
Pan Bóg ją stworzył, a szatan opętał, 
jest więc odtąd i grzeszna i święta, 

zdradliwa i wierna, i dobra i zła, 
i rozkosz i rozpacz, i uśmiech i łza. 

I anioł i demon, i upiór i cud, 
i szczyt nad chmurami, 

i przepaść bez dna. 
- J. Tuwim 

 
 
  
 
 
 
 
 

 



Aktualności: 
 Na prośbę pana dyrektora przypominamy  uczniom o konieczności wycierania butów po 

wejściu do szkoły  (zwłaszcza po powrocie z boiska) oraz o zakładaniu kurtek podczas 

wyjścia  na zewnątrz 

 Podczas rekolekcji lekcje będą się odbywać zgodnie z planem, jednak w tym czasie  nie 

będą się odbywały żadne sprawdziany czy  kartkówki. 

 Klasy 4-5 szkoły podstawowej w czasie trwania testów szóstoklasisty mają wolne 

 e-dzienniki powinny zostać wprowadzone do końca marca. Na razie trwają prace wstępne  

i testy nad systemem 

 18 marca uczniowie klas I-III gimnazjum wybierają się na wycieczkę do Warszawy 

(atrakcją jest m.in. lot samolotem) 

 W sali 21 nastąpiły zmiany inwentarza, a mianowicie zmieniono tam tablicę z kredowej na 

suchościeralną. Pojawiło się tam również pianino do dyspozycji uczniów pod czujnym 

okiem pana Mateusza Tredera. 

 
Dzień Kobiet – coroczne święto obchodzone 8 marca jako wyraz szacunku dla 
ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Ustanowione zostało w 1910 roku. 
Dzień Kobiet w Polsce był obchodzony na szeroką skalę do 1993 roku. 
Za pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć można obchodzone w starożytnym Rzymie 
Matronalia. Było to święto przypadające na pierwszy tydzień marca, związane 
z początkiem nowego roku, macierzyństwem i płodnością. Z okazji tego święta 
mężowie obdarowywali swoje żony prezentami i spełniali ich życzenia.  
W Polsce święto było popularne w okresie PRL. W latach 70. do popularnych 

podarunków dołączyły kwiaty. Początkowo ofiarowywano goździki, a później tulipany. Z okazji 
tego dnia publikowano portrety kobiet różnych sektorów życia gospodarczego zgodnie z opinią 
Władysława Gomułki, że "nie ma dziś w Polsce dziedziny, w której kobiety nie odgrywałyby 
ważnej roli". W zakładach pracy czy szkołach był obchodzony obowiązkowo. Była to okazja do 
uzupełniania braków w zaopatrzeniu, dlatego wręczano paniom takie dobra materialne jak rajstopy, 
ręcznik, ścierka, mydło, kawa.  
 
                                                            Z ostatniej chwili 
Hania Stępień została finalistką wojewódzkiego konkursu z języka polskiego.                                                        
Serdecznie gratulujemy.  
 
                                                        ŻYCZENIA 
Dla dziewcząt z kl. I gim., kobiet z grona pedagogicznego i obsługi szkoły serdeczne życzenia  
z okazji dnia kobiet   - Łukasz, kl. I gim. 
Gorące życzenia dla pani G. Burant od Patryka i Klaudiusza z klas V i VI  
 
Zdrowia i szczęścia dla pani Moniki Wirkus   - chłopcy z kasy I b 
 
Wszystkim kobietom z naszej szkoły życzę wszystkiego dobrego  - Maciej, kl. V 
 
Z okazji dna kobiet najlepsze życzenia dla wszystkich pań pracujących w naszej szkole  - pan 
Mateusz Treder 



 
Wszystkim paniom, zarówno młodszym jak i starszym życzę zdrowia, szczęścia i pomyślności. 
Młodszym dobrych ocen w nauce, starszym wytrwałości i mniej stresu - Pan Dyrektor 
 
Życzenia dla wszystkich kobiet związanych z naszą szkołą, a w szczególności uczennic z kl. I gim. 
- pan Łukasz Gostkowski. 
 

DLACZEGO MY?!?! 
CZYLI WYWODY NA TEMAT WPROWADZENIA DZIENNIKÓW 

ELEKTRONICZNYCH 
 
W sprawie wprowadzenia e-dzienników do naszej szkoły zdania są podzielone. Nauczyciele są 
zdecydowanie za, uczniowie głównie przeciw. 
 
Pan Łukasz Gostkowski: 
-Jestem zdecydowanie ZA. 
Red. -Dlaczego? 
-Ponieważ e-dzienniki usprawnią pracę szkoły oraz ułatwią wymianę informacji pomiędzy nauczycielami, 
 a rodzicami. 
 
Pani Aleksandra Parlak: 
-Co prawda będzie trochę więcej pracy dla nauczycieli, ale dla rodziców wiedza będzie przejrzysta, nie 
będzie problemu ze zdobywaniem informacji na temat ocen lub testów. 
 
-Umowa została podpisana. Jesteśmy na etapie wprowadzania danych. Prawdopodobnie pod koniec miesiąca 
uczniowie dostaną loginy. Oceny zostaną wprowadzone od 1 lutego. Oczywiście przed wprowadzeniem  
e-dzienników trzeba będzie przygotować do tego nauczycieli oraz komputery.- wypowiedział się Pan 
Dyrektor. 

 
 
 

PLEBISCYT NA NAJLEPSZĄ SALĘ LEKCYJNĄ W DUŻEJ SZKOLE 
 

Z ciekawości przeprowadziliśmy wśród wybranych uczniów dużej szkoły  krótką ankietę na 
temat sali lekcyjnej, w której najlepiej się wam pracuje. Oto wyniki. 

1 m-ce: sala nr 19  
2 m-ce: sala nr 21 
3 m-ce: sala nr 20 

 
 

A teraz zagadka numeru!  

Ile krzeseł znajduje się na dużym stadionie obok szkoły? 

Za odgadnięcie zagadki wręczymy  niespodziankę. 

 

                   
 



Sprawozdanie ze spotkania z piłkarzami z Bytovia DRUTEX: 
 
14 stycznia 2016 r. mieliśmy okazję gościć piłkarzy Bytovia DRUTEX w naszej 
szkole. Opowiadali oni o swojej karierze i drodze na szczyt. Uczniowie klas 4-6 
wykazali się zainteresowaniem i znajomością tematu, lecz gimnazjum okazało się 
być bardzo małomówne.  
 

                                                  Rozkosze łamania głowy:  
 

Szkoła Podstawowa 
Zad.1. 
Wyobraź sobie, że masz 3 klucze do 3 zamków. Ile prób musisz wykonać, by 
dowiedzieć się, który klucz pasuje do którego zamka? 
Zad.2. 
Puste kratki uzupełnij liczbami w taki sposób, aby suma każdej czwórki kolejnych 
liczb wynosiła 20. 
 

 
 

Zad.3. 
Na podwórku są koty i sroki. Razem jest ich 20 i mają 54 nogi. Ile jest kotów, a ile 
srok? 
 

Gimnazjum 
Zad.1. 
W lesie wokół pięknej polany mieszkało w 7 domkach 7 krasnali. W ich zwyczaju 
było spotykać się co wieczór razem na kolacji, każdego dnia tygodnia w innym 
domku. Każdy z krasnoludków biegł najkrótszą drogą na umówione spotkanie. Na 
polanie wydeptali oni sieć ścieżek łączących ich domki. Krasnal Pracuś chciał 
policzyć liczbę trójkątów powstałych na polanie, ale Leniuszek stwierdził, że to za 
trudne. Pomóż Pracusiowi i oblicz, ile powstało trójkątów, których wierzchołkami 
są domki krasnali, a bokami wydeptane ścieżki. Wykonaj odpowiedni rysunek. 
 

Zad.2.  
Wierzchołkami sześciokąta foremnego są (po kolei) P, Q, R, S, T, U. Odcinki PT 
i SU przecinają się w punkcie V. Oblicz miary kątów wewnętrznych trójkąta TVS. 
Sprawdź swoje obliczenia na rysunku. 
 
Zad.3. 

Janek razem z Olą zebrali 3 razy więcej grzybów niż Franek, a Ola z Frankiem 5 razy więcej niż Janek. Kto 

uzbierał więcej grzybów: Janek razem z Frankiem czy Ola? Odpowiedź uzasadnij. 

kupon 
 

Nie odrobiłeś pracy domowej? 
Nie przygotowałeś się do lekcji? 

Nie martw się! Z tym kuponem nie otrzymasz 
minusa, bądź oceny niedostatecznej. 

Kupon ważny do 30 kwietnia. 
….............. 
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