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We wrześniu oraz w październiku odbyło się kilka ciekawych
wycieczek i wydarzeń w naszej szkole.

 Oto ich podsumowanie :)

 

Co nowego?

Dnia 23 września klasy 5B i 5C
wraz z wychowawcami odbyły

wycieczkę do Muzeum Przemysłu
Naftowego i Gazowniczego im. 
I. Łukasiewicza w Bóbrce, które

znajduje się na terenie najstarszej
na świecie nadal działającej

kopalni ropy naftowej.

Wycieczka 5B i 5C 
do Bóbrki

Dnia 23 września klasa 3A
Międzynarodowy Dzień Turysty
2022 spędziła, przemierzając

górskie szlaki. Od Jaskini Bielańskiej i
jej podziemnych skarbów natury
poprzez Hrebieniok, dotarli do

najpiękniejszych w Tatrach
Wodospadów Zimnej Wody.

Wycieczka 3A
w Tatry

Dnia 23 września nasza szkoła
brała udział w ogólnopolskim
wydarzeniu „Dzień Piżamy”. W
tym dniu odbyła się również
zbiórka dla dzieci i młodzieży

ze szpitali onkologicznych.
Kwota, jaką udało się zebrać,

to 1340 zł.

Dzień Piżamy
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Dzień Edukacji
Narodowej

DOM MODY MAGNOLIA PRZEDSTAWIA

Z okaz j i  tego  święta  życzymy wszystk im
nauczyc ie lom,  by  czerpa l i  przy jemność  ze

swoje j  pracy  oraz  dz ięku jemy za  poświęcen ie
 i  t rud ,  jak ie  wk łada ją  w  naszą  edukac ję .

Uczn iom zaś  życzymy jak  na jw iększych
sukcesów w nauce  i  odkrywania  swoich  pas j i .
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Plotki i problemy

Za mało stojaków na rowery

Napisz do nas na Messengerze  

 (Koperniczki Gazetka)

 lub na koperniczki@gmail.com

MASZ JAKIŚ POMYSŁ?

Wieczny brak papieru toaletowego

Biorąc pod uwagę liczbę uczniów

dojeżdżających do szkoły na rowerze,

ilość stojaków, do których można by je

przypiąć jest zdecydowanie za mała.

W toaletach zawsze brakuje papieru

toaletowego oraz ręczników

papierowych.

Brak dojazdu?

Podobno za kilka miesięcy ma

rozpocząć się remont ulicy Kopernika,

co oznaczałoby utrudniony dojazd do

szkoły zarówno dla uczniów,

 jak i nauczycieli.
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Święta w październiku
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Ogłoszenie

Jako że to nasz ostatni rok nauki w tej
szkole, mamy coraz mniej czasu na

tworzenie gazetki, co odbija się na czasie
wstawiania nowych numerów i ich jakości.

Ponadto nie będziemy w stanie
kontynuować tworzenia jej w przyszłym
roku. W związku z tym postanowiłyśmy

zaprosić kilka osób 
             z młodszych klas do redakcji. 

         W następnym numerze ich
przedstawimy. 

Jeśli chciałbyś lub
chciałabyś spróbować
swoich sił w redakcji,

napisz do nas na
Messengerze

(Koperniczki Gazetka).
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Nakrętki można zanosić do sekretariatu szkoły.
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Żarty i dowcipy
– Mówię ci, to było

niesamowite! 
Jadę na słoniu, patrzę do

tyłu, a tu lew, patrzę obok, 
a tam dwa tygrysy!

– O matko! I co zrobiłeś?!
– Nic, karuzela się

zatrzymała 
i zszedłem…

 

Nauczyciel napisał na 
tablicy wzór chemiczny

 i otworzył dziennik:
- Małgosiu, co to za wzór?
- To jest... No, mam to na

końcu języka...
- Dziecko, wypluj to szybko! -

mówi nauczyciel. 
- To kwas siarkowy..

 

Pani pyta dzieci, jaki
zawód chciałyby wybrać. 

- Lekarz, aktorka,
modelka, policjant... -

odpowiadają dzieci. A ty,
Jasiu, kim chcesz zostać? 

- pyta pani.
- Emerytem.

 

Na lekcji przyrody
nauczycielka pyta: 
- Jasiu, co wiesz o

jaskółkach?
 - To bardzo mądre

ptaki. Odlatują, gdy
tylko rozpoczyna się

rok szkolny! 
 

Matka pyta syna:
- Co przerabialiście dziś na

chemii?
- Materiały wybuchowe.

- Nauczycielka zadała coś do
domu?

- Nie zdążyła...
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Memy
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Nasze źródła

Żarty: humor.gomeo.pl, www.ciapek.pl,
kawaly.tja.pl, http://www.wyczytaj.pl, 

 
Memy: memy.pl, echodnia.eu,

gloswielkopolski.pl, gs24.pl, kwejk.pl, Polska
Times

 
Pozostałe grafiki: archiwum zdjęć Canva

 
Sudoku: dl004d, in blog form
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Autorki
materiałów

Okładka: Ewa Skalska 8B
Spis treści: Jagoda Zając 8B
Memy: Pola Krakowiak 8B

Żarty i dowcipy:  Jagoda Zając 8B
Co nowego: Natalia Zaród 8B

Dzień Edukacji Narodowej: Natalia Zaród 8B
Ogłoszenie: Natalia Zaród 8B

Plotki i problemy: Natalia Zaród 8B
Zbiórka nakrętek dla Zuzi: Natalia Zaród 8B

Opieka merytoryczna - mgr Kinga Maj
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Następny numer
już w

listopadzie!


