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CIEKAWOSTKI 

                                                         

Meduza się odradza i 

zawsze gdy jest stara, 

znowu zmienia się w                                                 

bobasa i może przeżyć 

na lądzie. 
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Koronawirus  szaleje i 

można sądzić, że za tydzień 

znowu przejdziemy na nauczanie zdalne lub wahadłowe.  

Czekam na Wasze opinie w tej sprawie. Lepsza szkoła czy nauczanie 

zdalne? 

TEMAT:CZY KORONAWIRUS TO NASZE JEDYNNE 

ZAGROŻENIE?  

Opinie kl. V a          

 

 

 

 

-Nie, bo nadal możemy 

również połamać kości.   

 

- Nie obchodzi mnie (!@#%) 

żaden (!@#&^) Koronawirus!!!! 

To nudziarstwo.  
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Rozwiązania w następnym 

numerze.

Skoro masz 3 jabłka i 2 

gruszki, a codziennie 

jesz 4  owoce i dostajesz 

5, to ile owoców masz 

po  10 dniach? 
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Czy chciałbyś / chciałabyś być dzieckiem 

Lewandowskiego lub innej sławnej osoby?  

Z całą pewnością ma się wtedy dużo hajsu! Piękny dom, mnóstwo 

zabawek i huczne urodziny ze sławnymi gośćmi, którzy przynoszą 

wypasione prezenty. Wyjeżdżasz na fantastyczne wakacje i chodzisz 

do ekskluzywnej szkoły.  

Ale co w zamian?  

Nigdy nie wiesz czy przyjaciele lubią Ciebie, czy Twój hajs i rodziców. 

Raczej nie wyjdziesz ze znajomymi na plac zabaw ani się poszlajać, bo 

będą mogli Cię porwać albo dopadną Cię paparazzi. Paparazzzi 

towarzyszą twojej rodzinie na wakacjach, w sklepie i po jakimś czasie 

zastanawiasz się czy e wyskoczą z za zasłonki prysznicowej? Jak coś 

narozrabiasz to piszą o tym w gazecie, a jak nie narozrabiasz to o tym 

czy Ci buty pasowały do bluzy. Jak rodzice się zgodzą żebyś gdzieś 

jednak wyszedł ze znajomymi to towarzyszy Ci ochroniarz.  

Czy dzieci sławnych rodziców są skazane na sławę ????? 

  

Klara Lewandowska   „Wstydzę się”                   Suri Cruise – „Dajcie mi spokój z tym aparatrm=.[ 
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Miejska Szkoła Podstawowa w Szczawnie-Zdroju 

 

 

Pierwszą nauczycielką w Szczawnie – Zdroju była Aleksandra Rogoziewicz, która 

w 1945 r. miała zorganizować szkołę dla 18 dzieci. Nauczycielka zrobiła spis dzieci 

chodząc od mieszkania do mieszkania. W  dniu 8 września 1945 r. uroczyście 

rozpoczęła rok szkolny.  Od następnego dnia rozpoczęły się normalne lekcje, choć 

budynek szkoły był wewnątrz zniszczony a dzieci nie posiadały podręczników. Po 

kilku miesiącach w szkole było już ponad 100 uczniów oraz uruchomiono klasę I, 

V i VI, a po roku ponad 200 uczniów i uruchomiono klasę VII. W lutym 1947 roku 

zamknięto szkołę na tydzień z powodu epidemii grypy.  
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Ogłoszenia 

Pani Marta zaprasza do udziału w konkursach. Szczegóły na stronie szkoły i w 

mobiDzienniku. 

Poszukujemy redaktorów do współpracy. Proponowane działy: 

- historyczny, 

- przyrodniczy, 

-sportowy, 

- muzyczny, 

- i co Was jeszcze interesuje … 

 

Prace konkursowe (przerażająca MEDUZA) i propozycje artykułów proszę 

przesyłać na adres e-mail: naszaszkola.szczawno@gmail.com 
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