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W numerze: 

Uczniowie piszą do skawińskich kierowców; 

Szkoła w liczbach; 

Historia pewnej lekcji;  

Tylko u nas: podsłuchana 

rozmowa Starego Roku  

z Nowym Rokiem; 

 

KONKURS i wiele innych…  
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„Uczniowie Kopernika” gazetka szkolna Numer 1.  luty 2019 

 

Dlaczego „Uczniowie Kopernika”? 

   Po wielu latach niebytu, w mury naszej szkoły wraca gazetka szkolna. 

Mamy nadzieję, że przypadnie Wam ona do gustu i zostaniecie nie tylko 

jej Czytelnikami, ale także Twórcami.      

   Tytuł czasopisma nawiązuje do patrona szkoły – Mikołaja Kopernika. 

Był on wybitnym astronomem, ale też wszechstronnie wykształconym 

człowiekiem, konsekwentnie dążącym do wyznaczonego sobie celu. 

Chcielibyśmy, aby każdy uczeń naszej szkoły był jak Mikołaj Kopernik. 

   Poinformujemy Was o tym, co dzieje się w szkole. Nie umknie nam żaden 

Wasz sukces. Będziemy publikować ciekawe zadania i projekty, z których 

jesteście dumni. 

   Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy marzą o karierze 

dziennikarskiej, piszą teksty (np. wiersze, opowiadania), są dobrze 

poinformowani, mają ciekawe pomysły i chcą się zaangażować  

w życie szkoły. Spotykamy się w każdy wtorek o 13.40 w sali nr 13 lub 

14. Jeżeli nie możecie się pojawić w tym terminie, zapraszamy do 

składania swoich tekstów u opiekuna gazetki – polonistki Agnieszki 

Poniewskiej. 

   Życzymy Wam miłej lektury i już dziś zachęcamy do czytania kolejnego 

numeru. 

 

Redakcja 

 

 

 

 

Skład redakcji: 

 

Aleksandra Chodacka (4a), Alicja Franczak (4a),  Milena Palka (4a), Kacper Podkopacz 

(4a), Wojciech Podkopacz (4a), Wiktoria Rolka (4a), Maja Sarzyńska (4a), Nadia Trela 

(4a), Weronika Wierzba (4a) 

opiekun gazetki: mgr Agnieszka Poniewska 
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Ciekawostki 

Szkoła w liczbach 

Nie ciekawiło Was, ilu uczniów liczy nasza szkoła? Kogo jest 

więcej: dziewczynek czy chłopców? A może zastanawialiście się, 

która klasa liczy najwięcej uczniów? Czy więcej jest uczniów 

klas pierwszych czy piątych? Może próbowaliście policzyć, ilu 

nauczycieli pracuje w naszej szkole? Ten tekst odpowie na 

wszystkie nurtujące Was pytania.  

   Nasza szkoła powstała w 1963 roku. Ma więc 56 lat. Uczęszcza do niej 

625 uczniów. Jest to stan z dnia 1.10.2018. Przewagę liczebną mają 

chłopcy, których jest o 37 więcej niż dziewczynek. W klasach 1-3 na 186 

uczniów chłopców jest 108, a dziewczynek 78. Uczniów w klasach 4-8 jest 

439; z czego dziewczynek jest 217, a chłopców 222.  

       

 

  Najliczniejszą klasą jest klasa 7b, licząca 25 uczniów. Dla 

porównania, klasa 7c to zaledwie 10 osób; w tym 2 dziewczynki i 8 

chłopców. Klas pierwszych, drugich i trzecich jest po 3. Klasy czwarte 

i piąte doszły do litery f, co oznacza, że jest ich po 6. Pozostałe 

roczniki są do litery d. W szkole znajduje się także oddział 

przedszkolny dla 20 przedszkolaków. Najwięcej uczniów jest w klasach 

piątych – 117. Najmniej dzieci uczy się w klasach trzecich – 61, co 

stanowi niemal połowę z liczby dzieci w klasach piątych. Wszystkich 

oddziałów (czyli klas) jest 33. Do tego należy doliczyć tzw. „zerówkę”, 

czyli oddział przedszkolny.  
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   Szkołę tworzą także nauczyciele. Pani mgr inż. Hanna Szczerbak jest 

8. Dyrektorem w historii naszej placówki. W szkole pracuje 87 

nauczycieli. Liczba ta się zmienia. Do tego należałoby dodać licznych 

pracowników, którzy, choć nie są  nauczycielami, to trudno sobie bez 

nich wyobrazić funkcjonowanie szkoły.  

Milena Palka i Wiktoria Rolka z klasy 4a 

  
Zdarzyło się w naszej szkole 

Wiadomości ze szkolnych murów… 

 

   Rok szkolny 2018/2019 jest wyjątkowy. Po raz 

pierwszy od wielu lat w szkole uczy się osiem 

roczników. To efekt likwidacji szkół 

gimnazjalnych.  

   Ponadto, w roku 2018 świętowaliśmy 100-lecie 

odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej 

okazji wiele się w szkole działo. Biliśmy rekord w śpiewaniu hymnu, 

pisaliśmy życzenia do Powstańców Warszawskich, redagowaliśmy listy do 

Polski, układaliśmy dyktanda związane z naszą ojczyzną, tworzyliśmy 

ciekawe gazetki ścienne i apele. 

   Rok ten to także czas sukcesów edukacyjnych i sportowych, licznych 

inicjatyw ekologicznych czy wolontaryjnych. Wielu uczniów naszej szkoły 

wzięło udział w wymianie międzynarodowej w ramach partnerstwa miast. Jak 

zawsze, skupialiśmy się na bezpieczeństwie w ruchu drogowym w ramach 

akcji „Odblaskowa Szkoła”. Za nami są już 22. jasełka, w których wzięło 

udział blisko 70 uczniów. Z kolei świetlica wzbogaciła się o nowe gry 

planszowe dzięki wygranej w konkursie: „Się gra, się ma. Wygraj odlotowy 

Playroom!”. 

 

Z doświadczeń czwartoklasistki 

Najciekawsza lekcja 

 
   To wydarzyło się 10 grudnia 2018 roku. Wtedy to po raz pierwszy pani 

Katarzyna Godula (odpowiedzialna za wprowadzanie nas w świat matematyki) 
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wspomniała o działaniach pisemnych. Dodawania pisemnego nauczyłam się 

już dużo wcześniej, więc bardzo łatwo mi szło.  

   Lekcja ta była interesująca z powodu ciekawego sposobu, w jaki pani 

tłumaczyła te treści. Uwielbiam matematykę! Czy Wy też? 

Maja Sarzyńska klasa 4a 

 

 

 

 

Z pewnością także braliście udział w ciekawych lekcjach prowadzonych przez 

nauczycieli naszej szkoły. Proponujemy Wam konkurs-zabawę. Opiszcie  

w ciekawy sposób lekcję, która najbardziej Wam się spodobała. Oczywiście nie  

zapomnijcie dodać, co to był za przedmiot i który nauczyciel był autorem tej 

lekcji. Najciekawsze prace opublikujemy w naszej gazetce, a na ich autorów 

czekają NAGRODY-NIESPODZIANKI. Podpisane prace: imię, nazwisko, klasa 

składajcie u opiekuna gazetki albo swojego polonisty. Do piór!  

 

 

Bezpieczeństwo 

 

Uczniowie apelują do kierowców 
 

Każdego roku w ramach dbania o bezpieczeństwo pieszych, nasza 

szkoła bierze udział w projekcie „Odblaskowa Szkoła”. Jednym 

z działań podjętych w ramach tej akcji było pisanie listów 

otwartych do skawińskich kierowców przez uczniów klas 4d i 4e. 

Poniżej prezentujemy najciekawsze listy autorstwa Olafa Mrowca 

i Karoliny Wadowskiej z klasy 4e. A co Wy sądzicie 

o skawińskich kierowcach? 
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Skawina, 29.10.2018 

 

Drodzy Kierowcy! 

 

    Piszę do Was, ponieważ idąc do szkoły chodnikiem, nie czuję się bezpiecznie.  

   Parkując na chodnikach, zajmujecie całe miejsce nam przeznaczone. Chcąc przejść obok Waszego 

samochodu, zmuszony jestem wyjść na ruchliwą ulicę! Ta sytuacja jest niebezpieczna, bo stwarza dla mnie 

zagrożenie. Apeluję o rozsądne parkowanie i zapewnienie mi przynajmniej 1,50 metra wolnego miejsca na 

chodniku! 

   Dziękuję w moim imieniu oraz innych przechodniów za przeczytanie tego listu oraz dostosowanie się do 

mojej prośby. 

Olaf Mrowiec - mieszkaniec Skawiny 

 

 

Skawina, 29.10.2018 

 

Drodzy Kierowcy! 

 

   Piszę ten list, aby zaapelować o bezpieczeństwo. Bądźcie ostrożniejsi, ponieważ każde przejście przez pasy 

to dla nas, pieszych duże ryzyko. 

   Parkując na chodniku, zostawcie nam minimum 1,5 m wolnego miejsca, bo inaczej nie mamy jak przejść. 

Gdy stoicie na ścieżkach rowerowych, rowerzyści muszą jeździć po chodniku, a nie każdy chodnik jest 

szeroki! Nie parkujcie na trawniku, to niszczy zieleń! Nie pozostawiajcie samochodów w odległości 

mniejszej niż 10 m od skrzyżowania i przejść dla pieszych. Zachowajcie odległość 15 m od przystanków 

autobusowych. Łamanie tego przepisu, zmniejsza widoczność i zagraża pieszym, jak i innym użytkownikom 

dróg.  

   Mam nadzieję, że już wiecie, co robicie źle, więc poprawcie się! 

 

Karolina Wadowska – mieszkanka Skawiny 

 

List otwarty – tekst mający na celu zwrócenie uwagi na 

jakiś problem lub przeciwdziałanie czemuś. Napisany 

przez autora (lub sygnatariuszy) w formie bezpośredniej 

do szerokiego grona odbiorców, np. do mieszkańców. Podany do publicznej 

więcej! 

Wiem 
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wiadomości (np. poprzez publikację w prasie, telewizji) w celu zwrócenia uwagi 

opinii publicznej na przedstawioną sprawę lub wymuszenie zajęcia w tej sprawie 

(określonego) stanowiska przez adresata listu. 

 

 

Podsłuchane… 

Gdy Stary Rok spotyka się z Nowym Rokiem 
Raz do roku 
 

- Dobry wieczór! – przywitał się Nowy Rok. 

- Witaj, miło cię poznać – odpowiedział grzecznie 

Stary Rok. – Jesteś już gotowy przejąć moje 

obowiązki? 

- Nie mogę się doczekać! 

- Spokojnie, dam ci dobrą radę. 

- Jaką? – dopytywał się podekscytowany Nowy Rok. 

Stary Rok zamyślił się przez chwilę i rzekł: 

- Bądź wesołym i miłym dla ludzi rokiem, rokiem wyjątkowym. 

- Dlaczego?  

- Wtedy ludzie dobrze cię zapamiętają i przejdziesz do historii. 

- Jak tego dokonać? – dopytywał Nowy Rok. 

- Jeśli ludzie w Nowym Roku będą szczęśliwi, to tak go zapamiętają, a ty 

przejdziesz do historii. 

- Dziękuję za radę. 

- Nie ma za co – odpowiedział starszy kolega. 

- A więc żegnaj… - pożegnał się melancholijnie następca. 

- Żegnaj i powodzenia! 

I rozeszli się: Stary Rok i Nowy Rok. Gdzie? Nie wiadomo. Wiedzą o tym 

tylko oni. 

Wiktoria Kurlit klasa 4e 

 

 

W obecnym roku szkolnym tytuł: Nauczyciela Roku przypadł 

nauczycielowi wychowania fizycznego – panu Mariuszowi Tomali. 

Gratulujemy! 


