
 

                       
  

 

 

 

 

 

 

 

 

NIECODZIENNA GAZETKA UCZNIÓW KLAS 4-8 I GIMNAZJUM                                      
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 43 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI                           

IM. JANA KACZMARKA WE WROCŁAWIU 

NR 1 

WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 

ROK SZKOLNY 2018/2019 



Wybory do Samorządu Uczniowskiego  

Szkoły Podstawowej nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana 
Kaczmarka 

W dniu 13 września 2018 r. roku odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. 
W głosowaniu wzięło udział 25 uczniów naszej szkoły, którzy reprezentowali poszczególne klasy. Oddano 
25 ważnych głosów. Wybory przebiegły sprawnie i bez zakłóceń. Nad prawidłowym przebiegiem 
głosowania czuwała komisja wyborcza składająca się z wyznaczonych uczniów. 

Komisja policzyła oddane przez uczniów głosy i na tej podstawie wyłoniony został nowy                                        

Zarząd Samorządu Uczniowskiego: 

LAURA KUROWSKA klasa 8b – przewodniczący (12 zdobytych głosów) 

PAULINA POLEWSKA klasa 8b –  zastępca przewodniczącego (11 zdobytych głosów) 

KORNELIA ŚCIAŃSKA klasa 6d –  zastępca przewodniczącego (2 zdobyte głosy) 

 Nowemu Zarządowi Samorządu Uczniowskiego gratulujemy i liczymy na owocną współpracę  

Do wspólnego działania zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły – im więcej pomysłów, tym lepiej! 

 
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego  

Monika Wychowaniec, Monika Różycka, Mariola Patulska 

 

UWAGA! 

Zapraszamy uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjum                                                    
do współpracy przy tworzeniu gazetki szkolnej „Przystanek 43”.                                                                   
Spotkania zespołu redakcyjnego odbywają się w każdy wtorek                                                  

na siódmej lekcji w sali 137. 

Opiekunowie: 

Joanna Połaszewska-Kuźnik 

Karolina Golanowska 

                                                           



WYJAZD DO MIEJSCA PAMIĘCI  

 

 Dnia 20.09.2018 roku klasy IIIa i IIIb wraz z wychowawcami wyjechały na wycieczkę 
edukacyjną do Łambinowic i Brzegu. Obie miejscowości położone są w województwie opolskim. 

Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych 
w Łambinowicach. Siedziba tego muzeum położona jest w obrębie poligonu wojskowego Lamsdorf. 
Do zakończenia I wojny światowej na tym terenie stacjonowali pruscy, a później niemieccy 
żołnierze. Teren tzw. Obozu I służył jako miejsce przetrzymywania jeńców wojennych. W czasie 
wojny prusko-francuskiej (1870 – 1871) byli to jeńcy francuscy, w czasie I wojny światowej – 
żołnierze państw ententy, w okresie międzywojennym mieszkali tam niemieccy imigranci z polskiej 
części  Górnego Śląska. Podczas II wojny światowej teren ten należał do największych niemieckich 
kompleksów obozowych w Europie. Na lekcji muzealnej dowiedzieliśmy się od przewodnika oraz 

z filmu edukacyjnego, 
jak wyglądało życie      
jeńców      w obozach. 
Nauczyliśmy się, że 
nawet w warunkach 
wojny trzeba oka-
zywać szacunek dru-
giemu człowiekowi, 

godnie traktować pokonanego przeciwnika. 

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Zamku Piastów Śląskich w Brzegu. Jest on jedną 
z najpiękniejszych renesansowych budowli na Śląsku, często nazywaną „Małym Wawelem”. Zamek 
został wzniesiony przez książęta z rodu Piastów. Kiedyś był warownią, potem renesansową 
rezydencją, a obecnie mieści się tam muzeum. Mieliśmy możliwość zobaczyć wystawę dawnej broni 
mebli, strojów, a także obrazy m.in. Jana Styki. 

 

 W godzinach popołudniowych wróciliśmy do Wrocławia zmęczeni, ale pełni wrażeń i bogatsi 
o nowe informacje. 

                                                                                                                     Anna Pierzchała, kl. IIIb 



 

Humor 
 

 
 

           
 
             
 
             
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

- Bolku, jak nazywał się     
  Chrobry?  
- Nie wiem.  
- No, przecież tak jak Ty!  
- Nowak?! 

  Nauczyciel pyta Jasia: 
- Jakie kwiaty najbardziej lubisz?  
- Róże.  
- Proszę, napisz to na tablicy.  
- Chyba jednak wolę maki - mówi  
  Jasiu.                      

Tata Jasia poszedł do szkoły syna poważnie 
porozmawiać z jego nauczycielem. 

- Mój syn dostał jedynkę z angielskiego! 
- I co w tym dziwnego? - pyta nauczyciel. 
- Przecież mój syn nie zasługuje na takie oceny! 
- Tak, nie zasługuje, ale niższych ocen nie ma. 

Humor z zeszytów szkolnych:  
Mickiewicz spotykał wielu ludzi, od których 
zawsze coś wynosił.  
 
Słowacki był wątły, bo odziedziczył płuca po ojcu.  
 
Aleksander Głowacki to panieńskie nazwisko 
Bolesława Prusa. 

Skład zespołu redakcyjnego: 
Magdalena Bartnik, Maja Lesisz, 
Aleksandra Wójcik, Agata Płazińska, 
Piotr Kowalski 
Opieka nad zespołem 
redakcyjnym,wybór tekstów            
i korekta: 
Joanna Połaszewska-Kuźnik, 
Karolina Golanowska 
Skład komputerowy: Piotr Kowalski 


