
 

 

 

 

 

 

      WYDARZENIA WRZEŚNIOWE  

klasowe 

września wszyscy ruszyliśmy do szkoły . To już 

trzecia klasa!  Czas zostawić w pamięci 

wspomnienia z wakcji. W tym roku czeka nas dużo 

pracy, dlatego warto już na początku zabrać się do 

rzetelnej nauki i nie zostawiać wszystkiego na koniec. 

W czerwcu pożegnaliśmy naszą koleżankę - Julię 

Gibalską ,  a we wrześniu nasza klasa pozyskała 

trzech nowych uczniów. Są nimi: Kuba Jasiński , 

Dominik Chechłowski i Julian Januszewski. Dobrze ,że 

to chłopcy , bo do tej pory było ich jak "na lekarstwo". 

Dominik i Kuba są uczniami naszej szkoły i przez dwa 

lata uczęszczali do klasy d . W tym roku jednak 

postanowili zasilić szeregi naszej klasy .  Julek 

wcześniej mieszkał i  chodził do szkoły w Toruniu. Z 

powodu zmiany miejsca zamieszkania zaczął 

uczęszczać do naszej szkoły.  Julek, tak jak Dominik i 

Kuba wybrał naszą klasę - i dokonał słusznego 

wyboru. Myślę , że będą  dobrze się  czuć w naszej  

klasowej rodzinie. 

W tym roku szkolnym oprócz zajęć w-f będziemy 

również jeździć na basen. Będziemy tam dowożeni 

autobusem , ponieważ pływalnia znajduje się w 

odległości około 2 km od naszej szkoły.  Informacja ta 

bardzo nas ucieszyła -bo, któż nie lubi zabaw we 

wodzie. Szkoda ,  że w naszej szkole nie ma 

basenu.....  

Wychowawcą naszej klasy jest nadal Pani Katarzyna 

Kahl.  Nadal-ponieważ zastanawiam się jakich czarów 

używa Pani Kasia , aby z nami wytrzymać. 

Przez dwa lata lekcje języka angielskiego mieliśmy z 

Pania Justyną Kalisz. Teraz mamy nową Panią - 

p.Piotrowską. Jest tak samo miła jak Pani Justynka.  

W miejsce siostry Elżbieta -zajęcia religii, ma z nami 

Pani Milas. Wielu z nas zna Panią , ponieważ w klasie 

zerowej mieliśmy z tą Panią lekcje. 

        red.   Dominika    Paradzińska     
                     Alicja   Żuchowska  

 

 

szkolne 

PASOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH! 
Nasza Społeczność Uczniowska powiększy się 

o 81 uczniów. Uroczystość odbędzie się 30 września                  
o godz. 10.

00
 w hali OSiR. Serdecznie witamy nowych 

uczniów!      
red. 
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    Wyniki Mistrzostw Europy piłki siatkowej. 
Złoto: Serbia 

Srebro: Włochy 
Brąz: Polska 

Polscy siatkarze wrócili do Polski w poniedziałek. 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 
W BRODNICY 

 

red. Weronika Kuchczyńska 



 

  DOBRE   KSIĄŻKI 

Na miesiąc październik polecam 

dwie super pozycje książkowe: 

"MOMO", której  autorem jest  

Michael Ende , wydawnictwo: 

Siedmioróg , wydanie pierwsze, 

rok wydania 2000 ,Wrocław. 

Książka opowiada o przygodach małej dziewczynki o 

imieniu Momo. Bohaterka ma wielu przyjaciół , ale na 

szczególne wyróżnienie zasługują Gigi ,który potrafi 

opowidać różne ciekawe historie  i Beppo -zamiatacz 

ulic. Momo poznaje magicznego żółwia , który ratuje ją 

przed Szarymi Panami kradnącymi ludziom czas. W 

dalszej części bohaterka poznaje Mistrza Hore, który 

wprowadza ją w świat nieznanej i tajemniczej magi 

czasu. Jeżeli chcecie dowiedzieć się , czy Momo uda 

się wygrać z Szarymi Panami chcącymi zawładnąć 

ludzkim czasem-zapraszam do lektury.    

"POTWORY KONTRA OBCY" , opowieść filmowa , 

której autorem jest Lawrence 

Hamashima,wydawnictwo: Egmont , wydanie pierwsze 

, rok wydania 2009 , Warszawa. 

W obliczu inwazji Obcych na Ziemię jedynym 

ratunkiem dla ludzkości może okazać się grupa 

potworów przetrzymywanych w tajnym więzieniu armii 

amerykańskiej. Właśnie dołączyła do nich Susan , 

która na swym własnym ślubie raptem zamieniła się w 

przerażającą olbrzymkę i teraz przebywa w celi w 

towarzystwie tak dziwacznych stworzeń jak profesor 

Kraluch , Brakujące Ogniwo , galaretkowaty BOB oraz 

ponad metrowej długości motyl Insektozaurus. 

Potwory razem z Susan stają do walki z kosmitami , 

ale czy zdołają ocalić  ziemską planetę? Jeżeli chcecie 

się tego dowiedzieć zapraszam do lektury. 

red. Dominika    Paradzińska     

CIEKAWOSTKI 

Wszystko o Tobie 

W czasie , w którym Ty przebiegniesz 
półtora kilometra: 

 skuter prześlizgnie się po 17 kilometrach wody 

 żuczek przebiegnie 1,5 metra 

 słoń dostojnie przemierzy 800 metrów 

 nowojorska kolejka pokona 13 kilometrów 
torów 

 tornado przemieści się o 8 kilometrów 

 koń galopem sześć razy okrąży tor wyścigowy  
długości 1,5 kilometra 

 

 
 

 lew morski w oceanie przepłynie 3 kilometry 

 samolot przeleci 140 kilometrów 

 z wodospadu Niagara spadnie ponad 1600 
milionów litrów wody 

 zając przebiegnie 11 kilometrów. 

 

Gepard w 3 sekundy rozpędza się do 110 
kilometrów / godzinę, w tym czasie dziecko może 
zrobić zaledwie kilka kroków. 

 

Poznaj dziewięć niezwykłych faktów: 
 

 Słońce jest 400 razy większe niż Księżyc 

 niektóre nietoperze są tak lekkie ,że gdyby 
wysłać je pocztą , wystarczyłoby przykleić 
znaczek za zwykły list do 50 gramów 

 pszczoły mają lepszy węch niż psy i można je 
wytrenować ,zeby wykrywały narkotyki lub 
materiały wybuchowe 

 szczury mogą przeżyć bez wody dłużej niż 
wielbłądy 

 włosy rosną prawie na całym naszym ciele, 
oprócz ust , dłoni i podeszew stóp 

 Starożytni  Egipcjanie wierzyli ,że myśli 
pochodzą z serca, a nie z umysłu 

 modrosójka  błękitna naśladuje głos jastrzębia 

 w języku angielskim istnieje ponad 250 tysięcy 
różnych słów 

 najdłuższy pociąg na świecie zestawiono w 
Australii , skład liczył 682 wagony, 

 jego długość wynosiła 7353 metry , a waga 
100 tysięcy ton 

 

                   Opracowania: National Geographic ( nr 1i4)  

red. Dominika    Paradzińska     

 

 

 

 

 

 

 



 

ROZRYWKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

września to święto naszych PANÓW! W 
tym dniu życzymy Wam zdrowia, 
szczęścia i sukcesów w nauce. 

 
 Nasi chłopcy 
najbardziej interesują się 
piłką nożną        i ręczną. 
Lubią samochody     i 
motory. Podczas przerw 
często bawią się w 
POLICJANTÓW. 
  

W naszej klasie jest 8 przystojny   

i mądrych chłopców. Mamy nadzieję, że 

w następnym roku przyjdzie do nas 

jeszcze więcej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A to nasza klasa – 3 b! Zdjęcie z „Czasu Brodnicy”  
z dnia 16 września 2011 r. 
Pozdrawiamy wszystkich!!! 

Z kroniki klasy… 
Miesięcznik-gazetka klasowa – klasy 3b 
Zespół redakcyjny: Dominika Paradzińska, Alicja Żuchowska, Weronika Kuchczyńska,  

Agata Tambowcew, Laura Rożek, Julia Surmiak, Martyna Brodalska 
Redakcja techniczna ,korekta, oprac. graf. : Katarzyna Kahl 

Koniec! 

Ufff… 

 

red. Julia Surmiak 



 

HUMOR 

 

 

 

 

 

 

 

Mówi nauczycielka : 
- W mojej klasie dzieci są 
   bardzo muzykalne. 
   Wszystkie grają 
   mi na nerwach 
 

 

 

 

 

 

Kubuś miał 5 baryłek 
miodu. Mówi do prosiaczka: 
- Podzielimy się po równo, 
  ja wezmę 4, a ty 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiedy jest najwięcej 
wody na stadionie? 
Kiedy gra Wisła z Odrą. 
 

 

 

 

 

 

 

Jasio przynosi do domu torbę pełną 
jabłek. 
Mama pyta go: 
-Skąd masz te jabłka? 
Na to Jasiu: 
-Od sąsiada. 
-A on wie o tym-pyta mama . 
-No pewnie, przecież mnie gonił! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

red. Agata Tambowcew 

      Martyna Brodalska 

Wesołego 

czytania! 


