
NUMER 1 /2020      24 LUTY 2020 ROK 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W BRZEŹNICY KSIĄZĘCEJ   / CENA 2 ZŁ 
 

 

 

 
   



2 
 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 
2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugiego września w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy Książęcej rozpoczęła się inauguracja 
roku szkolnego 2019/2020. Jako pierwsza głos zabrała pani dyrektor Anna Krupa, która 
powitała wszystkich zebranych. Przedstawiła  nauczycieli i przyporządkowała klasy 
poszczególnym wychowawcom. Omówiła kalendarz roku szkolnego, zapowiedziała zmiany w 
funkcjonowaniu dowozów  i świetlicy szkolnej. Na zakończenie życzyła wszystkim owocnej 
pracy, samych sukcesów edukacyjnych i dużo wytrwałości. Następnie zaprosiła wszystkich 
uczniów i ich rodziców do klas. 
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Wrzesień…  

Ogród warzywny – klasa II 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Sprzątanie Świata 

 

 

Dn. 23.09.2019r. uczniowie 
poszczególnych klas wraz z opiekunami 
wychodzili w ramach akcji sprzątać 
najbliższe okolice naszej miejscowości. 
Wszyscy wyposażeni w specjalne rękawice 
i worki do segregacji śmieci podeszli 
poważnie do wykonania zadania. Szkoda 
tylko, że nie wszyscy dbają o czystość 
naszej okolicy. Uczniowie zebrali dość 
dużo różnego rodzaju papierów, butelek 
plastikowych oraz szklanych najczęściej 
porozrzucanych po przydrożnych rowach. 
 
 
 
 
 
 

 
 

W piękny wrześniowy dzień 
uczniowie klasy II wyszli na 
pola, do sadu i ogrodu w 
celu  porównywania 
wielkości, grubości a przede 
wszystkim  rozpoznawania 
rodzajów drzew, warzyw i 
owoców napotkanych w 
najbliższym środowisku. 
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Narodowe czytanie 

Narodowe Czytanie to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta Bronisława 
Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł 
literackich. Jej podstawowym celem jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na 
potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Podczas 
tegorocznej odsłony akcji Narodowe Czytanie Para Prezydencka zaproponowała do 
czytania Nowele polskie. Prezydent Andrzej Duda z Małżonką dokonali wyboru z ponad stu 
propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta. Do akcji czytania polskich nowel 
włączyli się uczniowie klas IV – VIII. Przeczytali oni Katarynkę Bolesława Prusa, Dym Marii 
Konopnickiej i Sachem Henryka Sienkiewicza. 

Osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie: 

1. Dobra pani – Eliza Orzeszkowa 
2. Dym – Maria Konopnicka 
3. Katarynka – Bolesław Prus 
4. Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz 
5. Orka – Władysław Stanisław Reymont 
6. Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski 
7. Sachem – Henryk Sienkiewicz 
8. Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski 
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Październik…  

Dzień Chłopaka 

Nasi drugo i trzecioklasiści świętowali Dzień Chłopaka w klasowym zaciszu przy muzyce 

i słodkościach. Rada rodziców zorganizowała poczęstunek, a mama Mateusza zaskoczyła 
wszystkich wspaniale wyglądającym i obłędnie smakującym tortem w błękitnym odcieniu. 
Dziewczynki wręczyły kolegom prezenty. Dzień Chłopaka spędziliśmy w miłej atmosferze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie klasy VIII zaplanowali wyjazd na basen Mosir w Lublinie. Pobyt w Aqua Parku to 
również promocja zdrowego stylu życia. 100 minut wodnych szaleństw wystarczyło, aby 
wycieczkowicze się zrelaksowali. Miłą atrakcją okazała się podróż szynobusem w obydwie 
strony. 
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Odbyła się również zabawa taneczna z okazji Dnia Chłopaka. Uczniowie bawili się przy 
muzyce biesiadnej, ale również nowoczesnych utworach. Chłopcy z klasy bardzo poważnie 
potraktowali swoje święto i stali się gwiazdami wieczoru. Kacper Woźniak jako 
przewodniczący SU spisał się na medal- zachęcał wszystkich do tańca i dbał o dobrą zabawę. 
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Wycieczka do Bobrówki 

  

Korzystając  z ciepłej i słonecznej pogody jesiennej w dn. 18.10.2019r.  uczniowie klas I, II, III 
z wychowawcami wybrali się na wycieczkę do Bobrowki. Spacerując ,,Ścieżką Przyrodniczą- 
Bobrówka”  poznawali i podziwiali piękno otaczającej  przyrody. Rozpoznawali gatunki 
napotkanych drzew,  roślin oraz zwierząt. Zbierali interesujące ich okazy leśne oraz grzyby. Z 
zainteresowaniem czytaliśmy tablice informacyjne dzięki którym dowiedzieliśmy się wiele 
ciekawostek przyrodniczych dotyczących tego fascynującego skupiska leśnego położonego 
na terenie lasów parczewskich. Na zakończenie spaceru wszyscy ze smakiem zjedliśmy 
upieczone na ognisku kiełbaski. Zadowoleni z bardzo ciekawej nietypowej lekcji przyrody na 
łonie natury w pięknych jesiennych barwach wróciliśmy do szkoły. 
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Zwiedzanie Majdanka 

 

Uczniowie klas VII i VIII wraz ze swoimi rówieśnikami ze Szkoły Podstawowej z Niedźwiady 
odbyli szczególną lekcję historii, zwiedzając były nazistowski obóz koncentracyjny na 
Majdanku. Miejsce to i opowieść przewodnika zrobiła na nastolatkach wstrząsające 
wrażenie. Słuchali w ciszy i skupieniu, analizując warunki i bestialskie traktowanie więźniów 
przez hitlerowców. Napis na pomniku – mauzoleum „Los nasz dla was przestrogą” został na 
pewno właściwie odebrany przez obecne pokolenie młodzieży. 

Następnie uczniowie obejrzeli film w reż.  D. Gajewskiego „Legiony”. Obraz uczy patriotyzmu 
i poświęcenia w imię wartości nadrzędnych i był tym lepiej odebrany, że jego projekcja 
poprzedza obchody 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Ładna pogoda i 
miła atmosfera integracji między szkołami pozostawiły po sobie chęć kolejnego wspólnego 
wyjazdu. 
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Wybory parlamentarne 

11 października 2019 roku uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy wzięli udział w symulacji 
wyborów parlamentarnych, realizowanejw ramach programu Centrum Edukacji 
Obywatelskiej „Młodzi Głosują”. Zgodnie z regulaminem programu z czynnego prawa 
wyborczego mogli skorzystać uczniowie klas VI-VIII, co uczyniło 82% uczniów.  

Warto zauważyć, iż nasza szkoła była jedną z 899 szkół w całej Polsce angażujących się w 
realizację programu. Akcja miała wymiar edukacyjny a jej celem było zwiększenie 
uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, zainteresowanie ich zasadami organizacji 
oraz znaczeniem wyborów w państwie demokratycznym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Laureatki Konkursu Piosenki 
Patriotycznej w Brzeźnicy Bychawskiej 

 W tym roku naszą szkolę reprezentowały uczennice : 

 Julia Woźniak kl.II z utworem- ,, Myślimy dzisiaj o 
Polsce” 

 Nikola Grzegorczyk kl.II- ,, Co to jest Niepodległość” 
 Pawlak Paulina kl.VI- ,, Modlitwa Katyńska” 
 Alicja Budzyńska kl.VII -,, Dziś idę walczyć mamo” 
 Oliwia Demucha kl.VII- ,, Moja Ojczyzna 

 W tym roku wróciliśmy z wieloma nagrodami, 
możemy być dumni z naszych dziewcząt: 

- Oliwia Demucha- I miejsce w kategorii klas VII- VIII 

- Alicja Budzyńska- III miejsce w kategorii klas VII- 
VIII 

- Nikola Grzegorczyk – II miejsce w kategorii klas I- II 

 

 



10 
 

Dzień Edukacji Narodowej 

Dzień Edukacji  Narodowej obchodzony  był  w naszej szkole 11 października. Część 
artystyczna przygotował Samorząd Uczniowski pod kierunkiem opiekunów. Laurki od klasy 
trzeciej  i róże stanowiły miły akcent kończący  pokaz mody nauczycielskiej. Oryginalne 
stroje, w które ubrały się uczennice klasy piątej wywołały salwy śmiechu i rozbawiły 
publiczność. Jednak najbardziej wzruszające były życzenia klasy trzeciej. 
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Ślubowanie I klasistów 

 

Pierwszoklasiści są już pełnoprawnymi 
uczniami. 30 października br. odbyło się 
uroczyste pasowanie  na ucznia.To ważny dzień 
w życiu każdego pierwszoklasisty. Uczniowie 
zaprezentowali zebranym uczniom, 
nauczycielom, pracownikom szkoły oraz 
rodzicom swoje umiejętności i wiedzę. Śpiewali 
piosenki, recytowali wiersze, a nawet tańczyli 
ZORBĘ. Po Ślubowaniu i Pasowaniu na ucznia 
przez Panią Dyrektor, nadszedł czas na 
upominki od Rady Rodziców, Samorządu 
Uczniowskiego oraz koleżanek i kolegów z klas 
0, II i III. Kolejnym etapem uroczystości, wynikających z tradycji naszej szkoły, jest sadzenie 
przez pierwszoklasistów symbolicznego drzewka na placu szkolnym. Następnie uczniowie z 
rodzicami udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. 

Życzymy Wam pierwszoklasiści radości i sukcesów w nauce!  
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Listopad…  

Rocznica Odzyskania Niepodległości 

101 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę stała się okazją do przygotowania przez 
uczniów klas III, VI i VII inscenizacji o tematyce patriotycznej.  Przedstawienie, na które 
składały się wiersze, piosenki i osobiste wyznania uczniów wzruszyły odbiorców nie tylko w 
szkole, ale także liczne grono wiernych zgromadzonych w kościele parafialnym w Brzeźnicy 
Książęcej. Symboliczna dekoracja przygotowana przez panią Agnieszkę Wronisz dopełniała 
uroczystą oprawę inscenizacji. Zadowoleni byli też sami uczniowie, którzy zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami i gratulacjami odbiorców. 
 
O godzinie 12 część z nich wraz ze swoimi rodzinami wzięła udział w ogólnopolskiej akcji 
„Polska do hymnu” i zgromadziła się, aby wspólnie zaśpiewać hymn państwowy. Społeczność 
szkolna jak i lokalna to ludzie, dla  których Ojczyzna jest wielką wartością. 
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Wycieczka do Sandomierza 

Dnia 28 listopada 2019 roku uczniowie klas II, III, IV, V wybrali się na wycieczkę do 
Sandomierza i Fabryki Bombek w Nowej Dębie. Zwiedzanie rozpoczęli od spaceru po 
Starówce Sandomierza- miasta, które z powodu położenia na wzgórzach porównywane jest 
do Rzymu. Następnie odwiedzili zbrojownię rycerską, gdzie rycerz opowiedział historię 
miasta. Można też było tutaj przymierzyć stroje i obejrzeć narzędzia tortur. Chętnych do 
zakucia w dyby o dziwo -nie brakowało! 

         Kolejnym punktem wycieczki była Fabryka Bombek. Wow!- to okrzyk, który był na 
ustach każdego, kto przekroczył drzwi tego miejsca. Najpierw wycieczkowicze obejrzeli  
eksponaty w muzeum, np. różne stylizacje choinek    i tysiące bombek o różnych kształtach i 
zdobieniach. Później oglądali proces powstawania bombki : wydmuchanie, malowanie, 
zdobienie. W końcu każdy dostał bombkę i mógł ją ozdobić według własnego pomysłu. 
Uwieńczeniem wizyty w fabryce były zakupy w sklepie z bombkami, które skutecznie 
wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój. 
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Akcja promująca zdrowe odżywianie 

W szkole unosił się zapach warzyw i owoców. W ramach programu profilaktycznego 
„Promocja zdrowego odżywiania” uczniowie klas IV-VI pod okiem Agnieszki Pietrzeli 
przygotowali kolorowe szaszłyki. W skład pożywnych przekąsek wchodziły warzywa, owoce 
krajowe i egzotyczne oraz wędlina i chleb domowego wyrobu. Tak przygotowanymi 
kolorowymi koreczkami młodzi kucharze częstowali całą społeczność szkolną. „Szkoda, że tak 
szybko się skończyły…”- mówili konsumenci. 
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Grudzień…  

Fizyka wszędzie styka 

Chemia i fizyka to nie tylko regułki książkowe, których trzeba się nauczyć ale to także wiedza 
praktyczna, która może nam się przydać w życiu codziennym. 9  grudnia do naszej szkoły 
przyjechała grupa animatorów z grupy „Zaelektryzowani” z Lublina. Zaprezentowali 
interaktywny spektakl pt. „Fizyka wszędzie styka”. Celem pokazu  było przybliżenie tajników 
fizyki i chemii w bardzo prosty i atrakcyjny sposób, zrozumiały dla tych najmłodszych i 
najstarszych uczniów szkoły. Podczas tej niecodziennej lekcji nasi goście zaprezentowali 
widowiskowe eksperymenty i doświadczenia związane z naukami przyrodniczymi . Wśród 
nich znalazły się: kule powietrza wskazujące oddziaływanie sił, hel zmieniający ton głosu, 
azot wytwarzający dymną poduszkę. Różne rekwizyty i substancje sprawiły że mogliśmy się 
poczuć jak w prawdziwym laboratorium. Uczestnicy pokazu zwrócili uwagę na kwestie 
bezpieczeństwa przy samodzielnej próbie wykonywania doświadczeń – więc nie próbujcie 
tego robić sami bez pozwolenia nauczycieli i Rodziców! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

Wyjazd mikołajkowy 

10 grudnia 2019 roku uczniowie klasy VI 
wzięli udział w wyjeździe mikołajkowym do 
Lublina. 

Punktem docelowym szóstoklasistów była 
wystawa robotów – Robopark. I choć 
większości z nas słowo wystawa 
jednoznacznie kojarzy się z biernym 
oglądaniem eksponatów muzealnych, to w 
tym przypadku uczniowie mogli przenieść 
się w świat wirtualnej rzeczywistości i 
osobiście wejść w interakcje z ponad 60 
robotami z całego świata. W ramach 
wystawy uczniowie mogli m.in. sterować 
przedmiotami wykorzystując do tego siłę 
własnego umysłu, przejść trening pilota czy 
też spróbować swoich sił przy obsłudze 
robotów wykorzystywanych  na co dzień 
przez saperów. Na spragnionych czekał 
robot barista, kochający taniec mogli 
relaksować się przy muzyce a żądni przygód 
próbowali pokonać niebezpieczną 
przepaść!!! 

 

 

 

Gminny Konkurs Plastyczny „Szopka” 

 
18 grudnia 2019r. w Szkole 
Podstawowej w Pałecznicy odbyło 
się uroczyste wręczenie dyplomów 
i nagród laureatom Gminnego 
Konkursu Plastycznego  „Szopka”. 
Konkurs skierowany był do 
uczniów szkół podstawowych z 
terenu gminy Niedźwiada. Uczeń 
klasy 3 Mateusz Bącławek zdobył 
III miejsce a Michał Bogucki z klasy 
1 zdobył wyróżnienie. Laureaci 
konkursu otrzymali dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe. Gratulujemy!! 
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Warsztaty plastyczne  

12 grudnia w naszej szkole odbyły 
się warsztaty plastyczne z rodzicami 
pt,, Drzewko Bożonarodzeniowe”. 
W godzinach popołudniowych naszą 
szkołę odwiedzili rodzice z klasy V 
wraz ze swoimi dziećmi, aby 
wspólnie wykonać choinkę. 
Wzajemna integracja, wspólna 
plastyczna twórczość połączona z 
radością tworzenia wspólnie z 
rodzicami choinki, dała wszystkim 
wiele radości. Warsztaty umilił 
kameralny występ Basi ,która 
zagrała kolędy na flecie 
poprzecznym. Efekt naszych 

wspólnych spędzonych chwil na warsztatach można było podziwiać podczas wystawy na 
korytarzu szkolnym. Dziękuję wszystkim rodzicom za przybycie i kreatywnie spędzony czas w 
miłym gronie. 

 

 
 
Jasełka 

Dnia 20.12.2019r. uczniowie klasy II z pomocą trzech uczniów klasy III wprowadzili 
społeczność szkolną w nastrój Świąt Bożego Narodzenia. Następnie tradycją lat ubiegłych 
wszyscy zgromadzeni składali sobie życzenia. Ks.Krzysztof Marszałek zaprosił również małych 
aktorów do przedstawienia jasełek w Kościele Parafialnym w Brzeźnicy Książęcej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
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Styczeń…  

XI Gminny Konkurs Kolęd 

Wspólne kolędowanie połączyło 

uczestników XI Konkursu Kolęd w Szkole 

Podstawowej w Brzeźnicy Książęcej. 10 

stycznia 2020r. w zmaganiach 

wokalnych uczestniczyło 31 uczniów ze 

szkół podstawowych Gminy Niedźwiada, 

czyli z Niedźwiady, Tarła, Brzeźnicy 

Bychawskiej, Pałecznicy, Górki 

Lubartowskiej oraz Brzeźnicy Książęcej. 

Uczniowie rywalizowali w trzech 

kategoriach wiekowych- klas 0-II, klas III-

V, klas VI-VIII. Wyniki konkursu: 

W kategorii uczniów klas 0 - II: 

I miejsce – Nikola Grzegorczyk- SP Brzeźnica Książęca- opiekun Elżbieta Baran 

III miejsce – Julia Woźniak- SP Brzeźnica Książęca- opiekun Elżbieta Baran   

W kategorii uczniów klas VI - VIII: 

II miejsce – Filip Budzyński – SP Brzeźnica Książęca - opiekun Sylwia Osik-Mazurek 

Wyróżnienie: Paulina Pawlak – SP Brzeźnica Książęca - opiekun Sylwia Osik-Mazurek 
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Luty… 

Zabawa Choinkowa 

 
Choinka to najbardziej oczekiwana zabawa 
w szkole. Uczestniczą w niej uczniowie, 
rodzice, a nawet absolwenci. W godzinach 
od 13-stej do 19-stej odbywały się tańce i 
poczęstunek przygotowany przez rodziców 
wszystkich klas. Jest to okazja do integracji 
środowiska szkolnego i lokalnego, a także 
wdrażania się dzieci i młodzieży do 
uczestnictwa w imprezach oficjalnych i  
rodzinnych. Uroczystość została dobrze 
oceniona przez dzieci, o czym świadczą 
słowa: „Było fajnie, ale za krótko”. Inne zaś 
dodało: „Najlepsza zabawa jest na końcu”. 

Najwięcej emocji wywołał Mikołaj, który odwiedził najmłodszych uczniów. Wyglądał tak 
wiarygodnie (jako święty), że nikt nie potrafił go zidentyfikować. Najmłodsze dzieci 
odczuwały niepokój i onieśmielenie, kiedy rozdał prezenty przygotowane przez troskliwych 
rodziców. Corocznie zabawa jest świadectwem zaangażowania całego środowiska szkolnego i 
wynikiem owocnej współpracy. 
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Walentynki 

Samorząd Uczniowski we współpracy z dziewczętami z kl. VI i kl. VII, przygotował 

niespodziankę dla wszystkich uczniów naszej szkoły z okazji Walentynek. Dziewczęta 

prezentowały wiersze o tematyce miłosnej przeplecione ponadczasowymi przebojami „To 

nie ja byłam Ewą” Edyty Górniak oraz „My Heart Will Go On” Celin Dion w wersji polskiej. 

Zwieńczeniem występów była „Randka w ciemno”, do której zaproszono chętnych uczniów 

pragnących poznać swoją „drugą szkolną połówkę”. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nwfvoZJV76E
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Wyniki uczniów w I półroczu 

Klasy 0-III 
 

 

Klasa 0 

 

 Karczmarz Ewa 
 Jasek Oliwia 
 3.Grzesiuk Zuzanna 
 Woźniak Bartłomiej 
 Tkaczyk Krzysztof 
 Woźniak Oliwia 
 Lipska Natalia 

 
Klasa I 

 Krystian Karpiński 
 Dominik Wójcik 
 Wiktor Kalbarczyk 
 Nikola Wyrwisz 
 Jan Chojak 

100% frekwencja – Michał Lipski 

Klasa II 

 Kacper Szymczak  
 Maja Demucha 
 Julia Klej 
 Julia Woźniak 
 Aleksandra Kowalczyk 
 Julia Wierzchoń 

 
Klasa III 

 Anna Chojak 
 Lena Borzęcka  
 Bartłomiej Komarek 

 

 

 

 

 

Ojciec pyta syna: 
- Co robiliście dziś na matematyce? 
- Szukaliśmy wspólnego mianownika. 
- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, 
też szukaliśmy wspólnego mianownika! Że 
też nikt go do tej pory nie znalazł... 

 

Nauczyciel napisał w dzienniczku 

uczennicy: 

- Pańska córka Zosia jest nieznośną 

gadułą. 

Nazajutrz dziewczynka przyniosła 

dzienniczek z adnotacją ojca: 

- To pestka gdyby pan słyszał jej matkę! 

 

 

W szkole pani kazała narysować swoich 

rodziców. Po chwili podchodzi do małej 

Karolinki i pyta: 

-dlaczego twój tata ma niebieskie włosy? 

-bo nie mam łysej kredki. 

 

 

 

 

 

http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5383/nauczyciel-napisal-w-dzienniczku-uczennicy---panska-corka-zosia-jest-nieznosna-gadulanazajutrz.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5383/nauczyciel-napisal-w-dzienniczku-uczennicy---panska-corka-zosia-jest-nieznosna-gadulanazajutrz.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5383/nauczyciel-napisal-w-dzienniczku-uczennicy---panska-corka-zosia-jest-nieznosna-gadulanazajutrz.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5383/nauczyciel-napisal-w-dzienniczku-uczennicy---panska-corka-zosia-jest-nieznosna-gadulanazajutrz.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5383/nauczyciel-napisal-w-dzienniczku-uczennicy---panska-corka-zosia-jest-nieznosna-gadulanazajutrz.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5383/nauczyciel-napisal-w-dzienniczku-uczennicy---panska-corka-zosia-jest-nieznosna-gadulanazajutrz.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5383/nauczyciel-napisal-w-dzienniczku-uczennicy---panska-corka-zosia-jest-nieznosna-gadulanazajutrz.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/5383/nauczyciel-napisal-w-dzienniczku-uczennicy---panska-corka-zosia-jest-nieznosna-gadulanazajutrz.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4824/w-szkole-pani-kazala-narysowac-swoich-rodzicow-po-chwili-podchodzi-do-malej-karolinki-i-pyta--dla.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4824/w-szkole-pani-kazala-narysowac-swoich-rodzicow-po-chwili-podchodzi-do-malej-karolinki-i-pyta--dla.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4824/w-szkole-pani-kazala-narysowac-swoich-rodzicow-po-chwili-podchodzi-do-malej-karolinki-i-pyta--dla.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4824/w-szkole-pani-kazala-narysowac-swoich-rodzicow-po-chwili-podchodzi-do-malej-karolinki-i-pyta--dla.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4824/w-szkole-pani-kazala-narysowac-swoich-rodzicow-po-chwili-podchodzi-do-malej-karolinki-i-pyta--dla.html
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Klasy IV-VIII 
 

KLASA IV 

Uczniowie  z najwyższą 
średnią 

Średnia 
klasy 

Frekwencja 
w I półroczu 

Statystyka ocen klasy Statystyka ocen z 
zachowania 

1. Daria Suchodolska- 
4,55 

2. Alicja Pepaś- 4,44 
3. Eliza Malesa- 4,27 

 
4,00 

 
86,9% 

 
100%- Daria 
Suchodolska 

 celujących- 3 

 bardzo dobrych- 
35 

 dobrych- 29 

 dostatecznych- 23 

 dopuszczających- 
9 

 niedostatecznych- 
0 

 wzorowych- 1 

 bardzo dobrych- 4 

 dobrych- 3 

 poprawnych- 1 

 nieodpowiednich- 
0 

 nagannych- 0 

 

 

KLASA V 

 

 

Uczniowie  z najwyższą średnią Średnia 
klasy 

Frekwencja 
w I półroczu 

Statystyka ocen klasy Statystyka ocen z 
zachowania 

1. Agata Olek – 5,17 
2. Barbara Chojak- 5,17 
3. Zuzanna Bącławek- 5,00 
4. Oliwia Błonka-5,00 
5. Marlena Kabacińska- 5,00 
6. Arkadiusz Machoś- 4,83 

 
4,43 

 
91,63 % 

 

 

100 % 

frekwencja: 

Arkadiusz 

Machoś 

 celujących- 13 

 bardzo dobrych- 110 

 dobrych- 45 

 dostatecznych-23 

 dopuszczających- 13 

 niedostatecznych- 0 

 wzorowych- 5 

 bardzo dobrych- 10 

 dobrych- 12 

 poprawnych- 0 

 nieodpowiednich- 0 

 nagannych- 0 
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KLASA VI 

 

Uczniowie  z najwyższą 
średnią 

Średni
a 

klasy 

Frekwen
cja 
w I 

półroczu 

Statystyka ocen klasy Statystyka ocen z 
zachowania 

1. Mikołaj Budzyński-5,08 
2. Filip Budzyński- 4,92 
3. Oliwia Pepaś- 4,75 

 
3,93 

 
91,4% 

 celujących- 6 

 bardzo dobrych- 77 

 dobrych- 61 

 dostatecznych-56 

 dopuszczających- 24 

 niedostatecznych- 0 

 wzorowych- 1 

 bardzo dobrych- 6 

 dobrych- 10 

 poprawnych- 1 

 nieodpowiednich- 1 

 nagannych- 0 

 

KLASA VII 

Uczniowie  z najwyższą 
średnią 

Średnia 
klasy 

Frekwencja 
w I 

półroczu 

Statystyka ocen klasy Statystyka ocen z 
zachowania 

1. Łukasz Szczepaniak- 5,07 
2. Karolina Dobosz- 4,42 
3. Alicja Budzyńska- 4,29 
4. Oliwia Demucha- 4,00 

 
3,74 

 
91,07 % 

 
100% 
Łukasz 

Szczepaniak 

 celujących- 3 

 bardzo dobrych- 
42 

 dobrych- 33 

 dostatecznych- 52 

 dopuszczających- 
18 

 niedostatecznych- 
0 

 wzorowych- 0 

 bardzo dobrych- 3 

 dobrych- 8 

 poprawnych- 0 

 nieodpowiednich- 
0 

 nagannych- 0 

 

KLASA VIII  

Uczniowie  z najwyższą średnią Średnia 
klasy 

Frekwencja 
w I półroczu 

Statystyka ocen klasy Statystyka ocen z 
zachowania 

1. Miłosz Lipiński- 4,64 
2. Norbert Lipiński- 4,64 
3. Norbert Wiśniewski- 4,21 
4. Kacper Woźniak- 4,07 

 
3,62 

 
92,74% 

100% Karol 
Gziut 

 celujących- 1 

 bardzo dobrych- 49 

 dobrych- 55 

 dostatecznych- 57 

 dopuszczających- 34 

 niedostatecznych- 0 

 wzorowych- 0 

 bardzo dobrych- 10 

 dobrych- 4 

 poprawnych- 0 

 nieodpowiednich- 0 

 nagannych- 0 

 

 

 

 

Redagowała Agnieszka Pietrzela  


