
 

 
      BYLE DO DZWONKA… 

 
 

W MARCU: 

-19-21.03.2014 - REKOLEKCJE 

-22.03.2014 – DZRZWI OTWARTE 

Przysłowia i powiedzenia: 
Nazwa Luty pochodzi od określenia srogich mrozów jakie w tym miesiącu zazwyczaj występują.  

Oliwer Jankowski 

Gdy w lutym mróz mocno trzyma, będzie krótka zima. 

Czasem luty się zlituje, że człek niby wiosnę czuje, ale czasem tak się zżyma, że człek prawie nie 
wytrzyma. 

W lutym śnieg i mróz stały, w lecie będą upały. 

 

 

 NUMER 2 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HYMNU NARODOWEGO W BRODNICY 



WYDARZENIA  - STYCZEŃ/LUTY 

30.01.2014 odbył się apel podsumowujący ostatnie konkursy, w których uczestniczyli nasi uczniowie. 

Pani Dyrektor przypomniała o zasadach bezpieczeństwa podczas ferii. 

 

Nagrodzeni autorzy artykułów zamieszczonych w pierwszym numerze gazetki szkolnej "Byle do dzwonka". 

 

KONKURS MATEMATYCZNY "ZŁOTA ŻABKA" 

 

KONKURS MATEMATYCZNY ORGANIZOWANY PRZEZ KURATORA OŚWIATY - ETAP SZKOLNY 

http://spbrodnica.pl/wp-content/uploads/2014/01/DSCN1917.JPG
http://spbrodnica.pl/wp-content/uploads/2014/01/DSCN1918.JPG
http://spbrodnica.pl/wp-content/uploads/2014/01/DSCN1919.JPG


 

KONKURS POLONISTYCZNY ORGANIZOWANY PRZEZ KURATORA OŚWIATY - NADIA POTOCKA, KL. VI 

ZAKWALIFIKOWAŁA SIĘ DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO 

 

HISTORYCZNY KONKURS WIEDZY O WIELKOPOLSCE 

……………………………………………………………….. 

NIECH ŻYJE BAL… 

W piątek, 31.01.2014 w ostatnim dniu przed feriami zimowymi uczniowie klas I-III wspaniale bawili się na 

balu karnawałowym u króla Lechosława Wspaniałego. 

 

Na wstępie król przywitał się ze wszystkimi wróżkami, księżniczkami, rycerzami, postaciami z bajek, 

którzy przybyli na bal. Gdy już wszyscy się przedstawili, można było rozkoszować się muzyką i 

tańcem.  Między utworami dzieci uczestniczyły w konkursach. 

http://spbrodnica.pl/wp-content/uploads/2014/01/DSCN1920.JPG
http://spbrodnica.pl/wp-content/uploads/2014/01/DSCN1922.JPG
http://spbrodnica.pl/wp-content/uploads/2014/01/DSCN2011.JPG


 

Bohaterowie tegorocznego baliku zasługują na pochwałę przepięknych strojów, charakteryzacji 

i cudownego humoru. 

 

Oczywiście nie zabrakło takich przebojów, jak: “Ona tańczy dla mnie”, “Bałkanica”, “My Słowianie” itp. 

 

 

……………………………………………………………….. 
Sprawozdanie z wyjazdu do teatru. 

 

 

Dnia 31 stycznia 2014 roku 

o godzinie 10.00 uczniowie klas 4-6 

wyjechali na wycieczkę do kina Apollo 

w Poznaniu na sceniczną wersję 

„W pustyni i w puszczy”. Spektakl był 

przygotowany przez aktorów Teatru 

Współczesnego w Krakowie. 

 
Do teatru jechaliśmy autobusem wynajętym przez szkołę. Gdy dotarliśmy na miejsce, 

okazało się, że oprócz naszej szkoły było jeszcze wiele innych grup szkolnych. Do rozpoczęcia 

spektaklu mieliśmy godzinę, którą wykorzystaliśmy na zakup różnych przekąsek.  

http://spbrodnica.pl/wp-content/uploads/2014/01/DSCN2005.JPG
http://spbrodnica.pl/wp-content/uploads/2014/01/DSCN2003.JPG
http://spbrodnica.pl/wp-content/uploads/2014/01/DSCN2007.JPG
https://ud.interia.pl/html/getattach,mid,14208,mpid,5,uid,96527b4c5cf13dd5?f=101_7934.JPG


Spektakl rozpoczął się o godz. 12.00 i trwał około półtorej godziny. Przez ten czas nikt się nie 

nudził. W sztuce tej została przedstawiona historia Stasia i Nel. Widzom najbardziej podobała się 

postać Kalego, który włączył do zabawy również publiczność, wywołując przy tym salwy śmiechu. 

 

Nie jest łatwo dokonać, dla potrzeb 

teatru, adaptacji prozy (i to tak 

obszernej), nie mniej jednak 

twórcom przedstawienia udało się 

sugestywnie przedstawić na scenie 

najważniejsze wątki powieści. 

Mamy nadzieję, że dzięki 

wyjazdowi na spektakl, przyjemniej 

będzie się czytało powieść 

Sienkiewicza, która (przypominamy) 

należy do lektur szkolnych. 

 

Pełni pozytywnych wrażeń do szkoły wróciliśmy około godziny 15.00  

 

Nadia Potocka 

Daria Domaniecka 

……………………………………………………………….. 

 

Samorząd  Uczniowski zebrał i rozdał 196 walentynek. 

 

Korzystałem z Google Grafika i z Wikipedii. 

OLIWER JANKOWSKI 

……………………………………………………………….. 



NASI ZAJĘLI 3 MIEJSCE !!! 

W sobotę 22.02.2014 w sali 

gimnastycznej w SP Brodnica, odbył 

się turniej piłki nożnej juniorów. 

Klub piłkarski z Brodnicy, jako 

gospodarz spotkań, dzielnie walczył 

z czterema pozostałymi klubami 

o punkty. 

 

Walka była bardzo zacięta, ponieważ 

wszyscy chcieli wyjechać z miejscem 

na podium. Jak to  w rozgrywkach 

sportowych już jest, nie każdy 

wygrywa. Każda z drużyn ciężko 

„pracowała” na boisku. Wszyscy 

kibice gorąco dopingowali swoje drużyny. Trenerzy na bieżąco motywowali i udzielali swoim 

podopiecznym rad, jak wygrać. Każdy mecz był emocjonującym widowiskiem. Młodzi piłkarze pokazali, 

oprócz swoich umiejętności, jak sportowo należy rozgrywać każde spotkanie. Niejeden klub w Polskiej 

Lidze mógłby się czegoś nauczyć. 

Po zakończeniu wszystkich meczy i podliczeniu punktów okazało się, że nasi piłkarze będą walczyć 

o utrzymanie 3 miejsca. Aby to rozstrzygnąć były rzuty karne. Emocje sięgały zenitu. W naszej bramce 

stanął Paweł Potocki, karne strzelali Adrian Skrzypczak, Bartek Barański i Alan Fitt. Chłopcy stanęli na 

wysokości zadania, i choć bardzo zdenerwowani to jednak zachowanie sportowe wzięło górę. W karnych 

WYGRALI  1:0, zwycięskiego gola strzelił Bartek, a Paweł obronił wszystkie rzuty przeciwnika. 

Skład drużyny: 

Bartek Barański – kapitan drużyny, Wojtek Barański, Filip Brandyk, Alan Fitt, Miłosz Kunert, 

Kamil Lisek, Marek Lisek, Paweł Potocki, Adrian Skrzypczak, Jacek Wachowiak, Kacper Zakrzewski,  

 

1 miejsce: klub z Dolska 

2 miejsce: klub z Zalewa 

3 miejsce: klub z BRODNICY 

4 miejsce: klub z Jarosławca 

5 miejsce: klub z Manieczek 

Nasza drużyna trenuje co wtorek popołudniu w naszej sali gimnastycznej -zimą, latem -na orliku, pod okiem 

trenera Mikołaja. Jest to bardzo fajna forma spędzania wolnego czasu. Drzwi naszego klubu są otwarte dla 

wszystkich fanów piłki nożnej, więc każdego chętnego do trenowania razem z nami serdecznie zapraszamy. 

Bliższych informacji udzieli trener. 

Do zobaczenia na boisku  

         Paweł Potocki 

 

 



……………………………………………………………….. 
Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, że……? 

 

"Niepowtarzalne” imiona w naszej szkole to: Dawid, Emilia, Igor, Łukasz, Kajetan, 

Michał, Kazimierz, Ewa, Alan, Kinga, Tomasz, Tymoteusz, Maria, Dominika, Jan, Norbert, 

Eryka, Katarzyna, Borys, Vanessa, Tobiasz, Karina, Jędrzej, Oliwer, Wiktoria, Andżelika, 

Wiktor, Dorota, Klaudiusz, Jagoda, Marcelina, Patryk, Natalia, Nadia, Daria oraz Arkadiusz. 

W klasach I-VI najwięcej jest Bartoszów bo aż ośmiu. Bartoszom starają się dorównać 

imiona:  

Mikołaj (siedmiu) oraz Kacper ( sześciu).  

Basia Jankowiak 

 

……………………………………………………………….. 

 

Kolejny numer ukaże się około 28 MARCA!!! 

 

 

 

 

 

Gazetę „Byle do dzwonka…” redagują uczniowie:  

Barbara Jankowiak, Kacper Skrzypczak, Oliwer Jankowski, Nadia Potocka, 

Daria Domaniecka i Paweł Potocki 

 

opiekun, skład komputerowy, zdjęcia : 

p.  A. Skrzypczak i p. G. Domagalska 

adres email:  

byledodzwonka2014@interia.pl 

 



 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formatowanie zdjęć Kacper Skrzypczak, kl. VI 

WYCHOWAWCY KLAS: 

 KLASA I A – Jolanta Zachariasz 

 KLASA I B – Dorota Kosowska 

 KLASA II – Anna Skrzypczak 

 KLASA III – Grażyna Jankowiak 

 KLASA IV- Grażyna Domagalska 

 KLASA V – Joanna Jankowska 

 KLASA VI – Robert Szydłowski 



 

 

W bibliotece multimedialnej zamontowana została skrzynka redakcyjna, do 
której można wrzucać rozwiązane zadania ze strony konkursowej. 

 Raz w miesiącu odbędzie się losowanie nagrody. 

Warunkiem jej otrzymania jest podpisana i prawidłowo rozwiązana praca. 

W poprzednim numerze zwyciężył Paweł Potocki z klasy IV 

SUDOKU 
Gra  SUDOKU powstała w Japonii. Rozwiązywanie tych łamigłówek doskonale rozwija 
logiczne myślenie, dyscyplinę i kreatywność. 

Rozwiązując SUDOKU należy wypełnić wszystkie pola cyframi od 1-9 w określony sposób: 
każda z cyfr może wystąpić tylko raz w każdym wierszu, kolumnie i obszarze. 
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