
 

Od redakcji-s.2 

Samorząd szkolny-s.2 

„Uwierz w siebie”-s.2 

III Piknik Rodzinny-s.4 

Pierwszoklasiści już po 

otrzęsinach-s.4 

Oczarowało nas Skalne 

Miasto-s.4 

Biskupin i Grecja-s.4 

Spacerkiem po 

Krakowie i Wiedniu-s.5 

Święto chłopaka-s.6 

Sprzątanie Świata-s.6 

Wystawa motocykli 

„Harley Dawidson”-s.6 

Sportowe wieści-s.7-8 

Dzień Nauczyciela-s.8 

Dylemat-s.9 

Warto wiedzieć-s.9 

Szlakiem Piastów-s.9 

Stowarzyszenie 

Pomocna Dłoń- s 10 

Wkładka unijna-s.I, II 

 

 

 Rok szkolny 
zaczęliśmy jak zwykle 1 września. 
Spotkaliśmy się w naszej pięknej 
sali gimnastycznej, gdzie powitał 
nas, naszych nauczycieli oraz 
rodziców Pan Dyrektor. 
Szczególnie ciepłe słowa 
skierował, do trochę 

przestraszonych, pierwszoklasistów. Następnie wysłuchaliśmy listu od 
Prezydenta Miasta Płocka pana  Andrzeja  Nowakowskiego. Pan Prezydent 
życzył wielu sukcesów w nowym roku szkolnym wszystkim uczniom płockich 
szkół. Na inaugurację roku 
szkolnego przybyli także 
ubiegłoroczni absolwenci, którzy 
z wynikiem pozytywnym 
zakończyli egzaminy teoretyczne 
i praktyczne potwierdzające  
kwalifikacje zawodowe. Zebrali 
oczywiście, w pełni zasłużone, 
ogromne brawa.  
    

    
Kto nie lubi wyjeŜdŜać na Kto nie lubi wyjeŜdŜać na Kto nie lubi wyjeŜdŜać na Kto nie lubi wyjeŜdŜać na 
wycieczki? Chyba nie znajdziemy wycieczki? Chyba nie znajdziemy wycieczki? Chyba nie znajdziemy wycieczki? Chyba nie znajdziemy 
nikogo takiego?nikogo takiego?nikogo takiego?nikogo takiego?    
TegorTegorTegorTegoroczny wrzesień zaczął się oczny wrzesień zaczął się oczny wrzesień zaczął się oczny wrzesień zaczął się     
w naszej szkole niezwykle w naszej szkole niezwykle w naszej szkole niezwykle w naszej szkole niezwykle 
atrakcyjnie. Najpilniejsi z nas atrakcyjnie. Najpilniejsi z nas atrakcyjnie. Najpilniejsi z nas atrakcyjnie. Najpilniejsi z nas 
(bardzo dobra frekwencja, dobre (bardzo dobra frekwencja, dobre (bardzo dobra frekwencja, dobre (bardzo dobra frekwencja, dobre 

wyniki w nauce, aktywny udział w Ŝyciu szkoły) byli uczestnikami wyniki w nauce, aktywny udział w Ŝyciu szkoły) byli uczestnikami wyniki w nauce, aktywny udział w Ŝyciu szkoły) byli uczestnikami wyniki w nauce, aktywny udział w Ŝyciu szkoły) byli uczestnikami 
zagranicznych wycieczek. Szlak jednej wiódł w góry Czech zagranicznych wycieczek. Szlak jednej wiódł w góry Czech zagranicznych wycieczek. Szlak jednej wiódł w góry Czech zagranicznych wycieczek. Szlak jednej wiódł w góry Czech –––– do Dobruszki.  do Dobruszki.  do Dobruszki.  do Dobruszki. 
Druga grupa szczęśliwców wyjDruga grupa szczęśliwców wyjDruga grupa szczęśliwców wyjDruga grupa szczęśliwców wyjechała do Austrii. echała do Austrii. echała do Austrii. echała do Austrii. W październiku równieŜ W październiku równieŜ W październiku równieŜ W październiku równieŜ 
zorganizowano dwie wycieczkizorganizowano dwie wycieczkizorganizowano dwie wycieczkizorganizowano dwie wycieczki---- do Kruszwicy i Warszawy. do Kruszwicy i Warszawy. do Kruszwicy i Warszawy. do Kruszwicy i Warszawy.    
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