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OBÓZ INTEGRACYJNY PIERWSZAKÓW
Początek życia każdego ucznia w nowej szkole nie może odbyć się bez tradycyjnego 
obozu integracyjnego. 22 września pogoda nas nie rozpieszczała. My, 
pierwszoklasiści, zaopatrzeni w duże walizki w których znalazł się spory ładunek 
dobrego humoru, wyruszyliśmy na trzy dni do Złotowa. Już w drodze w naszym 
autokarze rozbrzmiewały dźwięki muzyk. Od razu po przyjechaniu wszyscy czuli się 
jak w raju, zaczęła się prawdziwa walka o pokoje. Po rozpakowaniu bagaży, 
zjedzeniu drugiego śniadania, udaliśmy się na świeże powietrze pod czujnym okiem 
naszych opiekunów. Rywalizowaliśmy w różnych konkurencjach. Zabawom 
towarzyszyły muzyka, śpiew i dobra zabawa. Kiedy podzieliliśmy się na grupy, 
zaczęła się gra w podchody. Tego dnia przeszliśmy dużo kilometrów, lecz mieliśmy 
siłę na tańce. Wieczorne ognisko i dyskoteka 
długo nie pozwalały ułożyć się nam do snu. 
Dj Kulczyk starał się sprostać naszym gustom 
muzycznym. Poszliśmy spać... Następnego 
dnia piesze wycieczki, chwila czasu wolnego 
i quiz edukacyjny. Dla każdego coś dobrego, 
pierwsze zauroczenia oraz długa zielona noc. 
(Opiekunowie nie wiedzą wszystkiego do 
dziś). W trzeci dzień, niestety, powrót do 
domu. Pożegnaliśmy się ze Złotowem, 
przeżyliśmy tam wspaniałe chwile. 

DO HYMNU 
Dnia 10 listopada w ZSO 

obchodziliśmy 103 rocznice Odzyskania 
Niepodległości. Tego dnia uczniowie 
ubrani w galowe stroje oraz mundury, 
przystąpili do ogólnopolskiej akcji 
,,Szkoła do hymnu”. O 11:11 przed 
szkołą został zaśpiewany hymn. W 
całym budynku rozwieszone były 
plakaty wykonane przez uczniów 
poszczególnych klas oraz biało-
czerwone fagi. Dla klas 7 i 8 
przygotowany został apel nadzorowany 
przez panią Wojciechowską. 

Bardzo Interesująca Gazetka o Szkole

KLIKNIJ DO NAS

http://www.zzsokruszwica.zpl/lo/

ADRES E-MAIL

lokruszwica@wp.zpl

Z radością ogłaszamy powrót gazetki szkolnej. Jej redaktorami będą uczniowie klas I-III, którzy na 
bieżąco przedstawiają wydarzenia szkolne. Zachęcamy do przeglądania stron naszej gazetki. 

Mamy nadzieję, że spotka się ona z Waszym życzliwym przyjęciem i zainteresowaniem i 
zasmakujecie w niej jak w prawdziwym domowym bigosie.

,,ŻEBY NIE BYŁO ŚLADÓW” 
Dnia 15 października dwie klasy 

naszego liceum wybrały się do kina w 
Inowrocławiu na flm zatytułowany 
,,Żeby nie było śladów”, w reżyserii 
Jana. P. Matuszyńskiego. Opowiadał o 
śmierci Grzegorza Przemyka wskutek 
ciężkiego pobicia przez funkcjonariusza 
milicji. Pokazywał także, jak 
komunistyczny reżim. Usiłowano 
obarczyć winą pracownika pogotowia. 
Film niełatwy w odbiorze, poruszający i 
wywołujący w odbiorcach silne emocje. 

Polecamy! 

http://www.zsokruszwica.pl/lo/
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SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU NIE ZWALNIA TĘPA 
Uczniowie niosą pomoc, dalej organizując kolejne zbiórki - 

tym samym sprawiając wiele radości i uśmiechu na twarzach 
potrzebujących.  

Wrzesień: 
Szkolne  Koło  Wolontariatu  działające   przy 

,,Słowaku”  zorganizowało    wraz    ze       Szkołą 
Podstawową w Sławsku Wielkim zbiórkę darów
Dla    dzieci    chorych    onkologicznie   oraz   ich 
Rodziców    z    Kliniki   Pediatrii,   Hematologii  i 
Onkologii  Szpitala  Uniwersyteckiego  Antoniego 
Jurasza  w  Bydgoszczy.  Akcję wsparliśmy dzieląc 
Się    kosmetykami,   wodą,   słodyczami, a także 
Przyborami     szkolnymi    i    maskotkami.    Ilość 
Zebranych  paczek  przerosła  nasze  najśmielsze 
oczekiwania! Klasa VII B zebrała najwięcej darów 
i   wygrała   voucher   zwalniający   całą   klasę   z 
niezapowiedzianej kartkówki oraz odpowiedzi ustnej w jednym, 
dowolnym dniu. 

                                              Październik: 
      Uczniowie   naszego   Szkolnego   Koła

 Wolontariatu  zorganizowali  wraz  ze  Szkołą
 Podstawową   w   Sławsku   Wielkim   zbiórkę
karmy,     zabawek     oraz     akcesoriów    dla

 czworonożnych  przyjaciół  ze  schroniska  dla
 zwierząt  w  Inowrocławiu.  Zbiórka trwała do
 29   października,    został    także    ogłoszony
 konkurs       polegający     na      zebraniu     jak
 największej ilości paczek. Zwycięzcą konkursu
 została  Klasa  III LO,  która  zebrała  najwięcej
 darów.  Klasa  otrzymała  voucher zwalniający

      z   niezapowiedzianej   odpowiedzi   ustnej   i 
kartkówki.

ZDALNE CZY STACJONARNE? 
   Po półtora roku nauki zdalnej każdy z nas 
może zauważyć zalety, jaki i wady, dlatego 
chcemy wam przedstawić kilka z nich. 
      Zalety: 
- zaoszczędzony czas, który można było stracić 

na dojazdy, więcej czasu na obowiązki 
domowe,
- mniej wydatków na dojazdy, 
- nie trzeba się uczyć na sprawdziany i 

kartkówki,
-  więcej czasu dla siebie,
- brak obowiązku wstawania kilka godzin 

przed szkołą.
     Wady: 

-  brak kontaktu ze znajomymi,
-  problemy w nawiązywaniu znajomości,
- mniej chęci do wykonywania obowiązków 

szkolnych,
- brak skupienia podczas lekcji, ponieważ 

rozprasza nas telefon,
- zmęczenie po kilku spędzonych przed 

laptopem czy telefonem,
- znudzenie wykonywaniem tych samych 

czynności codziennie,

Jak widać, są wady jak i zalety zdalnej nauki :) 
A ty wolisz lekcje stacjonarne czy jednak 
zdalne?

OTRZĘSINY
Dnia 13 października przedstawiciele samorządu uczniowskiego 

wraz z klasą 2 zorganizowali otrzęsiny naszym pierwszakom.  
Kociaki zmagały się z różnymi konkurencjami takimi jak: szukanie 
skarbów, trzepnij mocniej, familiada z Sikorą, rapowanie zasad 
Newtona. Pierwszaki sprawdzały też swoje kubki smakowe, 
próbując mikstur przygotowanych przez uczennice klasy 3a. 
Przewodnicząca szkoły Dobrusia Stranc wraz z panią wicedyrektor 
Magdaleną Stanny przeprowadziły uroczyste ślubowanie, w 
wyniku którego nasi młodsi koledzy stali się ofcjalnymi uczniami 
Słowaka. 

,,ŚWIĘTO DYNI”  

 29.10.2021  W  naszej  szkole
obchodziliśmy ,,Święto Dyni”. Z tej okazji na
korytarzu szkolnym zorganizowano sprzedaż
babeczek dyniowych przygotowanych przez
naszych  uczniów.  Babeczki  wyprzedały  się
zaledwie  w  ciągu  jednej  przerwy.  Mamy
nadzieję, że smakowały oraz okazały się być
miłą alternatywą na świętowanie Dnia Dyni.


