
MIESIĘCZNIK
WYDAWANY PRZEZ UCZNIÓW

PSP 9 im. Gagarina
w Kędzierzynie-Koźlu

Kosmiczny
Zima jest piękna do pewnego stopnia...                   
     Celsjusza.                                     

 Tadeusz Gicgier

Kurier

NR 8

W NUMERZE:

fotorelacje z dyskoteki
i obozu sportowego.
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IDZIELUTY Książka została napisana stylem 
pamiętnikowym. Autorka użyła 

wielu słów z uczniowskiej gwary. 
Rozdziały są bardzo krótkie             

i szybko się je czyta. Przedstawia 
przygody: Miziołka, Mamiszona, 

Papiszona, Kaszydła i Małego Pot-
wora. Główny bohater- Miziołek 
jest dwunastoletnim chłopcem. podkuj buty

Za nami już pierwszy semestr , czas wytężonej nauki 
oraz niełatwych treningów na pływalni  i  w hali spor-
towej. Jednak warto było.  „9” jest na „6”,  o czym świad-
czą nasze średnie klas, znajdujące się pomiędzy  4,30 
a 5,00  czy  zajmowane wysokie  miejsca w konkursach 
oraz zawodach  sportowych.

Tutaj w PSP 9 pod opieką odpowiednio wykwalifi-
kowanej kadry każdy uczeń może nie tylko zdobywać 
wiedzę, ale przede wszystkim  rozwijać swoje pasje i 
zainteresowania.  Wszyscy uczniowie objęci są fachową 
opieką przez  pedagogów, logopedów i nauczycieli. 
O bardzo dobre samopoczucie naszych podopiec-
znych dbają również panie kucharki , przygotowując 
codziennie przepyszne obiady, panie  odpowiedzialne 
za estetykę , ład i porządek , a przede wszystkim Dyrek-
cja Szkoły.

DYNASTIA MIZIOŁKÓW

Książka ukazuje 
codzienne życie 
wśród starszych                
i młodszych, w domu, 
szkole i na podwórku! 
Jest bardzo dowcip-
na. Znajdziecie ją 
na półce biblioteki 
szkolnej i publicznej. 
Gdy mamy złe dni, 
na pewno poprawi 
nam humor. Została 
ona nagrodzona 
nagrodą literacką 
imienia Kornela  
Makuszyńskiego. 

Polecam, 
Joanna Olech.
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DJ Dawid już po raz kole-
jny  przygotował dla nas  
muzyczne niespodzianki. 
Humory nam dopisywaly 
i bawilismy się świetnie. 
Na koniec  dyskoteki zos-
tał rozstrzygnięty konkurs 
na najciekawsze przebra-
nie. Wybór nie był łatwy.

D
Y
S
K
O
T
E
K
A

KARNAWAŁOWA

2017



KOSMICZNYKURIER MIESIĘCZNIK KOSMICZNYKURIER MIESIĘCZNIK6 7

22 stycznia 2017r. nasi uczniowie  wyjechali na obóz sportowy do malowniczego Kościeliska. Słoneczna i 
mroźna pogoda towarzyszyła nam przez cały pobyt. Nie można było się nudzić. Codziennie jeździliśmy na 
nartach,  popołudnia również były w ciekawie wypełnione (dyskoteki, zespołowe prezentacje, malowanie na 
szkle). Wrażeń było co nie miara! Szkoda, że musieliśmy wracać. Pozostały jednak niezapomniane wspom-
nienia. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji. 

KOŚCIELISKO 2017

OBÓZ SPORTOWY



Czas ferii zimowych
to fajna zabawa.

Kto bezpiecznie się bawi,
w kłopoty nie wpada!

Życzymy udanych ferii!
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