
Nr 1 IX/X  2017/2018 

 

 

 

 
 

 

NOWINKI SZKOLNEJ RODZINKI 
 

 
Pora wesoła 

 

Kto powiedział, że jesień jest 

smutna, 

Że ma kolor szarego płótna, 

Że jej prawie nie widać we mgle? 

Kto to wszystko powiedział? 

Ja nie! 

Dla mnie jesień to pora wesoła, 

Roześmiana i gwarna jak szkoła! 

Lśniąca skórką kasztana na trawie, 

W odlot ptaka wpatrzona ciekawie. 

Jesień – roztargniona malarka 

Gubi farby po lasach i parkach, 

A ja biegam wciąż za nią z ochotą 

I znajduję brąz, czerwień i złoto! 

Marek  Głogowski  
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Policjanci w szkole 
 

Dnia 26.09.2017 r. do dzieci z klas 

I-III w Wielkim Bukowcu przybyli długo 

oczekiwani goście – pan policjant st. 

sierżant Krzysztof Kamiński oraz pan 

policjant st. sierżant Dawid Kreja. Dzieci 

wraz z wychowawczyniami 

z zaciekawieniem słuchały pogadanki na 

temat bezpiecznego poruszania się po 

drogach, zwłaszcza w czasie drogi do 

szkoły. Policjanci przypomnieli zasady 

ruchu drogowego, które obowiązują  

wszystkich jego uczestników oraz numery 

alarmowe służb ratowniczych. Zachęcił 

wszystkich uczestników ruchu drogowego 

do noszenia znaczków odblaskowych, aby 

zwiększyć swoje bezpieczeństwo na 

drodze, szczególnie po zmroku. Pan 

Krzysztof zaprezentował także swój 

mundur oraz akcesoria, które są potrzebne 

w pracy policjanta. Podkreślił, że policja 

jest bardzo potrzebna społeczeństwu. Na 

koniec wszystkie dzieci otrzymały słodki 

poczęstunek oraz kolorowanki dotyczące 

zasad bezpiecznego poruszania się po 

drodze.  

 

Dzień Kartofla 
 

Dnia 26.09.2017 r. pani Danka 

Rokicka zaprosiła dzieci z zerówki oraz         

I klasy do Zajączka na „Święto Kartofla”. 

Pani Dance pomagała pani Sylwia Urban. 

W pięknym ogrodzie przedszkolaki  piekły 

przy ognisku kiełbaski oraz ziemniaki. 

Z przyjemnością jadły je na świeżym 

powietrzu. Potem z wielką radością bawiły 

się na domowym placu zabaw. 

Uczestniczyły w różnych zabawach 

ruchowych, skakały na trampolinie, 

huśtały się, kopały piłkę. Pani Danka 

pokazała dzieciom swoje piękne kolorowe 

papużki - nimfy:  zieloną i żółtą. Piknik 

w ogrodzie zakończył się słodką 

niespodzianką. Każe dziecko otrzymało na 

pożegnanie lata i początek jesieni od pani 

domu pyszne lody o smaku uwielbianej 

przez dzieci gumy balonowej Po powrocie  

do szkoły  z radością dzieliły się  

wrażeniami z wycieczki. Na pewno długo 

będą pamiętać tak mile spędzony dzień. 

Wszystkie dzieci wraz z wychowawcami 

dziękujemy pani Dance za zorganizowanie 

tak miłego dnia. 

 

Wycieczka do straży 
 

Dnia 28.09.2017 r. uczniowie klas 

I-III pod opieką pań: Elżbiety Małeckiej, 

Iwony Magalskiej i Pauliny Jankowskiej 

wybrały się na wycieczkę do Państwowej 

Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim. 

Po przybyciu na miejsce, uczniowie 

serdecznie przywitali panowie strażacy, 

którzy chętnie oprowadzili i zapoznali 

dzieci ze swoją pracą. Dużo radości 

sprawił dzieciom pokaz umundurowania, 

narzędzi i urządzeń wykorzystywanych 

w pracy strażaków. Podopieczni zwiedzili 

również pomieszczenia, w których 

odbierane są zgłoszenia o pożarach lub 

wypadkach. W ramach obszaru 

„Bezpieczny w domu” dzieci wraz 

z wychowawcami odwiedziły salę 

edukacyjną „Ognik”, w której  mogły 

zobaczyć jak rozprzestrzenia się dym, jak 

działają czujki pożarowe, a także jak 

nagrzewają się drzwi za którymi jest pożar. 

Strażacy przeprowadzili krótkie szkolenie 

z zakresu bezpieczeństwa pożarowego 

z wykorzystaniem prezentacji 

multimedialnych i sprzętu pożarniczego 

Na zakończenie spotkania dzieci 

serdecznie podziękowały, za tak miłe 

przyjęcie. Mamy nadzieję, że w przyszłym 

roku szkolnym, odwiedzimy strażaków 

jeszcze raz! 
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Wycieczka do Gniewu 
 

Dnia 5.10.2017 r. uczniowie klas 

IV-VI pojechali na wycieczkę do Gniewu, 

gdzie zwiedzali zamek. Pierwsze miejsce, 

które zobaczyli to był pokój z makietą 

zamku, obok był stary i pusty skład broni. 

Drugim  miejscem była sala tortur. Przed 

wejściem do sali był obraz przedstawiający 

palący się zamek. W pomieszczeniach sali 

tortur znajdowały się różne maszyny 

tortur.  Na ścianach można było ujrzeć 

różne ozdoby. Potem uczniowie zwiedzili 

kolejne piętro zamku. Chodząc po 

kręconych schodach na wyższe piętra, 

podziwiali piękne widoki z okien. 

W pewnym momencie przez okno wleciał 

gołąb, którego wszyscy się przestraszyli. 

Potem weszli do sali, gdzie zgaszono 

światła  i  puszczono nagranie jak narrator 

opowiadał o walkach stoczonych 

w dawnych czasach. Na ścianie była mapa, 

która pokazywała miejsca bitew, a obok 

był wielki obraz jednej z bitew. Następnie 

uczniowie wyszli z terenu zamku. 

Na koniec wybrali się do restauracji CK 

Pizza gdzie zjedli pyszny obiad. 

Wszystkim bardzo spodobała się ta 

wycieczka, ponieważ większość osób nie 

była jeszcze w Gniewie, choć znajduje się 

on niedaleko naszej szkoły. 

Krzysiu Szweda, kl. VI 

 

 

„Opowieści z naszego 

dzieciństwa” 
 

W dniu 11 października 2017 roku 

uczniowie klas I-III   wybrali się 

na przedstawienie pt. „Opowieści 

z naszego dzieciństwa” w wykonaniu 

aktorów teatru ARTENES z Wrocławia. 

Wycieczkę zorganizowała pani Iwona 

Magalska. Dzieci z wychowawczyniami 

obejrzały spektakl, który został 

przygotowany z myślą o  przypomnieniu 

baśni Hansa Christiana Andersena. 

Opowieści niosły pozytywne 

i ponadczasowe przesłania. Baśniowi 

bohaterowie pokonywali wiele trudności, 

walczyli z przeszkodami, ostatecznie 

zwyciężali siłą charakteru, wytrwałością, 

pomysłowością i dobrocią serca. 

Wszystkim dzieciom bardzo podobało się 

przedstawienie.  

"Wyjazd do teatru" 

             Dnia 11 października 2017 r. 

uczniowie z klas IV - VI udali się do teatru 

Artenes w Starogardzie Gdańskim. 

             Uczniowie obejrzeli sztukę pt.  

"Skąd nasz ród"  o powstaniu naszego 

narodu. Przedstawienie było piękne, 

a w niektórych scenach bardzo śmieszne. 

Sztuka dostarczyła dzieciom bardzo dużo 

wrażeń, a przede wszystkim umocniła 

w nich szacunek dla swojego kraju.  

             Uczniom bardzo podobało się 

przedstawienie i obiecali, że od tego 

wydarzenia będą jeszcze bardziej 

szanowali swój naród oraz pogłębiali swą 

wiedzę na temat Polski. 

 Agata Kobus 
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Dzień Edukacji Narodowej 
 

                  Dnia 13 października 2017 r. 

w szkole podstawowej w Wielkim 

Bukowcu odbył się apel z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej. 

Na początku pan dyrektor powitał 

wszystkich przybyłych bardzo serdecznie 

oraz nagrodził nauczycieli, pracowników 

naszej szkoły. Następnie odbyła się 

inscenizacja zorganizowana przez 

uczestników koła teatralnego pod 

kierunkiem pani Marioli Ciesielskiej. 

Uczniowie w bardzo śmieszny sposób 

przedstawili zachowania niektórych 

uczniów na lekcjach a także zaśpiewali 

piosenki dla nauczycieli przygotowane 

przez uczniów klas IV-VI pod kierunkiem 

pani Iwony Magalskiej.  

                  Na koniec rada rodziców oraz 

uczniowie złożyli serdeczne życzenia 

nauczycielom oraz wręczyli im drobne 

upominki. 

Agata Kobus, kl. VI 

 

Apel ku czci poległych 
 

W niedzielę 15 października 

delegacja z naszej szkoły uczestniczyła 

w III Apelu Pamięci w 78. rocznicę 

mordów na mieszkańcach Ziemi 

Kociewskiej w Lesie Zajączek przez 

hitlerowskiego okupanta. Przy mogiłach 

masowych, w których spoczywają 

mieszkańcy Skórcza i okolic, zgromadzili 

się przedstawiciele miejscowych władz, 

organizacji  i duchowieństwa oraz 

mieszkańcy gminy. Uroczystość 

zakończyła się złożeniem kwiatów 

i zapaleniem zniczy. 

 

Wycieczka do Gdyni 
 

Dnia 18 października 2017 r. 

uczniowie klas III – VI wraz 

z opiekunkami (H. Kozłowska, 

M. Ciesielską, M. Reszką oraz 

I. Magalską) wybrali się do Akwarium 

i Centrum Nauki „EXPERYMENT”. 

W akwarium panie podzieliły nas na dwie 

grupy. Odbyły się warsztaty, na których 

dzieci przeprowadzały badania na 

omułkach i krewetkach. Obejrzeliśmy 

również pokaz multimedialny. Następnie 

poszliśmy na obiad. Podano pyszny kotlet 

schabowy z frytkami i surówką. 

Po obiedzie wyruszyliśmy do Centrum 

Nauki „EXPERYMENT”. Było tam wiele 

cudów techniki. Zobaczyliśmy m.in. 

symulator jazdy samochodowej, krzywy 

pokój, kabinę, w której mierzy się dźwięk. 

Po świetnej  zabawie wróciliśmy 

do domów późnym wieczorem. Wszyscy 
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dobrze się bawili i najchętniej by tam 

wrócili. 

Zuzanna Podjacka, kl. VI 

  

Wspominamy  

św. Jana Pawła II 
 

     Dnia 23 października odbył się 

w szkole montaż słowno- muzyczny ,, Jan 

Pawła II- świadek Miłości”. Uczniowie 

przygotowani pod kierunkiem pani 

M. Szachty przedstawili historię  życia 

papieża. Wykonali wspaniałe pieśni ku 

czci Pana Boga i pamięci świętego. 

Podkreślili niezwykłe słowa wypowiadane 

przez Ojca św.: ,,Nie lękajcie się”,  

,,Chrystus jest  Drogą, Prawdą i Życiem”, 

,,Chrystus was nigdy nie zawiedzie ,On 

czeka na wasze świadectwo”, ,,Totus 

Tuus”. Nasz rodak św. Jan Paweł II cały 

swój pontyfikat zawierzył Maryi, całe 

swoje życie oddał Maryi. Ojciec  św. 

wskazywał nam drogę, uczył jak, zaufać 

Bogu, który czeka na naszą miłość. 

Zapamiętamy słowa:  ,,Nie  żyjemy, 

nie kochamy i nie umieramy na próbę”. 

 

   Dyskoteka Szkolna 
 

            Dnia 25 października 2017 r. 

w naszej szkole odbyła się pierwsza w tym 

roku  szkolnym dyskoteka, na której 

odbyło się zaprzysiężenie klasy czwartej 

na prawnych uczniów naszej szkoły. Ich 

sprawdzianem było zjedzenie jabłka z bitą 

śmietaną na sznurku oraz zaśpiewanie 

piosenki z plasterkiem cytryny na języku 

i tradycyjne wypicie mleka przez 

przedziurawioną słomkę. Oprawę 

muzyczną przygotowali uczniowie z klasy 

szóstej: Filip Lachowicz oraz Aleksander 

Kajdaszuk. Uczniowie bawili się 

wspaniale.  

 
 

Na koniec opiekunowie samorządu 

uczniowskiego pożegnali  wszystkich 

bardzo serdecznie i uczniowie udali się do 

swoich domów. 

Agata Kobus 

 

Pasowanie na ucznia klasy I 
 

Dzień 26 października był bardzo 

ważny dla wszystkich pierwszoklasistów 

z Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Wielkim Bukowcu. W tym wyjątkowym 

dniu odbyła się uroczystość Pasowania na 
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Ucznia. Nasze pierwszaki ubrane  

w strojach galowych wyglądały bardzo 

uroczyście. Wychowawczyni klasy 

pierwszej pani Paulina Jankowska 

przygotowała wspólnie z uczniami 

program artystyczny, w którym brali udział 

wszyscy pierwszoklasiści oraz grupa 

starszych kolegów i koleżanek. Dzieci 

zaprezentowały swoje talenty i zdolności, 

tym samym wykazały, że są gotowe stać 

się prawdziwymi uczniami. Ślubowanie 

odbyło w obecności Sztandaru Szkoły. Pan 

dyrektor Jarosław Wrzałka za pomocą 

zaczarowanego pióra uroczyście pasował 

każde dziecko na ucznia. Było to duże 

przeżycie dla wszystkich obecnych. 

Zakończyło się wręczeniem pamiątkowych 

dyplomów, wspólnym zdjęciem 

i życzeniami od pana dyrektora, uczniów, 

rodziców. Uczniowie otrzymali również 

upominki ufundowane przez wójta gminy 

Skórcz, sołtysów, radnych, firmy Iglotex , 

Rady Rodziców oraz pana dyrektora. 

Po pasowaniu na zaproszonych gości, 

dyrektora, uczniów i rodziców  czekał 

słodki poczęstunek 

 

 

 
 

 

Wybory do SU 
 

29 września opiekunki Samorządu 

Uczniowskiego przeprowadziły wybory. 

Kandydaci przedstawili swój program 

wyborczy, po czym nastąpiło tajne 

głosowanie. Wyniki przedstawiają się 

następująco: 

Przewodniczący: Mateusz Fabich 

Zastępca:  Oskar Beling 

Skarbnik:  Natalia Urban 

Członkowie: 
Nikola Cejer, Nikola Gwizdała, Natalia 

Lewandowska, Julia Kajut, Krzysztof 

Szweda. 

  

Zaprzysiężenie nowo wybranych 

członków samorządu odbyło   października 

podczas pierwszej dyskoteki. 

 

 

 

 
 

Pasowanie na przedszkolaka 
 

Dnia 19.10.2017 r. w naszej szkole 

odbyło się uroczyste Pasowanie 

na Przedszkolaka dzieci z  oddziału 

przedszkolnego „Motylki” (5 i 6-latki) 

i „Słoneczka”(3 i 4 latki). Celem 

uroczystości było wzmacnianie więzi 

emocjonalnych z rodzicami, społecznością 

szkolną oraz przyjęcie przedszkolaków 

do społeczności szkolnej. Dzieci 

przedstawiły program artystyczny. 

Zaśpiewały piosenki, recytowały wiersze 

i rymowanki indywidualnie i zbiorowo. 

Potem obiecały: zgodnie się bawić 

w przedszkolu, przychodzić 

do przedszkola każdego dnia z uśmiechem, 
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słuchać swoich pań i pomagać kolegom, 

być dzielnym przedszkolakiem. Następnie 

dyrektor pan Jarosław Wrzałka za pomocą 

zaczarowanego ołówka uroczyście pasował 

każde dziecko na przedszkolaka Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Wielkim Bukowcu. 

 
                Na pamiątkę tego wydarzenia 

dzieci dostały dyplomy przedszkolaka 

i upominki od zaproszonych gości: wójta 

sołtysów gmin, radnych oraz 

przedstawicieli Rady Rodziców. 

Po oficjalnej części dzieci i rodzice 

zasiedli do słodkiego poczęstunku. 

 
 

 
 

Rada Rodziców postanowiła przyznać 

na koniec roku szkolnego nagrodę dla 

ucznia, który osiągnie najlepsze wyniki w 

nauce, czyli będzie miał najwyższą 

średnią. Będzie to nagroda pieniężna lub 

rzeczowa o wartości 200zł. W przypadku 

osiągnięcia jednakowej średniej przez 

kilkoro uczniów nagrodę otrzymają 

wszyscy, którzy osiągnęli najwyższą 

średnią. 

Prowadzimy 

zdrowy styl zycia 

 Zdrowe kanapki 

 
Pierwszaki ze Szkoły Podstawowej 

w Wielkim Bukowcu podjęły wielkie 

wyzwanie pod hasłem „Robimy pyszne 

zdrowe kanapki”. Dzieci przyniosły 

do szkoły potrzebne produkty. 

Po starannym umyciu rączek i  

przygotowaniu stanowisk wszyscy razem 

zabrali się do pracy. 

Kanapki nie tylko były smaczne, zdrowe, 

ale i pięknie ozdobione.  Dzieci przy 

robieniu kanapek kształciły odpowiednie 

nawyki żywieniowe, rozwijały 

kreatywność, wyobraźnię oraz dbałość 

o higienę podczas sporządzania posiłków. 

PJ 

 

 

 
Zagadka nr 1 

Co to za pani w złocie, czerwieni, 

sady maluje, lasy przemieni? 

A gdy odejdzie gdzieś w obce kraje, 

śnieżna zawieja po niej nastaje! 

 

Zagadka nr 2 

Kto ma na półkach książek bez liku? 

i dba o książki i czytelników? 
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Rebus wykonała Zofia Damrath  z 

klasy III: 

 
 

 
 

Krzyżówkę przygotowała uczennica 

klasy VI,  Zuzanna Podjacka: 

1. Do kanapki żółty i dziurawy 

2. Mieszka w nim król 

3. Piszesz po niej 

4. Kształt jajka 

5. Zakładana na dziurę w spodniach 

6. Robisz nim zdjęcia 

 

 
 

Po klasówce z matematyki rozmawiają 

dwaj koledzy: 

- Ile zrobiłeś zadań? 

- Ani jednego. 

- Ja też. Pani znowu powie, że ściągaliśmy 

od siebie. 

 
Nauczyciel na lekcji matematyki: 

- Maryno, skoro w jednej dłoni mam 9 

jabłek, a w drugiej mam 7 jabłek to 

znaczy, że...? 

Maryna odpowiada: 

- To znaczy, że ma pan bardzo duże dłonie, 

proszę pana. 
 
 
 

 
Rozwiązania rebusów i zagadek 

wpisz do kuponu i oddaj go pani 

Magdalenie Reszce do 20 listopada 2017 

r. Osoby biorące udział w konkursach,  

wezmą udział w losowaniu nagrody 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 

Zagadki: 

1.……………………2.………………….. 

Rebus: …………………………………… 

Krzyżówka: ……………………………… 

Imię i nazwisko …………………………. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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