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NOWINKI SZKOLNEJ RODZINKI 
 

 

Barwy ojczyste 

 

Powiewa flaga,  

gdy wiatr się zerwie, 

A na tej fladze, biel i czerwień, 

Czerwień to miłość, 

Biel serce czyste, 

Piękne są nasze barwy ojczyste. 

Cz. Janczarski 
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Święto Kartofla 
 

Dnia 20.09.2018 r. dzieci z klasy II 

wybrały się na wycieczkę, obchodząc  

„Święto Kartofla”. Uczniowie piekli przy 

ognisku kiełbaski oraz ziemniaki.  

Z przyjemnością jadły je na świeżym 

powietrzu. Potem z chęcią uczestniczyły 

w różnych zabawach ruchowych, skakały 

na trampolinie, grały w koszykówkę, 

siatkówkę, jeździły na rowerze. 

Po szalonej zabawie chętnie wysłuchały  

opowiadania czytanego przez nauczyciela. 

Prawdziwa leśna polana, słoneczna 

pogoda, zabawy, słodkie lody – 

to wszystko pobudzało wyobraźnię, 

ciekawość dzieci a przede wszystkim 

zachęcało do różnych form wypoczynku, 

także czytania książek. 
 

Kolorowy Dzień Jesieni 
 

O tym, że jesień to 

kolorowa i wyjątkowa pora 

roku przekonali się 

uczniowie naszej szkoły 

podczas zorganizowanego 

przez Samorząd Uczniowski  Kolorowego 

Dnia Jesieni. W    klimacie jesiennego 

nastroju społeczność szkolna ubrana była 

w kolorowe jesienne ubrania. Każda klasa 

przyodziana była w jeden dominujący 

jesienny kolor. Nie zabrakło koloru 

czerwonego, zielonego, pomarańczowego, 

żółtego, różowego, czarnego, brązowego 

oraz białego zwiastującego pierwsze 

nadchodzące mrozy. Zwyciężyła klasa V. 

 

Dyskoteka integracyjna 
 

Dnia 27 września odbyła się 

pierwsza w nowym roku szkolnym 

dyskoteka integracyjna dla klas IV-VI.  

Dyskoteka rozpoczęła się uroczystym 

ślubowaniem nowych, wybranych 

reprezentantów Samorządu 

Uczniowskiego. Był to również szczególny 

dzień  dla uczniów klasy IV. Zanim zostali 

oni włączeni do społeczności szkolnej 

musieli wykonać kilka zadań. Pierwszym 

z nich było trafienie, bez pomocy rąk, 

długopisem zawiązanym na sznurku 

do butelki. Drugim zadaniem było 

odgadnięcie różnych przedmiotów 

po kształcie. Potem uczniowie musieli 

w krótkim czasie wykonać ciekawą rzecz 

z papieru bez użycia kleju i nożyczek. 

Ostatnim poleceniem był pokazowy taniec 

wykonany przez przedstawicieli 

Samorządu Uczniowskiego, który musiała 

odtworzyć cała klasa IV. Wszyscy 

doskonale poradzili sobie z zadaniami 

i złożyli uroczyste ślubowanie. Dyskotekę 

uświetniły zabawy taneczne, dzięki 

muzycznej oprawie przygotowanej przez 

uczniów klasy VI: Kacpra 

Świeczkowskiego  i Sebastiana 

Faleńskiego. 

 

Wycieczka do Komendy 

Powiatowej Policji 
 

3 października br. uczniowie 

klas I – III wraz 

z wychowawcami udali się 

do Komendy Powiatowej 

Policji w Starogardzie Gd. 

Celem tej wizyty było 

poznawanie pracy policjanta, 

wdrażanie dzieci do dbałości 

o bezpieczeństwo własne i innych, 

o odpowiednie zachowanie się w 

sytuacjach zagrożenia. Pod okiem pani 

policjantki dzieci zwiedziły Komendę 

Policji, miały pobrane odciski palców, 

zobaczyły także "niebieski pokój" oraz 

poznały zasadę działania weneckiego 

lustra. Uczniowie odwiedzili strzelnicę, 

siłownię oraz boksy, w których znajdowały 

się policyjne psy. Na zakończenie każde 

dziecko mogło wczuć się w rolę policjanta 

i zasiąść za kierownicą policyjnego 
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radiowozu oraz usłyszeć sygnały 

dźwiękowe. 

Potem uczniowie posilili się 

 restauracji McDonald’s, zadowoleni i 

pełni wrażeń wrócili do szkoły. 

 

,,Jakże nie płonąć w podzięce" 
 

       12 października 2018r. uczestnicy koła 

teatralno- regionalnego pod kierunkiem 

p. M. Ciesielskiej i Samorząd Uczniowski 

pod kierunkiem opiekunek 

p. P. Jankowskiej  i H. Połom przygotowali 

uroczystą akademię upamiętniającą Dzień 

Edukacji Narodowej. W montażu słowno - 

muzycznym uczniowie przybliżyli  życie 

szkoły, a wierszem i kwiatami wyrazili 

swą wdzięczność za trud włożony 

w wychowanie młodego człowieka: 

,,Jakże nie pisać wierszy, 

jakże nie płonąć w podzięce, 

za dar najpiękniejszy za Serce’’. 

Przedstawiciele Rady Rodziców 

złożyli życzenia panu 

dyrektorowi, nauczycielom 

i pracownikom szkoły oraz 

podziękowali za wielką 

cierpliwość, wyrozumiałość 

i trud włożony 

w wychowanie swoich 

uczniów. Na zakończenie 

uroczystości dyrektor 

szkoły Jarosław Wrzałka podziękował 

wszystkim nauczycielom i pracownikom 

szkoły za  zaangażowanie w pracę na rzecz 

młodego pokolenia, rodzicom - za czynne 

uczestnictwo w życiu szkoły i uczniom - 

za przygotowanie tak pięknej i pełnej 

patosu uroczystości szkolnej. 

 

"Jak prawidłowo  

segregować śmieci?" 
 

12 października gościliśmy 

w naszej szkole pracownika Związku 

Gmin Wierzyca. Uzyskaliśmy wiele 

cennych wskazówek, jak prawidłowo 

segregować śmieci. 

 Dowiedzieliśmy się, że od października 

śmieci musimy segregować na 5 frakcji: 

metal, papier, szkło, bio i resztkowe. 

Prowadzący lekcję zwrócił uwagę, jak 

bardzo ważne jest prawidłowe rozdzielanie 

śmieci. Przeprowadził też quiz  

dla chętnych uczniów, który polegał 

na posegregowaniu różnych śmieci 

do odpowiednich pojemników. Chociaż nie 

było to łatwe zadanie, uczniowie świetnie 

sobie z nim poradzili.  

Ponadto prowadzący zapoznał nas 

z dwoma konkursami zorganizowanymi 

przez Związek Gmin Wierzyca. Pierwszy z 

nich skierowany jest do rodzin i polega na 

przygotowaniu fotografii ukazującej jej 

przywiązanie do zachowań 

proekologicznych. Natomiast adresatem 

drugiego konkursu są uczniowie z kl. I – 

VIII. Zadaniem uczestników jest 

przygotowanie pracy plastycznej 

w formacie A3, techniką dowolną. Praca 

ma dotyczyć gospodarki o obiegu 

zamkniętym i przedstawiać indywidualną 

wizję dotyczącą tego zagadnienia. 

Zachęcamy do wzięcia udziału w obu 

konkursach. Organizatorzy przewidzieli 

atrakcyjne nagrody. 

To była bardzo interesująca lekcja. 

Pamiętajmy o prawidłowej segregacji na 

co dzień! 

 

Apel Pamięci 
 

Dnia 14 października 2018 r. 

uczniowie naszej szkoły wraz 

z nauczycielem  p. Pauliną Jankowską 

wzięli udział w IV Apelu Pamięci, w 79. 

rocznicę mordów na mieszkańcach Ziemi 

Kociewskiej w Lesie Zajączek przez 

hitlerowskiego okupanta. Apel rozpoczął 

się marszem do zbiorowych mogił ofiar 

terroru. Został przygotowany przez Zarząd 

Oddziału Gminnego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP 

w Skórczu. Patronat honorowy objął 

wicestarosta Kazimierz  Chyła. Ważną 

i podniosłą uroczystość złożenia hołdu 

poległym prowadził pracownik naszej 

szkoły,  p. Mariola Ciesielska. 

http://www.gimnazjum.ranizow.org/index.php/185-jakze-nie-plonac-w-podziece
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Pasowanie na ucznia  
 

Pasowanie na ucznia jest bardzo 

ważną uroczystością w życiu szkoły, 

ale także na ścieżce edukacyjnej każdego 

ucznia. Na dzień ten uczniowie pierwszej 

klasy czekają bardzo niecierpliwie. 

Poprzedzają go liczne przygotowania. 

Uroczystość pasowania na ucznia odbyła się 

w naszej szkole 19 października br. Zostali 

na nią zaproszeni dyrektor szkoły – Pan 

Jarosław Wrzałka, przedstawiciele władz 

samorządowych: Wójt Gminy Skórcz, Pan 

Sławomir Czechowski, Radni Gminy Skórcz 

– Panowie Waldemar Gracz i Zbigniew 

Jaszczerski oraz sołtysi - Pani Mirosława 

Wontka i Pani Grażyna Buchelt, a także Pan 

Roman Płaczek. Na uroczystość przybyli 

również: przedstawiciel firmy Iglotex – Pani 

Iwona Kreja, przewodnicząca Rady 

Rodziców – Pani Anna Szweda, rodzice 

pierwszoklasistów, a także cała społeczność 

szkolna – uczniowie i nauczyciele. 

Podczas uroczystej akademii 

uczniowie klasy pierwszej zaprezentowali 

wiedzę i umiejętności, które zdobyli 

w pierwszych tygodniach nauki w szkole 

podstawowej. Wychowawca  klasy  

pierwszej, pani Iwona Magalska, 

przygotowała najmłodszych uczniów 

do występów artystycznych. 

Pierwszoklasiści z wielkim zaangażowaniem 

recytowali wiersze i śpiewali piosenki. 

Ponadto zostali „przeegzaminowani” przez 

uczniów starszych klas. Odgadywali 

zagadki, wykonywali zadania 

sprawnościowe – skakali przez skakankę, 

kozłowali piłkę, zaprezentowali układ 

taneczny do piosenki „Zuzka Wiruska”. 

          Po pomyślnie zdanym pierwszym 

„egzaminie”, uczniowie złożyli uroczyste 

ślubowanie. Przyrzekali „być dobrym 

i uczciwym, szanować swoich rodziców 

i nauczycieli, kochać swoją Ojczyznę - 

Polskę”. Następnie dyrektor szkoły 

uroczyście pasował  pierwszoklasistów, 

którzy zostali przyjęci w poczet uczniów 

naszej szkoły.  Dzieci podziękowały również 

swoim rodzicom za ich miłość i troskę,  

podarowały im serduszka.  Niemałym 

zaskoczeniem dla rodziców był fakt, że 

również oni musieli ślubować. Przyrzekali 

między innymi, że będą pamiętać, iż ich 

dziecko jest unikalnym darem, że  będą 

doceniać to, co w nim najlepsze, że będą je 

często przytulać… 

 
Kolejnym, bardzo przyjemnym 

dla najmłodszych uczniów, punktem 

uroczystości  było wręczenie pamiątkowych 

dyplomów i licznych upominków, które 

ufundowali radni z Wielkiego Bukowca,  

sołtysi sołectw Czarnylas, Kranek, Wielki 

Bukowiec, Wójt Gminy Skórcz, firma 

Iglotex oraz Rada Rodziców. 

          Ta ważna uroczystość w naszym 

szkolnym kalendarzu imprez zakończyła się 

spotkaniem rodziców, uczniów 

i zaproszonych gości przy wspólnym stole. 

Poczęstunek przygotowali rodzice 

pierwszoklasistów. 

          Uroczystość pasowania  pozostanie 

z pewnością na długo w pamięci naszych 

najmłodszych uczniów. 

 

Z Wadowic do nieba 
 

Dnia 22 października w naszej 

szkole odbył się montaż słowno-muzyczny 

połączony  z prezentacją multimedialną 

poświęcony wielkiemu naszemu rodakowi 

świętemu Janowi Pawłowi II.  Uczestnicy 

koła regionalnego z klas IV i VI 

przybliżyli nam postać św. Jana Pawła II, 

jego nauczanie i pontyfikat. W czasie apelu 

obejrzeliśmy krótki film z pierwszej 

wizyty Ojca świętego do Polski. 

Dowiedzieliśmy się, jak wielką miłością 

darzył nasz wielki rodak swoją ojczyznę. 

Na koniec  zaśpiewaliśmy ukochaną 

„Barkę” papieża. 
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Kreatywne zajęcia 

logopedyczne 
 

W ramach realizacji projektu 

w naszej szkole odbywają się dodatkowe 

zajęcia logopedyczne. Dzieci mają 

możliwość pracować nad zaburzonymi 

głoskami, usprawniać narządy mowy, 

rozwijać wyobraźnię, pracować nad 

koncentracją uwagi… Zajęcia logopedyczne 

bowiem, to nie tylko korygowanie wad, ale 

jak powiedziała prof. dr hab. Jagoda 

Cieszyńska „logopedia to wspomaganie 

rozwoju psychicznego dziecka nie tylko 

intelektualnego, ale fizycznego 

i emocjonalnego”. Dlatego nasze zajęcia jak 

najbardziej stymulują i pozytywnie 

wpływają na rozwój naszych dzieci i co za 

tym idzie wywołują uśmiech na ich 

twarzach. 

 

Musical „Tajemniczy ogród” 
 

Dnia 30.10.2018 r. odbył się 

wyjazd do teatru muzycznego im. A. 

Sewruka w Elblągu organizowany przez 

panią Dorotę Ciesielską, wychowawcę 

klasy V.  44 uczniów z klas IV-VI wraz 

z opiekunami (p. M. Bielińską, p. Mariolą 

Ciesielską oraz p. Ewą Dorynek), 

wyjechało o 7.30. rano, aby zobaczyć 

musical, pt. „Tajemniczy Ogród” 

w adaptacji i reżyserii Cezarego 

Domagały, który w teatrze elbląskim został 

wystawiony już prawie 280 razy. 

Było to barwne, pełne emocji 

widowisko, które pokochały zarówno 

dzieci, jak i dorośli. Muzyczno - teatralna 

opowieść o perypetiach Mary Lenox 

w domu samotnego owdowiałego wuja, 

której radość oraz wiara w miłość 

i przyjaźń otworzyły nie tylko drzwi do 

ogrodu, ale i drzwi ludzkich serc. 

Przepiękna opowieść wypełniona  była 

efektowną scenografią i poruszającą 

muzyką, która otworzyła serca widzów 

i pozostawiła ich  w przekonaniu, że troska 

i niesienie pomocy potrzebującym jest 

największą wartością niezależnie 

od czasów. 

 
 

Wybory do SU 
 

Dnia 14 września odbyły się 

wybory do Samorządu Uczniowskiego.  

Oto wyniki: 

Przewodnicząca: Julia Kajut 

Zastępca:  Julia Malkowska 

Skarbnik:  Nikola Gwizdała 

Członkowie: Natalia Urban, Lena 

Jankowska, Maja Kobus, Magda 

Grudzińska, Sandra Beling, Emilia Jordan 

Opiekunkami Samorządu 

Uczniowskiego w tym roku szkolnym są 

panie: Paulina Jankowska oraz Hanna 

Połom. 

 

Wkręć się w pomaganie!!! 
 

W naszej szkole działa  Szkolny 

Wolontariat. Zachęcamy wszystkich do 

zbierania plastikowych zakrętek oraz 

zawleczek od puszek aluminiowych. 

Pomagamy w ten sposób dzieciom, które 

potrzebują rehabilitacji i lekarstw.  

 

Prowadzimy 

zdrowy styl zycia 

 Dzień Jabłka 
 

 29 października obchodziliśmy 

w szkole Dzień jabłka.  Uczniowie z klas 

IV – VI przygotowali plakaty zachęcające 
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spożywanie tych owoców. Klasa IV 

przedstawiła odmiany jabłek uprawianych 

w Polce, klasa V podała przepis na pyszne 

ciasto z jabłkami, natomiast najstarsza 

klasa zapoznała wszystkich uczniów 

z wartościami odżywczymi jabłek.  

 

Zumba na przerwach 
 

 W środę podczas 15 - minutowej 

przerwy uczniowie próbują swoich sił 

w tańcu. Chętni uczniowie pokazują 

układy taneczne do swoich ulubionych 

piosenek, ucząc w ten sposób swoich 

kolegów i koleżanki. Co tydzień można 

zaobserwować, że jest coraz więcej 

uczniów doceniających ruch.   

 

 
 

Pasowanie Przedszkolaka 
 

Pasowanie Przedszkolaka W PSP 

w Wielkim Bukowcu to uroczystość w której 

uczestniczy cała społeczność przedszkola, 

dyrektor szkoły, rodzice, uczniowie i  

nauczyciele klas I - III oraz zaproszeni 

goście. 

            Dzień Pasowania odbył się dnia 17 

października 2018 roku. Przedszkolaki  

wystąpiły przed swoimi rodzicami i panem 

dyrektorem Jarosławem Wrzałką, 

nauczycielami i uczniami klas I-III 

oraz zaproszonymi gośćmi. Z powodu 

obowiązków służbowych nie mógł przybyć 

zaproszony na tę uroczystość wójt Gminy 

Skórcz Sławomir Czechowski. Tradycyjnie 

jak co roku na uroczystość przybyła 

Przewodnicząca Szkolnej Rady Rodziców 

pani Anna Szweda,  przybyli do nas 

sołtysowie naszej gminy z Wielkiego 

Bukowca pani Mirosława Wontka, 

z Czarnegolasu pani Grażyna Buchelt oraz z 

Kranku pan Roman Płaczek. Zaproszeni 

Radni Gminy Skórcz z Wielkiego Bukowca 

pan Zbigniew Jaszczerski i Waldemar Gracz 

również pamiętali o przedszkolakach. 

Wszyscy przybyli na uroczystość z 

prezentami dla najmłodszych uczniów naszej 

szkoły. Na początku pani Małgorzata Pater 

powitała wszystkich przybyłych 

na przedszkolną uroczystość. Potem pan 

dyrektor Jarosław Wrzałka zabrał głos. 

Powitał wszystkich zgromadzonych i składał 

życzenia dzieciom i rodzicom. Przedstawił 

panie nauczycielki pracujące w oddziałach 

przedszkolnych - Małgorzatę Pater i Alicję 

Kłos oraz panie wspomagające nauczycieli - 

Annę Gracz i Honoratę Jaszczerską. 

            Dzieci najmłodsze po miesięcznym 

pobycie w przedszkolu mają opanowane 

reguły życia przedszkolnego i czują się 

swobodnie w grupie "Promyków". Podczas 

uroczystości maluchy swoim zachowaniem 

potwierdziły, że dobrze się czują 

w przedszkolu. Przedstawiły się 

i zaprezentowały rodzicom piosenki 

i wiersze, których nauczyły się do tej pory. 

 
            Dzieci starsze  swój występ 

rozpoczęły wierszem.  "Wszyscy pięknie 

dziś ubrani, uśmiechnięci, uczesani, dzień 

ten w sercach nam zostanie, bo dziś będzie 

pasowanie" - takimi słowami 5-6-letnia 

grupa "Motyli" przywitała przybyłych na 

uroczystość Pasowania na Przedszkolaka 

Starszaka symbolizujący ciężar nauki 

czekający dzieci przygotowujące się do 

szkoły. Przedszkolaki w motylowych 

opaskach wypowiedziały "Kontrakt 

Grupowy" zawarty we wrześniu. Zatańczyły 

taniec motyla do "Marsza Ratziego", 

wykazały się znajomością "Katechizmu 
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dziecka polskiego", zdały "egzamin" z 

wiedzy i umiejętności dziecka 

przedszkolnego. Dzieci starsze 

wtajemniczyły młodsze w tajemnice życia 

szkolnego poprzez prezentację wierszy 

i piosenek. 

 
            Oficjalna część  uroczystości  

zakończyła się ślubowaniem i pasowaniem 

na przedszkolaka przez Dyrektora Szkoły, 

wręczeniem pamiątkowych dyplomów oraz 

przygotowanych upominków przez rodziców 

i zaproszonych gości. Następnie zaproszono 

wszystkich na poczęstunek przygotowany 

przez rodziców dzieci. 

            Świętowanie odbyło się przy 

muzyce. Tego dnia radości, śmiechu i dobrej 

zabawy nie brakowało. Uroczystość 

przebiegała w miłej, rodzinnej atmosferze. 

Na koniec wykonano pamiątkowe zdjęcia. 
  

Pieczenie chleba 
 

Dnia 25.10.2018 r. odbyły się 

warsztaty kulinarne. Pani Sylwia Urban -

mama Nikoli zgłębiała tajniki wypieku 

chleba na zakwasie. Pokazała dzieciom 

przygotowane produkty, mąkę żytnią, 

mąkę tortową i różne ziarna: słonecznik 

nasiona dyni, siemię lniane, nasiona dyni- 

na posypkę pieczywa i do środka ciasta. 

Najpierw wymieszaliśmy ciasto 

na bułeczki z pomocą pani Sylwii. Potem 

przygotowaliśmy kanapki z upieczonego 

wcześniej i przestudzonego chlebka. 

Każdy przedszkolak sam smarował chleb 

masłem i obkładał przygotowaną wędliną, 

serkiem, pomidorem, ogórkiem- kanapkę. 

Po degustacji upieczonego chleba, 

rozmawialiśmy o zdrowym odżywianiu. 

Rozwiązaliśmy zagadki oraz 

przypomnieliśmy historyjkę obrazkową  

"od ziarenka do bochenka". Potem 

umyliśmy ręce, aby formować bułeczki 

według własnej fantazji. Pokropiliśmy 

wodą i posypywaliśmy wszystkie bułki 

makiem i sezamem. Wszystko układaliśmy 

na natłuszczonych masłem blachach, które 

wkładaliśmy do pieca w kuchni szkolnej. 

Upieczone bułeczki zjedliśmy po 

upieczeniu i ostudzeniu. Na zakończenie 

dzieci złożyły naszemu gościowi serdeczne 

podziękowania oraz zaśpiewały piosenkę 

"Mało nas do pieczenia chleba..."Wszyscy 

orzekliśmy, że pieczywo było pyszne. 

Zajęcia dostarczyły nam wiele radości 

i rozwinęły umiejętności kulinarne. 

Zaprosiliśmy panią Sylwię na pieczenie 

ciasteczek przed świętami. 

 

 

Wolna Polska 
 

Zapraszamy na uroczyste obchody 

100 - lecia odzyskania przez Polskę 

Niepodległości, które odbędą się 

w Publicznej Szkole Podstawowej 

w Wielkim Bukowcu dnia 9  listopada 

o godzinie 9:30.  

W programie: 

 Uroczysta akademia „Wolna 

Polska”. 

 Marsz Patriotów. 

 Śpiew HYMNU NARODOWEGO 

o godz. 11.11 w ramach akcji 

„Rekord dla Niepodległej” 

organizowanej przez MEN. 
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Zagadka nr 1 

To miesiąc smutny taki, bo odleciały już 

ptaki. i liść ostatni już opadł. Ten miesiąc 

zwie się… 

 

Zagadka nr 2 

Nie jest kotem, a bez strachu, po 

spadzistym chodzi dachu. Czarne ręce ma 

i twarz i ty go na pewno znasz. 

 

 
Rebus wykonał Jacek Szweda 

z klasy IV: 

 
 

 

 

 
 

1. Zwierzę z kolcami 

2. Imię pierwszej kobiety 

3. W kratkę lub linie 

4. Tańcowała z nitką 

5. Nadmorski ptak 

6. … trojański 

 
 

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe... 

- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy 

odrabiasz lekcje? 

- Po obiedzie. 

- To czemu tej pracy domowej nie 

odrobiłaś? 

- Bo jestem na diecie 

 

 
 

W szkole na matematyce pani pyta Jasia: 

-Jasiu co to jest kąt?? 

Jasiu na to: 

-Kąt to najbrudniejsza część mojego 

pokoju 
 
 

 
Rozwiązania rebusów i zagadek 

wpisz do kuponu i oddaj go pani 

Magdalenie Bielińskiej do 20 listopada 

2018 r. Osoby biorące udział w 

konkursach,  wezmą udział w losowaniu 

nagrody. 

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

 
 

Zagadki: 

1.……………………2.………………….. 

Rebus: …………………………………… 

Krzyżówka: ……………………………… 

Imię i nazwisko …………………………. 

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