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NOWINKI SZKOLNEJ RODZINKI 
 

 

Gwiazdka 

Dzisiaj o zmierzchu wszystkie dzieci, 
Jak małe ptaki z gniazd, 

Patrzą na niebo, czy już świeci 
Najpierwsza z wszystkich gwiazd. 

O zimne szyby płaszczą noski 
W okienkach miast i wsi, 

Czy już sfrunęła z ręki Boskiej, 
Czy już nad nami tli. 

Różowe niebo pociemniało, 
I cień błękitny legł 

Na ziemię białą, białą, białą, 
Na nieskalany śnieg. 

Anioły mogą zejść do ludzi, 
Przebiec calutki świat: 

Śnieg taki czysty, że nie ubrudzi 
Białych anielskich szat. 

Białe opłatki, białe stoły, 
Świeżych choinek las... 

Doprawdy mogą dziś anioły 

Zagościć pośród nas. 

Tylko ta gwiazda niech zaświeci 
Nad ciszą białych dróg 

I zawiadomi wszystkie dzieci, 
Ze się narodził Bóg. 

Zbigniew Trzaskowski  
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Turniej Tenisa Stołowego 
 

Na przełomie października 

 i listopada 2017r. odbył się  

Szkolny Turniej Tenisa Stołowego.  

Do udziału w turnieju zgłosiło sie około 30 

osób w kategoriach dziewcząt i chłopców. 

Na zakończenie turnieju wszyscy 

zawodnicy otrzymali pamiątkowe 

dyplomy, a laureaci zostali nagrodzeni 

medalami ufundowanymi przez Radę 

Rodziców. Poniżej klasyfikacja końcowa 

turnieju. 

Generalne mistrzostwa szkoły w 

tenisie stołowym klas IV – VI 

( klasyfikacja końcowa): 

Kategoria dziewcząt:     

I miejsce Zuzanna Podjacka                        

II miejsce Nikola Cejer 

III miejsce Agata Kobus                               

IV miejsce Sandra Woźniak                         

 Kategoria chłopców: 

I miejsce Damian Faleński 

II miejsce Mateusz Fabich 

III miejsce Kacper Świeczkowski 

IV miejsce Sebastian Faleński 

Brawa dla wszystkich uczestników 

oraz  finalistów!!! 

 

Tenis stołowy naszą siłą 
 

Tenis stołowy jest jedną 

z najpopularniejszych gier w świecie. 

W tenisa lubią grać też uczniowie naszej 

szkoły. Grają, biorą udział w zawodach 

różnego szczebla i zdobywają zaszczytne 

miejsca. 

Reprezentacja dziewcząt z naszej szkoły 

zwycięsko przebrnęła przez eliminacje 

gminne oraz rejonowe i ostatecznie zajęła 

II miejsce w mistrzostwach powiatu w 

Starogardzie. Skład reprezentacji: Zuzanna 

Podjacka, Agata Kobus, Nikola Cejer. 

Cieszymy się z osiągnięć uczennic naszej 

szkoły i gratulujemy! 

 

Dyskoteka andrzejkowa 
 

22 listopada 2017 r. odbyła się 

dyskoteka andrzejkowa dla uczniów klasa 

IV - VI. Za oprawę muzyczną 

odpowiedzialni byli chłopcy z klasy 

szóstej. Podczas zabawy opiekunowie 

samorządu przygotowali konkurs "taniec 

na gazecie". Ponadto uczennice 

z poszczególnych klas pokazywały kroki 

taneczne i wszyscy uczniowie włączyli się 

do zabawy. To była bardzo udana 

dyskoteka! 

 

Festiwal Piosenki Ekologicznej 
 

W listopadzie br. odbył się  

IX Powiatowy Festiwal Piosenki 

Ekologicznej „Jedziemy do lasu”. 

Organizatorem konkursu było Ognisko 

Pracy Pozaszkolnej  oraz Wydział Ochrony 

Środowiska Starostwa Powiatowego  

w Starogardzie Gd. 



 3 

Konkurs przebiegał w dwóch 

etapach. Do pierwszego etapu zgłosiło się 

49 wykonawców. Jury po przesłuchaniu 

nagrań wytypowało 24 finalistów. Wśród 

nich znaleźli się przedstawiciele naszej 

szkoły: uczennica klasy trzeciej – Ewa 

Kreja oraz uczeń klasy szóstej – Krzysztof 

Szweda.  Drugi etap konkursu to koncert 

finałowy, który odbył się 15 listopada 2017 

r. w starogardzkim kinie „Sokół”. Finaliści 

to przedstawiciele szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadpodstawowych  

z całego powiatu starogardzkiego. Jury 

 i publiczność zgromadzona w kinie mieli 

okazję wysłuchać pięknie wykonanych 

piosenek. Ewa zaśpiewała piosenkę  

„Pod deszczową chmurką”, a Krzysztof 

wykonał piosenkę o lecie w gwarze 

kociewskiej.  W czasie oczekiwania  

na werdykt jury, wykonawcom  

oraz publiczności czas umilał wodzirej 

Krzysztof Gdaniec. Uczestnicy mieli 

okazję potańczyć w rytm zumby, wziąć 

udział w zabawach integracyjnych oraz 

konkursach. Imprezę zakończyło 

ogłoszenie wyników przez jury.  

Wśród zwycięzców znalazł się Krzysztof 

Szweda, który w kategorii klas IV – VI 

zdobył III miejsce, a Ewa Kreja otrzymała 

wyróżnienie w kategorii klas I – III.  

W przygotowanie uczniów do konkursu 

zaangażowały się ich mamy - p. Anna 

Szweda i p. Barbara Kreja  oraz nauczyciel 

- p. Iwona Magalska. Ewie i Krzysiowi 

serdecznie gratulujemy i dziękujemy  

za reprezentowanie naszej szkoły podczas 

festiwalu. 

 

Próbna ewakuacja 

30 listopada 2017 r. odbyła się 

próbna ewakuacja, którą nadzorowali 

strażacy z PSP w Starogardzie 

Gdańskim. Głównym celem 

przeprowadzonych ćwiczeń było 

zapoznanie uczniów i pracowników szkoły 

z praktycznym zastosowaniem procedur 

dotyczących zachowania się w przypadku 

wybuchu pożaru lub powstania innego 

zagrożenia dla życia i zdrowia.  

Po usłyszeniu sygnału alarmowego 

nauczyciele wraz z uczniami przedostali 

się drogą ewakuacyjną do punktu zbiórki, 

którym jest boisko szkolne. Na boisku 

nauczyciele złożyli meldunek 

prowadzącemu ewakuację. Ewakuacja 

przebiegała sprawnie i bez paniki. 

15. Biesiada na Kociewiu 
 

,,Jandrzejowe śpsiwanie przy 

bónce” już po raz 15. odbyło się   

w Publicznej Szkole Podstawowej  

w Wielkim Bukowcu  dnia 30 listopada 

2017 r. 

Imprezę środowiskową 

zorganizowali nauczyciele (p. I. Magalska, 

pp. M i R. Ciesielscy, p. M. Reszka, p. M. 

Szachta i p. Paulina Jankowska) pod 

patronatem Urzędu Gminy w Skórczu, 

Rady Rodziców PSP w Wielkim Bukowcu. 

Przybyło wielu gości; przedstawiciele 

władz samorządowych, biesiadnicy, 

 min. z Pączewa, Wielbrandowa, Kranku, 

Wolentala, Mirotek, Barłożna, Zelgoszczy, 

Skórcza, Pogódek. W chłodny, jesienny 

wieczór dyrektor szkoły pan Jarosław 
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Wrzałka serdecznie przywitał uczestników 

biesiady i zaprosił do wspólnego śpiewu 

wraz z zespołem muzycznym ,,Wenus”  

ze Skórcza. Biesiadnicy obejrzeli krótkie 

widowiska, skecze w gwarze kociewskiej. 

Wysłuchali wierszy i piosenek o Kociewiu. 

Nie zabrakło też konkurencji  

dla społeczności lokalnej: ,,Jaka  

to melodia?”, ,,Kociewskie czytanie”, 

,,Dama ze wsi, dama z miasta”. Można 

było kupić świąteczne upominki wykonane 

przez uczniów  naszej szkoły, 

mieszkańców wsi Wielki Bukowiec  

i Czarnylas, nauczycieli i uczestników 

WTZ ,,Caritas” w Skórczu. Również Rada 

Rodziców przygotowała dla uczestników 

biesiady świąteczne niespodzianki. 

 
          Dziękujemy biesiadnikom za tak 

liczne przybycie, sponsorom- Urzędowi 

Gminy Skórcz i lokalnym mieszkańcom, 

rodzicom uczniów ze szkoły w Wielkim 

Bukowcu. ,,Biesiada na Kociewiu” 

dostarczyła społeczności lokalnej dużo 

radości ze wspólnego spotkania i śpsiwania 

przy bónce. 

 

Szkolny konkurs  

„Mistrz Matematyki” 
 

5 grudnia 2017 r. odbył się 

w naszej szkole konkurs "Mistrz 

Matematyki". Wzięło w nim udział aż 16 

uczniów z klas IV - VI. Konkurs polegał 

na rozwiązaniu 20 zadań tekstowych. Po 

sprawdzeniu prac, wyłoniono  

zwycięzców: 

I miejsce - Zuzanna Podjacka, 

II miejsce - Agata Kobus, 

III miejsce - Mateusz Fabich. 

8 grudnia wszyscy uczniowie 

zostali nagrodzeni dyplomami  

i upominkami.  

 

 

Mikołajki 
 

Dnia 06.12.2017 r. klasy I-III 

obchodziły mikołajki. Ubrane w czerwone 

stroje i czapki dzieci  z wielką 

niecierpliwością czekały na świętego 

Mikołaja. Jego przybycie wywołało wielką 

radość. Dzieci  zaśpiewały piosenkę, a na 

koniec wizyty święty Mikołaj obdarował 

wszystkie dzieci słodyczami. Mamy 

nadzieję, że za rok znowu się zobaczymy. 

 

Grudniowa opowieść  
 

   Dnia  11 grudnia 20017 roku do 

PSP  w Wielkim Bukowcu   przyjechali 

aktorzy z Torunia i zaprezentowali 

widowisko pt.  „Grudniowa opowieść”. 

Widowisko opowiadało o dwóch  

przyjaciołach, którzy chcieli odzyskać   

skradzioną   przez krasnala i złą 

czarownicę choinkę. Uczniowie oglądali  

przedstawienie z zaciekawieniem.  

Gdy spektakl się  zakończył,  uczniowie 

dziękowali za piękne przedstawienie  

oklaskami.  By umilić czas uczniom,   

pod koniec przedstawienia aktorzy 

zaprosili na scenę trzech wybranych  przez 

siebie  uczniów, aby z nimi zatańczyli. 

  Spektakl bardzo podobał się 

uczniom i mamy nadzieję, że takie 

przedstawienia będą się powtarzać co roku. 
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 Świąteczne zmagania 

z matematyką 
 

19 grudnia 2017 r pani Magdalena 

Reszka zorganizowała w naszej szkole 

Gminny konkurs „Świąteczne zmagania 

z matematyką”. W konkursie wzięły udział 

3 – osobowe drużyny ze szkół w Pączewie, 

Mirotkach  i Wielkim Bukowcu.  

Naszą szkołę reprezentowali laureaci 

szkolnego konkursu: Agata Kobus, 

Zuzanna Podjacka i Mateusz Fabich. 

Konkurs składał się z 10 

konkurencji (m. in. rozwiązanie 

krzyżówki, oszacowanie, znajdowanie 

różnic). Wszystkie zadania związane były 

ze świętami Bożego Narodzenia.  

 
Poziom wiedzy był bardzo 

wyrównany. Komisja konkursowa, w skład 

której weszli opiekunowie (p. Zofia 

Żurawska, p. Marta Pielak), wyłoniła 

jednak zwycięską drużynę. W tym roku 

najlepsi okazali się uczniowie z naszej 

szkoły, II miejsce zajęli uczniowie 

 ze szkoły w Pączewie, a III przypadło 

drużynie ze szkoły w Mirotkach. Wszyscy 

uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy 

oraz upominki ufundowane przez Urząd 

Gminy w Skórczu. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim 

uczestnikom wiedzy i umiejętności 

matematycznych! 

 

Projektujemy kartki świąteczne 
 

 W grudniu 2017 r.uczniowie z klas 

I – III podczas zajęć komputerowych 

projektowali kartki świąteczne w grafice 

Paint. Na kartkach pojawiły się choinki, 

Mikołaje, a także stajenki. Wszyscy 

uczniowie włożyli wiele trudu w swoje 

prace. Komisja nagrodziła następujące 

osoby: 

I miejsce: Weronika Rokicka i Julia 

Malkowska, 

II miejsce: Leszek Kaczmarek i Karolina 

Chmielecka, 

III miejsce: Nicolas Malinowski i Martyna 

Wyszomirska. 

Wyróżnienie otrzymali: Adam Fierka, 

Cezary Ottlewski, Szymon Suwalski, Julia 

Cybula, Jakub Krzewiński, Sandra 

Muszyńska, Ewa Kreja, Lena Jankowska, 

Mateusz Gergella, Paweł Witzenbach. 

Uczniowie otrzymali dyplomy 

 i świąteczne upominki. 

 

 

 

 
 

Dnia 7.11.2017r. Wycieczka do kina na 

film pt. „EMOTKI”. Obie grupy wybrały 

się na wycieczkę do Starogardu Gd. 

Dzieciom podobał się film. Dzieci 

dowiedziały się o sekretnym świecie 

telefonów komórkowych. Poznały MINKA 

głównego bohatera i EMOTKI, gdzie 

każda z nich wyrażała jedną emocję. W 

przedszkolu rysowały  bohaterów 

obejrzanego filmu. 

Dnia 24.11.2017r. Dzień Misia.  Do 

obchodów tego święta przyłączyły się 

przedszkolaki wraz z wychowawczyniami. 

Z tej okazji każde dziecko przyniosło 

ulubionego pluszowego misia. Wszystkich 

witał przedszkolny Kubuś Puchatek. 
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Dzieci opowiadały o bohaterze z bajek.  

Z zainteresowaniem wysłuchały również 

opowiadania „Przygody Kubusia 

Puchatka”. Nauczyły się piosenki 

 oraz wiersza o misiu. Potem wykazały się 

spostrzegawczością- poszukiwały ukrytych 

misiów  i wykonały pracę plastyczną- 

misia z masy solnej. 

Dnia 29.11.2017r. odbył się bal 

andrzejkowy wraz z grupą starszaków. 

 
Wróżyliśmy z kart i butów. 

Dowiedzieliśmy się, jak może mieć na 

imię przyszła dziewczyna lub chłopak 

(z wielkiego serca imion). 

Przepowiadaliśmy przyszłość z gwiazd. 

Były tańce, pląsy integrujace dzieci z obu 

grup i konkursy sprawnościowe- jedzenie 

jabłuszek na sznurku, koncert życzeń  

do mikrofonu i taniec na gazecie. 

Wszystkie dzieci otrzymały słodkie 

nagrody. Nie zabrakło, jak zwykle, 

smakołyków przygotowanych przez 

rodziców. 

Dnia 6.12.2017r. obchodziliśmy klasowe, 

Mikołajkowe podchody. Wykonaliśmy 

różne zadania, kolorowanie czapki 

Mikołaja i buta. Nagrodą za wykonane 

zadania były słodkie niespodzianki. 

Odwiedził dzieci tego dnia dyrektor  

J. Wrzałka i częstował cukierkami. Był też 

prawdziwy Mikołaj i pytał dzieci 

wierszyków, rymowanek, piosenek. Dzieci 

zaprosiły Mikołaja do kółeczka 

 i zaśpiewały ,,Sto lat”, tańczyły i zrobiły 

pamiątkowe zdjęcie. 

 
 

Świąteczny kiermasz 
 

         12 grudnia podczas zebrania 

 z rodzicami w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Wielkim Bukowcu odbył 

się Świąteczny kiermasz zorganizowany 

przez radę rodziców. Uczniowie wykonali 

piękne ozdoby bożonarodzeniowe, które 

można było kupić. Rodzice przygotowali 

poczęstunek. W miłej atmosferze rodzice 

oczekiwali na spotkania z wychowawcami 

klas, delektując się kawką i ciastkiem. 

Zebraną ze sprzedaży kwotę (niecałe 150 

zł) przekazano na konto  

Samorządu Uczniowskiego.  

Serdecznie dziękujemy rodzicom  

i uczniom za organizację kiermaszu. 
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Choinka… najczęściej zielony, 

pachnący świerk, czasem kłująca jodła…

 Jest nieomylnym znakiem 

nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, 

uczestniczką Wigilii, świadkiem 

najpiękniejszych życzeń, strażniczką 

ukrytych pod nią prezentów, zasłuchaną w 

śpiew kolęd… 

Gdy ją ubieramy, czujemy, że 

wchodzimy w zaczarowany świat, gdzie 

wszystko staje się dobre i radosne. 

 
 

Nie od razu były choinki 
 

Jest to jedna z najmłodszych 

tradycji wigilijnych. Zanim nastała choinka 

jej funkcje pełniła jodłka lub podłaźniczka, 

czyli wierzchołek sosny, jodły lub świerku 

zawieszony na suficie. Gałązki miały 

chronić dom i jego mieszkańców od złych 

mocy, zapewnić domownikom szczęście 

i dostatek.  

Tradycja bożonarodzeniowego 

drzewka pochodzi z terytorium Niemiec 

z około 700 roku n.e., symbolizować ono 

miało rajskie drzewo życia. Dopiero od 

przełomu XVIII i XIX w. zwyczaj ten 

rozprzestrzenił się na kraje anglosaskie i - 

dzięki niemieckim imigrantom - dotarł 

do Stanów Zjednoczonych.  

Choinka w obecnej formie przyjęła 

się w Polsce dopiero pod koniec XVIII w. 

Dosyć szybko zwyczaj zaczął się szerzyć 

wśród mieszczan i inteligencji polskiej.  

 

Skąd wziął się zwyczaj 

ubierania choinki? 

 

Piękna góralska legenda mówi, że 

choinkę bożonarodzeniową 

zawdzięczamy… niedźwiedziowi. Gdy 

doszła do niego wieść o narodzeniu Jezusa, 

pobiegł czym prędzej do Betlejem. 

Martwił się tylko biedny miś, że nie miał 

dla Dzieciątka żadnego godnego prezentu. 

Postanowił ofiarować to, co było do 

zdobycia w lesie. Ułamał  piękną choinkę 

i powlókł za sobą. Po drodze przechodził 

przez potoki, w których zamoczyły się 

gałązki drzewka, krople wody zamarzły na 

jego igiełkach i świeciły jak diamenty. Na 

gałęziach zasiadły ptaszki a niedźwiedź 

wszystko to zaniósł do szopki i przed 

Dzieciątkiem postawił.  

I od tej pory dzieci stroją choinki 

i wieszają na nich wszelkie świecidełka. 

 

Choinkowy kalendarz 
 

W wielu domach choinkę ubiera się   

przeddzień Wigilii. Ustrojone drzewko 

będzie pachnieć i cieszyć oczy do 6 

stycznia, czyli święta Trzech Króli. 

Ostateczną datą rozbierania choinki jest 

dzień 2 lutego, święto Matki Boskiej 

Gromnicznej. 

 
. 
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Krzyżówkę przygotowała Nikola Cejer 

z klasy VI: 

1. Do związania włosów 

2. Zamiast schodów w wieżowcach 

3. Do oglądania filmów 

4. Potrzebna do nauki 

5. Zwierzę w paski  

6. Trzeci dzień tygodnia 

7. Chłopak daje je dziewczynie 

 

 
 

 

 
 

- Mamo, z mego listu do św. Mikołaja 

wykreśl kolejkę elektryczną, a wpisz 

łyżwy.  

- A co, nie chcesz już pociągu?  

- Chcę, ale jeden już znalazłem w waszej 

szafie. 

 

 

 
 

 

Pani pyta dzieci, kim chciałyby zostać, gdy 

dorosną.  

Prawie wszystkie chcą być biznesmenami, 

aktorami, kosmonautami tylko Jasio 

oświadcza, że będzie świętym Mikołajem.  

- A to czemu? - pyta zdziwiona pani.  

- Bo będę pracować jeden dzień w roku... 

 
Zagadka nr 1 
Zielona, z lasu wzięta, 

wesoło nam z nią w święta. 

 

Zagadka nr 2 

Kiedy mrozik szczypie, 

Kiedy śnieżek pada, 

Każdy ją natychmiast 

Na głowę zakłada 

 
Wyłoniono zwycięzców 

poprzedniego numeru czasopisma. 

Nagrodę otrzymali: Aniela Jankowska, 

Julia Wrzosek i Nikola Cejer. 

Rozwiązania rebusów i zagadek 

wpisz do kuponu i oddaj go pani 

Magdalenie Reszce do 20 stycznia 2018 r. 

Osoby biorące udział w konkursach,  

wezmą udział w losowaniu nagrody 

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

 
 

Zagadki: 

1.……………………2.………………….. 

Rebus: …………………………………… 

Krzyżówka: ……………………………… 

Imię i nazwisko …………………………. 

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