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NOWINKI SZKOLNEJ RODZINKI 
 

 
Zapusty 

Duży i mały, 

Chudy i tłusty, 

Z balu wracały 

Bracia Zapusty. 

 

Jeszcze im w głowach 

Płynie spod smyka 

Karnawałowa 

Skoczna muzyka. 

 

Bolą ich nogi, 

Bo buty pieką. 

A tu szmat drogi,  

Do wsi daleko. 

 

 

 

Nie pójdą więcej  

Na żadne bale. 

Chyba, że w drugim 

Znów karnawale. 
Franciszek Kobryńczuk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 
 

 

Świąteczne zmagania 

z matematyką 
 

19 grudnia uczennice naszej szkoły: 

Wiktoria Lanzer, Paulina Grzonka i Ewa 

Kreja wraz z nauczycielem matematyki, 

p. Magdaleną Bielińską, wybrali się do 

Pączewa na Gminny Konkurs 

Matematyczny. Wszystkie konkurencje 

były związane ze Świętami Bożego 

Narodzenia. Uczniowie musieli m.in. 

rozwiązać sudoku i krzyżówkę, oszacować 

średnice bombek oraz łańcuchów. Były to 

ciekawe zadania, z którymi nasze 

uczennice bardzo dobrze sobie poradziły 

i zdobyły I miejsce. Uczennice otrzymały 

pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. 

Serdecznie gratulujemy! 

 

Zmagania z ortografią w szkole 

w Wielkim Bukowcu 
 

        W grudniu 2018 roku uczniowie 

Publicznej Szkoły Podstawowej wzięli 

udział w Ogólnopolskim Konkursie 

 Ortograficznym zorganizowanym przez 

Szkołę Językową w Szczecinie. Do 

konkursu przystąpiło siedmioro uczniów 

z klas V- VI. Laureatem konkursu została 

Wiktoria Lanzer z klasy VI. 

Do ortograficznych zmagań przygotowała 

uczniów pani 

Mariola Ciesielska. 

Cieszymy się, że 

uczniowie tak 

pilnie uczą się 

ortografii, bowiem 

powtarzając za 

Z. Klemensiewiczem słowa: Kto pozna 

dobrze budowę swojego języka, ten 

płynniej i lepiej potrafi wyrazić swe myśli. 

 

 

Konkurs wiedzy z języka 

angielskiego 
 

          Dnia 09.01.2019r. w PSP w Wielkim 

Bukowcu odbył się konkurs języka 

angielskiego organizowany 

i koordynowany przez panią Dorotę 

Ciesielską. 

          W tym roku ośmioro uczniów z klas 

IV - VI wzięło udział w ogólnopolskiej 

olimpiadzie przedmiotowej z języka 

angielskiego OLIMPUS. W zadaniach 

konkursowych znalazło się 30 pytań 

zamkniętych sprawdzających podstawowe 

zdolności językowe, czyli czytanie 

ze zrozumieniem, znajomość słownikową, 

gramatyczną oraz komunikację. Testy dla 

uczniów były zróżnicowane (każda klasa 

pisała inny test), dotyczyły wszechstronnej 

wiedzy z zakresu języka angielskiego, (np. 

znajomość kulturowa UK). 

          Na szczeblu szkolnym najlepiej 

z testem poradziła sobie Wiktoria 

Rykowska z kl. VI, która zajęła I miejsce, 

wyprzedzając Marka Fijała (II miejsce, 

również klasa VI) oraz Wiktorię Lanzer 

(III miejsce, kl.VI). Zwycięzcy konkursu 

dostali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody 

ufundowane przez Radę Rodziców 

działającą przy PSP w Wielkim Bukowcu, 

pod przewodnictwem p. Anny Szwedy. 

          Pozostałe uczestniczki - Nikola 

Gwizdała (V), Emilia Jordan (IV), 

Karolina Fabich (IV),  Magdalena 

Grudzińska (V) i Lena Jankowska (IV) - 

otrzymały dyplomy oraz kieszonkowe 

kalendarzyki. Nagrody zostały rozdane 

1.02.2019r. 

 

Międzyszkolny Konkurs 

Czytelniczy 
 

Czytajmy książki! Książka 

rozbudza wyobraźnię, poszerza wiedzę, 

wzbogaca słownictwo,  pisanie, poprawia 

koncentrację i pamięć. 

Aby popularyzować czytelnictwo 

i zaszczepić w dzieciach miłość do 

lektur, 10 stycznia 2019 roku w Publicznej 
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Szkole Podstawowej w Wielkim Bukowcu 

zorganizowano Międzyszkolny Konkurs 

Czytelniczy dla uczniów klas IV-VI. 

Czteroosobowe drużyny ze szkół 

podstawowych z:  Lubichowa, Mirotek, 

Pączewa, Wielkiego Bukowca 

i Zelgoszczy zmagały się z różnymi 

zadaniami sprawdzającymi wiedzę 

o lekturze Frances Hodgson Burnett 

,,Tajemniczy ogród”. Uczniowie 

rozwiązywali test wiedzy na platformie 

z użyciem laptopów, następnie 

indywidualnie odpowiadali na pytania, 

drużynowo odgadywali hasło 

w krzyżówce, szukali rozwiązań rebusów, 

ustalali kolejność zdarzeń w książce, 

rozpoznawali cytaty, redagowali 

zaproszenie. Zadania o zróżnicowanym 

stopniu trudności przygotowały 

organizatorki konkursu pani Mariola 

Ciesielska i pani Paulina Jankowska. 

Komisja konkursowa w składzie: dyrektor  

PSP w Wielkim Bukowcu, pan Jarosław 

Wrzałka, pani Lidia Sikora 

z PSP w Mirotkach i pani Anna 

Laskowska- Piontek z PSP w Pączewie 

sprawdzała i oceniała pracę uczestników. 

Uczniowie wykazali się obszerną 

i szczegółową wiedzą z treści lektury, 

różnice punktów uzyskane przez drużyny 

były minimalne. W czasie konkursu 

panowała miła atmosfera i można było 

zaobserwować dobre relacje między 

uczestnikami z różnych szkół. 

I miejsce zajęła drużyna z PSP 

w Lubichowie 

II miejsce-  zespoły z:  Mirotek, Pączewa 

i Wielkiego Bukowca 

III miejsce- drużyna ze szkoły 

w Zelgoszczy 

Uczniowie otrzymali pamiątkowe 

dyplomy i upominki ufundowane przez 

Wójta Gminy Skórcz, pana Sławomira 

Czechowskiego. Zwieńczeniem 

konkursowych zmagań był poczęstunek. 

Serdecznie dziękujemy za obecność na 

konkursie pracownikowi Urzędu Gminy 

Skórcz, pani Justynie Hałas, uczniom 

i opiekunom drużyn za udział 

w międzyszkolnych zmaganiach 

czytelniczych, jurorom i wszystkim, którzy 

przyczynili się do organizacji konkursu. 

Cieszymy się, że uczniowie i nauczyciele 

odpowiedzieli na zaproszenie PSP 

w Wielkim Bukowcu i razem 

z organizatorami konkursu podzielają pasję 

czytania i promowania literatury. 

 

Święto Babci i Dziadka 
 

Babcia i dziadek to niezwykle 

ważne osoby w życiu każdego dziecka. 21 

i 22 stycznia obchodzą oni swoje święto.  

Z tej okazji uczniowie klas I – III 

przygotowali pod okiem swoich 

wychowawczyń program artystyczny 

i zaprosili 22 stycznia 2019 r. swoich 

dziadków do szkoły. Przybyła ich bardzo 

liczna reprezentacja. Najmłodsi uczniowie 

naszej szkoły zaśpiewali piękne piosenki, 

recytowali wiersze, prezentowali 

humorystyczne scenki, prezentowali 

układy taneczne. Dziadkowie, przy kawie 

i pysznych ciastach,  z niezwykłym 

zainteresowaniem oglądali popisy 

artystyczne swoich pociech. Dostarczyły 

im one wielu wzruszeń,  radości  

i rozbawienia. Dzieci wykonały także dla 

swoich ukochanych babć i dziadków 

piękne laurki oraz upominki. Mamy 

nadzieję, że był to dla naszych gości miły 

dzień.  

 

Spotkanie ze stomatologiem 
 

Dnia 23 stycznia uczniów klas I-III 

odwiedziła pani stomatolog Kamila 

Branicka. Tłumaczyła ona dzieciom, jak 

należy dbać o higienę jamy ustnej, w jaki 

sposób i ile czasu 

należy czyścić zęby.  

Dzieci dowiedziały 

się, co szczególnie 

szkodzi zębom, a co 

pomaga utrzymać 

ich odpowiednia 

higienę w ciągu 

dnia. Celem 

spotkania było przybliżenie pracy 

stomatologa i asystentki stomatologa, 
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zapoznanie ze sposobami dbania o zęby, 

zmniejszenie obawy przed wizytą 

w gabinecie dentystycznym oraz 

zachęcenie dzieci do kontroli zębów. Na 

zakończenie dzieci otrzymały od pani 

Kamili naklejki. Dzieci podziękowały 

gromkimi brawami, zaśpiewały piosenkę, 

wręczyły podziękowanie i piękne 

serduszko. 

 

Zabawa karnawałowa 
 

Dnia 25.01.2019 r. odbyła się dla klas I-III 

zabawa karnawałowa. Wszystkie dzieci 

przebrane były w różnobarwne stroje. Na 

przedszkolnym balu znalazły się: 

królewny, wróżki, motylki, kowboje, 

czarodzieje, czarownice, zwierzątka, 

policjanci i wiele innych postaci 

bajkowych. Na początku wszyscy 

przebierańcy zaprezentowali swoje stroje 

w tanecznym korowodzie. Na zabawie nie 

zabrakło konkursów oraz atrakcji.  

Królewicze i księcia rozśmieszały 

królewny i księżniczki. Dzieci bawiły się 

przy dziecięcych oraz współczesnych 

piosenkach, salutowały oraz chętnie 

uczestniczyły w zabawach ruchowych, 

tańczyły w parach. Oprawę muzyczną 

przygotowała pani przewodnicząca Rady 

Rodziców Anna Szweda. Pani Ania 

zadbała również o zabawy taneczne oraz 

przygotowała  karnawałowy turniej klas, 

w którym uczniowie musieli wykazać się 

znajomością bajek i brali udział 

w wyścigach. W turnieju klas zwyciężyła 

klasa III. Miłą atrakcją zabawy była 

czekoladowa fontanna, przygotowana 

przez rodziców. Dziękujemy rodzicom: 

pani Ani Szwedzie, p. Dorocie Wrzosek, 

p. Basi Borkowskiej oraz p. Agnieszce 

Borys za pomoc w organizacji zabawy.  
 

Warsztaty dla uczniów 

i rodziców 
 

Uczniowie klas I- VI uczestniczyli 

w warsztatach profilaktycznych pod 

hasłem ,,Przemoc rówieśnicza”, które 

odbyły się w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Wielkim Bukowcu 29 

stycznia 2019 roku. Szkolenie 

przeprowadził pracownik Centrum 

Profilaktyki i Reedukacji „Atelier” 

w Krakowie. Program warsztatów zawierał 

następujące zagadnienia: definicja 

przemocy rówieśniczej – czym jest i jak się 

przejawia, źródła i formy agresji, 

identyfikacja czynników wpływających na 

zachowania agresywne, ofiara – uczucia 

osoby doświadczającej przemocy. 

W trakcie zajęć z prowadzącym warsztaty 

uczniowie wchodzili w rolę agresora, 

ofiaryi świadków zdarzenia, opowiadali 

o swoich uczuciach, wykonywali 

ćwiczenia uczące właściwego 

komunikowania się rówieśników. Po 

godzinnej edukacji i przerwie na szkolnym 

holu spotkali się uczniowie klas III- VI, by 

wziąć udział w warsztatach na temat 

cyberprzemocy. Uczniowie zdobyli wiedzę 

na temat problemu cyberprzemocy, 

możliwymi konsekwencjami zarówno dla 

ofiar jak i sprawców. Warsztaty zostały 

przeprowadzone z wykorzystaniem 

multimediów, co pomogło uczniom 

w przyswojeniu wiedzy. 

O godzinie 15.30 odbyły się warsztaty dla 

rodziców uczniów PSP w Wielkim 

Bukowcu pt. ,,Przemoc, agresja, 

konflikty”, których celem było 

wyposażenie uczestników w wiedzę 

niezbędną do skutecznego radzenia sobie 

z pojawiającymi się w życiu ich dzieci 

problemami powodowanymi przez agresję 

i przemoc. Podczas zajęć rodzice poznali 

przyczyny zachowań agresywnych wśród 

dzieci, różne sposoby radzenia sobie z 

agresją u dzieci w określonym wieku, 

specyfikę kryzysu dorastania oraz wpływ 
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nastroju rodziców na zachowanie dzieci. 

Dowiedzieli się też, jakie okoliczności 

zwiększają szanse wystąpienia zachowań 

agresywnych, a jakie prowadzą do ich 

wygaszania. Zapoznali się z praktycznymi 

wskazówkami dotyczącymi właściwego 

komunikowania się z dziećmi oraz 

budowania w swoich rodzinach atmosfery 

pełnej wzajemnego zrozumienia i zaufania. 

 

Kolandy i Pastorałki Lólków 

Naszych 
 

30 stycznia 2019r. w Ognisku 

Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie 

Gdańskim  odbył się konkurs kolęd 

i pastorałek pt. "Kolandy i Pastorałki 

Lólków Naszych". W konkursie brało 

udział łącznie 21 zespołów i wokalistów. 

Każdy uczestnik i zespoły biorące udział 

w konkursie z wielką wrażliwością 

estetyczną i muzyczną prezentowały 

wykonane przez nich utwory. Uczennice 

z kółka regionalnego z naszej szkoły 

wykonały dwie kolędy śpiewane gwarą: 

"Przi łoni dolinie" i " Gore Gwiazda". 

Z ogromną radością i entuzjazmem  

dziewczynki zareagowały na zdobycie III 

miejsca w tym konkursie. 

 

Dyskoteka karnawałowa 
 

Dnia 31.01.2018r. odbyła się 

w naszej szkole zabawa dyskotekowa dla 

klas IV-VI. Każda z klas miała 

przygotować zabawę ruchową dla 

wszystkich uczestników. Uczniowie 

wykazali się dużą pomysłowością. Zabawę 

karnawałową uświetniła muzyka 

dyskotekowa przygotowana przez D’J 

Kacpra oraz taniec belgijka przygotowany 

przez uczennice klasy VI.   

 

Pokaz sztuki cyrkowej 
 

Dnia 06.02.2018 przyjechał 

do naszej szkoły cyrk „Szok”. Publiczność 

z zachwytem podziwiała żonglerkę 

różnymi przedmiotami, akrobacje, 

balansowanie na równoważniach, pokazy 

magiczne i iluzjonistyczne oraz 

tresurę gołąbków. W przerwach 

publiczność zabawiał klaun. W każdym 

z elementów występu brali czynny udział 

uczniowie, mogąc wykazać się swoimi 

umiejętnościami cyrkowymi. 

 
Przedstawienie wszystkim  się 

bardzo podobało, a niektórzy zapewne 

odkryli u siebie ukryte talenty cyrkowe. 
 

 
 

Zbiórka karmy 
 

Dnia 27 marca o godzinie 11:00 

odwiedzą nasza szkołę pracownicy  

schroniska z Starogardu Gdańskiego. 

Prosimy o przynoszenie karmy dla kotów 

i psów do 25 marca. 
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Prowadzimy 

zdrowy styl zycia 

 Dzień Bezpiecznego 

Internetu 
 

 5 lutego 2019 r. obchodzono 

w całej Europie Dzień Bezpiecznego 

Internetu. Z tej okazji p. Magdalena 

Bielińska podczas zajęć komputerowych 

przeprowadziła pogadankę na temat 

bezpiecznego korzystania z Internetu.  

 Oto podstawowe zasady: 

1. Korzystaj z programów 

antywirusowych. 

2. Nie podawaj w sieci swoich danych 

osobowych oraz zdjęć. 

3. Nie otwieraj wiadomości od 

nieznajomych osób. 

4. Stosuj trudne do odgadnięcia hasła i 

nie pokazuj ich nikomu. 

5. Pamiętaj, że po osoba po drugiej 

stronie nie musi być tym, za kogo 

się podaje. 

6. Jeśli chcesz coś kupić w Internecie, 

zawsze skonsultuj to z rodzicami. 

7. Szanuj innych użytkowników sieci. 

   

 
 

Las w życiu człowieka  
 

Dnia 21 stycznia 2019 r. naszą 

szkołę i przedszkolaków odwiedzili 

uczniowie Technikum Leśnego im. 

A. Loreta w Tucholi -Filip Pater i Julia 

Misiak z klasy III. Przedstawili dwóm 

grupom przedszkolnym i klasie I 

przygotowaną prezentację pt: "LAS 

W ŻYCIU CZŁOWIEKA".  Opowiadali 

dzieciom o lesie i jego mieszkańcach. 

Przedstawili definicję lasu. Dzieci 

dowiedziały się że las jest jednym 

z podstawowych ekosystemów lądowych 

i zapewnia równowagę środowiska 

przyrodniczego. Poznały warstwową 

budowę lasu. Przedszkolaki poznały nazwy 

drzew iglastych, dowiedziały się, jak 

wyglądają ich gałązki i szyszki oraz 

drzewa liściaste i ich owoce.  Przedstawili 

postać leśnika jako gospodarza lasu i osobę 

odpowiedzialną za utrzymanie porządku 

w lesie. Najwięcej emocji wzbudziły 

historie o zwierzętach zamieszkujących 

las. Podczas spotkania dzieci miały okazję 

poznać zwyczaje wybranych zwierząt 

(sarny, dzika, lisa) zamieszkujących lasy 

naszej okolicy. Poznały tropy tych 

zwierząt i dowiedziały się, czy trzeba bać 

się wilka. Uczestnicy spotkania 

dowiedzieli się także, w jaki sposób pomóc 

zwierzętom przetrwać zimę i dlaczego 

niektóre zwierzęta gromadzą zapasy, 

a inne zapadają w sen zimowy. Podkreślili, 

że człowiek jest gościem w lesie i musi 

szanować zwyczaje gospodarzy, czyli 

zwierząt w nim mieszkających. Podczas 

spotkania Filip i Julia zadawali 

przedszkolakom i uczniom klasy I wiele 

pytań, z którymi dzieciaki świetnie sobie 

radziły. Wykazały się dużą wiedzą na 

temat gatunków drzew i zwierząt, ptaków 

i grzybów. W trakcie spotkania 

dowiedziały się, co mogą, a czego im nie 

wolno robić w lesie. Będą pamiętały 

o właściwym zachowywaniu się w lesie. 
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Na zakończenie zrobiono pamiątkowe 

zdjęcie uczestników spotkania. 

 

Dzień Babci i Dziadka 
 

Dnia 23.01.2019 r. przedszkolaki 

z naszej szkoły z okazji Dnia Babci 

i Dziadka zaprosiły swe babcie i dziadków 

na uroczystość przedszkolną. Na początku 

głos zabrała  wychowawca M. Pater 

składając najserdeczniejsze życzenia 

z okazji obchodzonego święta i powitała 

zaproszonych gości. Scenerię 

okolicznościową i uroczystość 

przygotowały panie: Małgorzata Pater oraz 

Alicja Kłos z pomocą pani Anny Gracz 

i Honoraty Jaszczerskiej. Maluszki 

  
zaprezentowały swoje umiejętności, 

recytowały wierszyki, śpiewały piosenki 

a potem pięcio i sześciolatki, ubrane 

w chustki i spódnice dziewczynki, 

kapelusze i wąsy chłopcy, recytowały 

wiersze i śpiewały piosenki, tańczyły, 

inscenizowały ruchem, przedstawiały 

scenki o babci i dziadku. Wszystkie 

przedszkolaki  z wypiekami na twarzy 

zaprezentowały swoje role. Babcie 

i dziadkowie otrzymali od swych wnuków 

piękne zimowe obrazki, kwiatki 

z lizakami i upominki. Z zachwytem 

wpatrywali się w swoje pociechy. 

Poczęstunek dla zaproszonych gości oraz 

dzieci przygotowali rodzice. Uroczystość 

uświetniły wspólne tańce przedszkolaków 

wraz z babciami i dziadkami oraz 

przygotowane przez panią Zaproszeni 

goście dzielili się swoimi wrażeniami, 

dziękowali za zaproszenie i tak miłe 

ugoszczenie. Na pewno na długą 

zapamiętają ten dzień. 

  

Zabawa karnawałowa 
 

Dnia 25.01.2019 r. odbyła się dla 

wszystkich przedszkolaków wyczekiwana 

zabawa karnawałowa. Wszystkich 

uczestników balu powitał pan dyrektor 

Jarosław Wrzałka. Dzieci przebrane były 

w różnobarwne stroje. Na przedszkolnym 

balu znalazły się: królewny, wróżki, 

żołnierze, kowboje, policjanci, strażacy, 

czarodzieje, czarownice, zwierzątka, elfy 

i wiele innych postaci bajkowych. Na 

zabawie nie zabrakło konkursów oraz 

atrakcji, które przeprowadziła  p. Anna 

Szweda. Nad prawidłową organizacją 

czuwały panie wychowawczynie wraz 

z paniami wspomagającymi. Były zabawy 

z chustą animacyjną. Dzieci bawiły się 

przy dziecięcych oraz współczesnych 

piosenkach, pląsach i zabawach oraz 

chętnie uczestniczyły w zabawach 

ruchowych. Brały udział w konkursach 

i balonowych szaleństwach. Bal 

zakończyła miła niespodzianka – fontanna 

owocowa.  Przedszkolaki na pewno długo 

będą pamiętały ten taneczno – 

przebierańcowy dzień. 
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Zagadka nr 1 

Idę sobie leśną drogą 

Czasem gniewnie tupnę nogą 

Kolce mam i wzdłuż i wszerz 

Kto ja jestem? Właśnie ..... 

Zagadka nr 2 

Ogon, uszy ma i kły 

- psa daleki krewny. 

W bajkach tylko bywa zły, 

w lesie jest potrzebny. 

 
 

Rebus wykonała uczennica klasy IV, 

Lena Jankowska: 

 
 

 
 

Krzyżówkę przygotowała uczennica 

klasy  V, Magdalena Grudzińska. 

 

1. Imię chłopca na literę  F 

2. Ostatni dzień tygodnia 

3. Wesoły inaczej.... 

4. Jest nam potrzebna do szycia 

5. Nasza planeta 

 

 
 

 

 
- Mamo... kup mi małpkę. Proszę! 

- A czym Ty ją będziesz karmił synku? 

- Kup mi taką z Zoo, ich nie wolno karmić. 

 
Pani na lekcji biologii pyta: 

- Jasiu, powiedz mi ile pies ma zębów. 

- Pies - odpowiada Jaś - ma cały pysk 

zębów. 
 

 
Wyłoniono zwycięzców 

poprzedniego numeru czasopisma. 

Nagrodę otrzymali: Sandra Woźniak, 

Magda Grudzińska, Wiktoria Lanzer. 

Rozwiązania rebusów i zagadek 

wpisz do kuponu i oddaj go pani 

Magdalenie Bielińskiej do 8 marca 2019 

r. Osoby biorące udział w konkursach,  

wezmą udział w losowaniu nagrody. 

 

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

 
 

Zagadki: 

1.……………………2.………………….. 

Rebus: …………………………………… 

Krzyżówka: ……………………………… 

Imię i nazwisko …………………………. 

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