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NOWINKI SZKOLNEJ RODZINKI 
 

 
„Czy to można zrozumieć” 

 

Czy to można zrozumieć, 

czy w to można uwierzyć, 

że kiedyś dzieciom broniono  

polskich pacierzy? 

Że się po polsku czytać uczono  

po kryjomu 

i że tylko w domu 

i bardzo ostrożnie  

o historii polskiej mówić było 

można? 

 

 

Jakże jesteśmy szczęśliwe 

dziś my - polskie dzieci,  

w wolnym urodzone kraju! 

Jakże jasno dziś nam Biały Orzeł 

świeci 

w dniu Trzeciego Maja! 

Dziś w wolnej Polsce naród cały 

święci ten dzień radosny,  

dzień wolności i chwały, 

święto wiosny! 
Janina Majewska 
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Narodowy Dzień Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych 
 

1 III 2019 roku w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Wielkim Bukowcu 

obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych. Uczniowie klasy VI 

szkoły przygotowali pod kierunkiem  

p. Marioli Ciesielskiej wzruszający  

Apel Pamięci poświęcony polskim 

bojownikom, którzy w latach 

czterdziestych nie złożyli broni, lecz  

w dalszym ciągu walczyli o niepodległą 

Polskę. W podniosłych słowach uczniowie 

przedstawili działania żołnierzy 

niezłomnych i wyrazili wdzięczność za 

starania, byśmy mogli żyć w wolnej, 

niepodległej Polsce. Następnie uczestnicy 

apelu obejrzeli film dokumentalny 

,,Żołnierze wyklęci” oraz prezentację 

multimedialną ,,Nasi niezłomni, przez nas 

niezapomniani”, pod czujnym okiem 

p. Magdaleny Bielińskiej, która zajmuje się 

obsługą techniczną mediów.  

Na zakończenie wszyscy zebrani  

na uroczystości zaśpiewali piosenkę Jacka 

Wójcika ,,Miejcie nadzieję”. Pamiętamy! 

Chwała Bohaterom! 

 

Szkolny Konkurs Recytatorski 

Poezji Polskiej  

dla uczniów klas I- III 
 

Dnia 04.03.2019 r. odbył się 

Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji 

Polskiej dla uczniów klas I- III. 

Organizatorkami konkursu były panie: 

Iwona Magalska, Elżbieta Małecka  

i Paulina Jankowska. Uczniowie odważnie, 

ciekawie i  z  przejęciem deklamowali 

swoje wierszyki, więc trudno było wybrać 

najlepszych. Jury w składzie: p. dyrektor 

Jarosław Wrzałka, p. Alicja Kłos, 

p.  Małgorzata Pater, p. Iwona Magalska, 

p. Elżbieta Małecka, p. Paulina Jankowska 

wysłuchało wszystkich recytatorów,  

a następnie wyłoniło laureatów. 

Decyzją komisji I miejsca ex aequo 

zajęły: Zuzanna Kreja i Aniela Jankowska,  

II miejsca ex aequo: Weronika Rokicka 

i Julia Cybula  

oraz III miejsca ex aequo: Agata Szwarc 

i Agata Stosik.  

Wyróżnienia otrzymali: Szymon Glaza, 

Klaudia Kordowska, Cezary Otlewski, 

Nadia Borkowska oraz Sandra 

Muszyńska.  

Wszyscy uczestnicy konkursu 

otrzymali pamiątkowe dyplomy  

oraz upominki ufundowane przez Radę 

Rodziców oraz Zespół Prasowy szkolnego 

czasopisma ,,Nowinki Szkolnej Rodzinki”, 

które wręczył dyrektor szkoły p. Jarosław 

Wrzałka. Gratulujemy wszystkim 

uczestnikom konkursu. 

 

Szkolny Konkurs Recytatorski 

Prozy i Poezji Polskiej dla klas 

IV-VI 
  

        Młodzi adepci sztuki żywego słowa  

z Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Wielkim Bukowcu wzięli 

udział w Szkolnym Konkursie 

Recytatorskim Prozy i Poezji Polskiej, 

którego celem było uwrażliwienie uczniów 

na piękno języka polskiego, 

popularyzowanie literatury polskiej  

oraz kształtowanie kultury żywego słowa. 

Wiersze polskich poetów recytowało  

14 uczestników z klas IV-VI. W czasie 

konkursu uczniowie poznali sylwetki 

polskich poetów, które zaprezentowała 

organizatorka konkursu p. Mariola 

Ciesielska. Jury w składzie: p. Dorota 

Ciesielska, p. Magdalena Bielińska 
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 i p. Anna Szweda wysłuchało wszystkich 

recytatorów, a następnie wyłoniło 

laureatów i wybrało osoby, które będą 

reprezentować szkołę w okręgowych 

eliminacjach w Gminnym Domu Kultury 

w Lubichowie podczas eliminacji  

do XXXVI Wojewódzkiego Konkursu 

Recytatorskiego Prozy i Poezji Polskiej. 

Oto lista laureatów: I miejsce zajęła Ewa 

Kreja z klasy IV, II miejsce – Karolina 

Fabich z klasy IV , III miejsce zdobyła 

Nikola Gwizdała z klasy V. Wyróżnienia 

otrzymały: Julia Malkowska i Julia Kajut. 

Do Lubichowa pojadą: Ewa Kreja 

 i Karolina Fabich. Pamiątkowe dyplomy 

 i nagrody ufundowane przez Radę 

Rodziców Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Wielkim Bukowcu  oraz 

Zespół Prasowy szkolnego czasopisma 

,,Nowinki Szkolnej Rodzinki” wręczył 

dyrektor szkoły p. Jarosoław Wrzałka. 

Uczestnikom konkursu i laureatkom 

gratulujemy pasji recytatorskiej  

i osiągniętych wyników. 

 

Międzyszkolny Konkurs 

Ortograficzny w PSP  

w Mirotkach 
 

5 marca 2019r. w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Mirotkach odbył się 

Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla 

klas IV-VI. Celem konkursu było 

promowanie zasad poprawnej polszczyzny, 

rozbudzanie motywacji do pogłębiania 

wiedzy i umiejętności ortograficznych, 

oraz zachęcenie uczniów do stawania 

w konkursowe szranki. Uczniowie 

z Wielkiego Bukowca przez dłuższy czas 

przygotowywali się do ortograficznych 

zmagań, realizują słowa  F. K. 

Dmochowskiego ,,A nade wszystko szanuj 

mowę twą ojczystą, nie znać języka 

swego- hańbą oczywistą” i pojechali na 

konkurs ortograficzny, by sprawdzić swą 

wiedzę i umiejętności z pisowni polskich 

wyrazów. Na imprezie edukacyjnej 

spotkały się trzyosobowe drużyny- 

reprezentanci szkół z : Pączewa, Wielkiego 

Bukowca, Kamionki, Kopytkowa  

i Mirotek. Teksty zadań były ciekawe,  

ale najeżone pułapkami ortograficznymi. 

Sprawna praca komisji konkursowej,  

do której należeli nauczyciele poloniści, 

przyczyniła się do wyłonienia zwycięzców. 

I miejsce zdobyła drużyna uczniów 

 z Wielkiego Bukowca (Wiktoria Lanzer, 

Nikola Gwizdała, Karolina Fabich) 

przygotowana pod kierunkiem pani 

Marioli Ciesielskiej 

II miejsce zajęła drużyna uczniów  

z Kopytkowa  

III miejsce przypadło uczniom ze szkoły  

w Kamionce  

          Wszyscy uczestnicy 

międzyszkolnego konkursu otrzymali  

od dyrektora szkoły pana Piotra 

Kawczyńskiego i organizatorki konkursu 

pani Lidii Sikory dyplomy i piękne 

upominki. Miłośnikom ortografii 

dziękujemy za udział, a laureatom 

gratulujemy ogromnej wiedzy 

ortograficznej. 

 

Żywa lekcja historii 
 

 11 marca 2019 roku dzieci 

 i uczniowie z naszej szkoły doświadczyli 

historii za pomocą ciekawej opowieści 

oraz rekwizytów. Żywa lekcja historii 

przeprowadzona przez Bractwo Rycerskie 

KERIN z miejscowości Subkowy to nauka 

poprzez dramę i zabawę. Aktorzy 

rozpoczęli opowieść od postaci 

Władysława Łokietka, zilustrowali realia 

życia w czternastowiecznej Polsce, 

przedstawili jej sytuację geopolityczną, 

politykę wewnętrzną i zagraniczną 

Kazimierza oraz jego zasługi dla naszej 

ojczyzny. Opowiedzieli o stanach 

społecznych: rycerstwie, duchowieństwie, 

mieszczaństwie oraz chłopach. Uczniowie 

mieli możliwość wcielenia się w role: 

Kazimierza Wielkiego, kmieci, rycerzy  

z zakonu krzyżackiego, rycerzy polskich. 

Żywa lekcja historii była dużym 

przeżyciem dla uczniów, którzy z uwagą 

słuchali opowieści o królu, który ,,zastał 

Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”. 
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Spotkanie z pielęgniarką 
 

Dnia 12 marca 2019 roku 

uczniowie klasy V i VI  uczestniczyli  

w pogadance na temat „Wybierz życie bez 

tytoniu”. Spotkanie przeprowadziła pani 

pielęgniarka z naszej 

szkoły.  Rozmowa 

zaczęła się od 

zinterpretowania pojęcia 

asertywności, dzięki 

której będziemy w stanie 

zadbać o swoje zdrowie. 

Pani jako mieszkańcom naszego kraju 

podkreśliła, że w Polsce obowiązuje zakaz 

palenia, a więc mamy prawo zwrócić 

każdej osobie palącej w miejscu 

publicznym, aby nie paliła, że mi to 

przeszkadza, niszczy moje zdrowie! 

Palenie wypala nasze pieniądze. 

Dowiedzieliśmy się jeszcze, że papierosy 

zawierają 4000 różnych substancji, z czego 

40 jest rakotwórczych! Ponadto palenie 

powoduje wiele chorób, niszczy organizm, 

skraca życie palaczom i biernym 

palaczom, niestety często prowadzi do 

śmierci! 

 

Konkurs Recytatorski  

w Lubichowie 
 

20 marca 2019 r. w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Lubichowie odbyły się 

Okręgowe Eliminacje XXXVI 

Wojewódzkiego Konkursu 

Recytatorskiego Poezji Polskiej. Naszą 

szkołę reprezentowały uczennice, które 

zwyciężyły w Szkolnym Konkursie 

Recytatorskim: Zuzanna Kreja (klasa I), 

Aniela Jankowska (klasa II) oraz Ewa 

Kreja i Karolina Fabich z klasy IV.  

Recytacje naszych uczniów zostały 

docenione przez jury, w którego skład 

weszli pracownicy Ogniska Pracy 

Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim. 

W kategorii dzieci młodszych Zuzanna 

Kreja zajęła III miejsce, a Aniela 

Jankowska otrzymała wyróżnienie.  

W kategorii dzieci starszych Ewa Kreja 

zajęła I miejsce, a Karolina Fabich - III 

miejsce. 

Siostry Zuzanna i Ewa Kreja 

dostały się do kolejnego etapu konkursu – 

eliminacji rejonowych, które odbyły się 27 

marca br. w Starogardzie Gd. Tam nasza 

najmłodsza recytatorka – Zuzanna z klasy 

pierwszej zajęła trzecie miejsce, a Ewa 

zdobyła wyróżnienie. Serdecznie 

gratulujemy i dziękujemy za 

reprezentowanie naszej szkoły! 

 

Wiosenny Turniej Klas 
  

Dnia 22 marca uczniowie klas I-VI 

przywitali nadejście wiosny. Z tej okazji 

poszczególne klasy miały do wykonania 

różne zadania. Klasy I-III przygotowały 

piękne stroje Pani Wiosny, które były 

reprezentowane przez wybrane osoby. 

Dzieci wykazały się dużą pomysłowością 

 i twórczością. Uczniowie z klas starszych 

wzięły udział w konkursie o puchar 

przechodni. Hasłem przewodnim 

tegorocznych obchodów Dnia Wiosny był 

sport. Dzieci musiały przygotować: scenkę 

kabaretową związana tematycznie  

ze sportem, hasło zachęcające do 

aktywności fizycznej, plakat promujący 

aktywność ruchową oraz strój sportowca. 

Turniej klas zakończyły konkurencje 

sportowe. Wszystkie klasy bardzo dobrze 

 i sprawnie wykonały zadania. Niewielką 

przewagą punktów puchar przechodni 

trafił do klasy IV. Nad przygotowaniem  

i przeprowadzeniem imprezy  czuwał 

Samorząd Uczniowski z opiekunkami: 

panią Hanną Połom i panią Paulina 

Jankowską. 

 

Spotkanie z pracownikiem 

schroniska 
 

Dnia 27 marca 2019 Samorząd 

Uczniowski zaprosił do naszej szkoły 

pracownika schroniska OTOZ „Animals” 

ze Starogardu Gdańskiego, który 

opowiedział uczniom o pracy i formach 

pomocy bezdomnym zwierzętom. 
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Uczniowie bardzo zaangażowali się w 

pomoc dla schroniska i wcześniej 

zgromadzili dla zwierząt karmę. 

Wszystkim bardzo dziękujemy za okazaną 

pomoc w zbiórce. 
 

Międzyszkolny Konkurs 

Czytelniczy  
  

          Dnia 29 marca  2019 r. w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Wielkim Bukowcu 

odbył się Międzyszkolny  Konkurs 

Czytelniczy. W tym roku uczniowie mieli 

popisać się znajomością książki Hugh 

Loftinga „Doktor Dolittle i jego 

zwierzęta”. 

Celem konkursu było sprawdzenie 

wiedzy uczniów poprzez 

zabawę, rozbudzanie 

i rozwijanie zainteresowań 

czytelniczych uczniów, 

kształtowanie zasad 

zdrowej rywalizacji 

 i współzawodnictwa, 

a także integrowanie 

środowiska lokalnego. 

Organizatorkami konkursu były 

panie Elżbieta Małecka i Iwona Magalska. 

Turniej przeznaczony był dla uczniów klas 

II i III. Wzięły w nim 4 zespoły  ze szkół 

podstawowych z Lubichowa, Pączewa, 

Wielkiego Bukowca i Zelgoszczy. Każdą 

szkołę reprezentował czteroosobowy 

zespół, który miał do wykonania wiele 

zadań. W drużynie naszej szkoły były: 

Nadia Borkowska, Aniela Jankowska, Julia 

Cybula i Sandra Muszyńska. Zmagania 

konkursowe obserwowali zaproszeni 

goście: Zastępca Wójta Gminy Skórcz – 

Pani Justyna Erdanowska oraz 

Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani 

Anna Szweda. 

Uczniowie rozwiązywali m. in. 

krzyżówkę, układali puzzle 

przedstawiające ilustrację do lektury, 

odgadywali przedstawioną na tablicy 

multimedialnej fotografię, indywidualnie 

odpowiadali na pytania. 

Jury, w skład którego weszli 

opiekunowie grup, wyłoniło zwycięzców: 

I miejsce zajęli uczniowie Publicznej 

Szkoły Podstawowej z Zelgoszczy, 

II miejsce – uczniowie ze szkoły  

w Wielkim Bukowcu, 

III miejsce – uczniowie z Lubichowa. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 

atrakcyjne nagrody oraz pamiątkowe 

dyplomy. 

Serdecznie dziękujemy uczniom 

i opiekunom za udział w naszych 

międzyszkolnych zmaganiach 

czytelniczych  oraz Wójtowi Gminy 

Skórcz, Panu Sławomirowi 

Czechowskiemu,  za ufundowanie nagród 

na nasz konkurs. 

  

Projektujemy kartkę świąteczną 

techniką komputerową 
 

W marcu uczniowie z klas I-III 

podczas zajęć komputerowych rysowali 

kartki wielkanocne w edytorze grafiki 

Paint. Najczęstszymi elementami 

świątecznymi na tych kartkach były 

kolorowe jajeczka, 

zajączki, palmy, a także 

kolorowe kwiaty. 

Pracownicy naszej szkoły 

obejrzeli wszystkie prace 

i nagrodzili je punktami. 

W ten sposób 

wyróżniono  aż 12 osób. 5 kwietnia 

podczas szkolnego apelu organizatorka 

konkursu, p. Magdalena Bielińska, 

wręczyła dyplomy i nagrody następującym 

uczniom: 

I miejsce: Michał Rokicki i Weronika 

Rokicka, 

II miejsce: Maja Wesołowska i Zofia 

Borys-Stelmach, 

III miejsce: Karolina Chmielecka i Oliwier 

Mania. 

Wyróżnienia: Sandra Muszyńska, Aniela 

Jankowska, Blanka Konkel, Cezary 

Otlewski, Agata Szwarc i  Błażej 

Langowski. 

Serdecznie gratulujemy 

zwycięzcom oraz zachęcamy do obejrzenia 

prac, które znajdują się na naszej stronie 

internetowej. 
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Pierwsza pomoc 
 

4 kwietnia przybyli do nas 

ratownicy medyczni z Kociewskiego 

Centrum Zdrowia. W spotkaniu 

uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej 

szkoły oraz nauczyciele. Cele zajęć było 

przygotowanie uczniów do udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej oraz 

prawidłowego zachowania się w czasie 

wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia 

lub zdrowia. 

Podczas spotkania uczniowie uczyli 

się jak należy sprawdzać u człowieka 

przytomność, oddech i tętno oraz w jaki 

sposób można pomóc osobie 

poszkodowanej zanim przyjedzie zespół 

ratownictwa medycznego. Otrzymali 

wskazówki związane z masażem serca 

i sztucznym oddychaniem oraz mieli 

okazję wykonać ćwiczenia praktyczne na 

fantomie. Ponadto zobaczyli jak działa 

defibrylator. 

Dziękujemy p. Annie Szweda, 

która była organizatorką szkolenia z okresu 

pierwszej pomocy przedmedycznej. 

 

 

Wizyta w Caritasie 
 

17 kwietnia klasy IV i V pojechały 

z paniami Dorotą Ciesielską i Mariolą 

Ciesielską do WTZ ,,Caritas” w Skórczu 

na zajęcia integracyjne. Uczniowie poznali 

specyfikę pracy  na warsztatach, 

uczestniczyli w zabawach z osobami 

niepełnosprawnymi, które prowadziła pani 

kierownik Marzena Partyka wspólnie  

z pracownikami WTZ. Potem wszyscy 

razem zjedli posiłek. 

To było miłe spotkanie! 

 

Szkolny Konkurs Piosenki 
 

26 kwietnia br. odbył się Szkolny 

Konkurs Piosenki o Rodzinie. Konkurs 

został skierowany  do  uczniów klas IV – 

VI. Jego celem było wzmacnianie więzi 

uczuciowych z rodziną, umożliwienie 

prezentacji  umiejętności wokalnych 

uczniów oraz rozwijanie ich talentów 

estradowych. W konkursie wzięły udział 

cztery uczennice. Dziewczęta zajęły 

następujące miejsca: 

I miejsce – Ewa Kreja 

II miejsce – Rozalia Konkel 

III miejsce – Lena Jankowska i Agnieszka 

Sławińska. 

Ewa Kreja i Rozalia Konkel będą 

reprezentowały naszą szkołę 

w Miedzyszkolnym Konkursie Piosenki, 

który odbędzie się 9 maja. 

 

Prowadzimy 

zdrowy styl zycia 

Zdrowe odżywianie 
 

         Dnia 11 kwietnia 2019 r. Odbyły się 

w naszej szkole zajęcia warsztatowe na 

temat: „Zdrowa dieta, zdrowe 

odżywianie.” zostały one poprowadzone 

przez specjalistę dietetyka z Pelplina, panią 

Weronikę Weremko. 

W zajęciach wzięły udział wszystkie klasy 

od I do VI oraz odziały 

przedszkolne. 

Szczególnie maluchy 

oraz uczniowie z klas I 

– III bardzo efektywnie 

wykonywały polecone 

zadania, odpowiadały 

na szereg pytań związanych z właściwym 

odżywianiem, szeregowały przyniesione 

przez panią dietetyk produkty wg 5 grup 

żywieniowych (białej, czerwonej, zielonej, 

żółto-pomarańczowej i fioletowej), a także 

ważyły, oglądałyi poznawały ciekawe 

wiadomości na temat wybranych 

produktów spożywczych. 

         Natomiast klasy starsze poznały 

zasady funkcjonowania organizmu 

ludzkiego (zdrowy styl życia, piramida 

żywieniowa, komponowanie właściwego 

jadłospisu, wartość snu, itp.). Dowiedziały 
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się o  wartościach odżywczych niektórych 

warzyw i owoców oraz, gdzie można 

znaleźć węglowodany, białka, cukry, 

tłuszcze i dlaczego warto urozmaicać 

swoją dietę. Ponadto pani dietetyk mówiła 

o wielkim znaczeniu picia wody dla 

naszego organizmu oraz zasadzie tzw. 5U, 

czyli uregulowane (spożywanie posiłków  

o tych samych porach w ciągu dnia), 

urozmaicone (różnorodność produktów  

w naszej diecie), umiarkowane (jemy tyle, 

ile potrzebujemy), uprawiane (sport 

 i aktywności fizyczne), unikane 

(produktów wysoko przetworzonych).   

         Zajęcia warsztatowe przebiegały  

w bardzo miłej i spokojnej atmosferze. 

Dodatkowo prezentacja przygotowana 

przez panią dietetyk była dopełnieniem 

tych wszystkich wiadomości, o których 

usłyszeli uczniowie naszej szkoły, a 

zadawane na koniec pytania rozwiały 

wszelkie wątpliwości, które pojawiły się 

na temat właściwego odżywiania i zdrowej 

diety. 

 
 

Konkurs Poezji Dziecięcej 
 

Uczestnikami konkursu były dzieci 

3,4,5,6 letnie z naszych oddziałów 

przedszkolnych. Do udziału w nim 

przygotowywały swoje pociechy ich 

rodzice. Konkurs Recytatorski jest jedną  

z form współpracy z rodzicami. Celem 

współpracy jest zachęcanie rodziców  

do podejmowania wspólnych zabaw  

z dzieckiem, wzmacnianie więzi 

uczuciowej między członkami rodziny, 

kontakt z poezją dziecięcą i propagowanie 

kulturalnego spędzania czasu wolnego  

z dzieckiem. Konkurs jest ważnym 

elementem edukacji przedszkolnej, 

bowiem zachęca do troski o język ojczysty, 

rozbudza zainteresowanie sztuką pięknego 

wysławiania się oraz popularyzuje wiedzę 

o polskich poetach. 

Wszystkich obecnych na konkursie 

recytatorskim powitała pani Małgorzata 

Pater, następnie dyrektor Jarosław Wrzałka 

zaprosił na występ recytatorów. Dzieci 

zaprezentowały różny poziom recytacji, 

swoimi interpretacjami przenieśli 

zebranych do kolorowego świata fantazji. 

Komisja konkursowa w składzie: Elżbieta 

Małecka, Paulina Jankowska, Hanna 

Połom, dyrektor Jarosław Wrzałka  

po wysłuchaniu recytatorów ogłosiła 

wyniki. 

W GRUPIE STARSZAKÓW 

I MIEJSCE -Kacper Mistygacz 

II MIEJSCE-Alicja Otlewska 

                    -Hubert Jaszczerski 

III MIEJSCE-Nikola Urban 

 Wyróżnienia otrzymali: Agata 

Langowska, Dominika Lanzer, Michał 

Richert, Justyna Świeczkowska, Nikodem 

Mistygacz. 

W GRUPIE MALUCHÓW 

I MIEJSCE- Anastazja Kreja 

II MIEJSCE- Natalia Gwizdała 

III MIEJSCE- Kamila Szweda 

Wyróżnienia otrzymali: Bartosz 

Czarnecki, Justyna Glaza, Jagna 

Kielbratowska, Konrad Kowalewski, Sara 

Smoleńska. 

Zwycięzcy i wyróżnieni  

w konkursie otrzymali z rąk pana 

dyrektora i wychowawców dyplomy  

i nagrody książkowe, maluchy-plecaki  

i bajeczki a wszyscy uczestnicy 

pamiątkowe dyplomy i niespodzianki. 

Dziękujemy naszym recytatorom  

za dostarczenie wspaniałych przeżyć 

i emocji. Gratulujemy! 

Po rozdaniu nagród i dyplomów zrobiono 

pamiątkowe zdjęcia. Pan dyrektor 

podziękował wychowawcom Małgorzacie 

Pater i Alicji Kłos i paniom Annie Gracz 

 i Honoracie Jaszczerskiej za 

przygotowanie konkursu i scenerii. 

Nagrody książkowe i plecaczki dla 
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maluchów ufundowała Rada Rodziców. 

Upominki zakupione ze sprzedaży gazetek 

szkolnych  dla obu grup podarowała pani 

Mariola Ciesielska. 

 

 
 

Zagadka nr 1 

Wiosną na drzewie się zieleni, ale 

opada na jesieni. 
 

Zagadka nr 2 

Łatwo mnie poznacie, gdy bajkę 

wspomnicie. Chodziłem tam w 

butach, miałem lżejsze życie. 
 

 
 

Rebus wykonała uczennica klasy IV, 

Marcelina Cejer: 

 

 
 

 
Krzyżówkę przygotowała uczennica 

klasy IV, Marcelina Cejer. 

 

1. Warzywo na literę O. 

2. Malujemy i kolorujemy nią. 

3. Jeździmy po niej samochodem. 

4. Otwieramy nim dom. 

5. Dom ze śniegu. 

6. Imię męskie na literę M. 

7. Głowa rodziny. 

8. Zakładasz ją zimą. 

 

 

 
 

- Mamo, ile jest w tubce pasty do zębów ? 

Nie mam pojęcia, synku. 

- A ja wiem! Od telewizora do kanapy! 

 
Kaziu, czy umyłeś już uszy? 

- Nie, ale jeszcze słyszę! 
 

 
Wyłoniono zwycięzców 

poprzedniego numeru czasopisma. 

Nagrodę otrzymali: Weronika Rokicka, 

Lena Jankowska i Maja Kordowska. 

Rozwiązania rebusów i zagadek 

wpisz do kuponu i oddaj go pani 

Magdalenie Bielińskiej do 17 maja 2019 r. 

Osoby biorące udział w konkursach,  

wezmą udział w losowaniu nagrody. 

 

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

 
 

Zagadki: 

1.……………………2.………………….. 

Rebus: …………………………………… 

Krzyżówka: ……………………………… 

Imię i nazwisko …………………………. 

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