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NOWINKI SZKOLNEJ RODZINKI 
 

 

Słonecznych 

i bezpiecznych wakacji, 

pełnych niezapomnianych 

wrażeń, mnóstwa przygód 

i dobrego humoru 

życzy Redakcja 
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Międzyszkolny Konkurs Wiedzy 

o Wiośnie w Pączewie 
 

29 kwietnia 2019 r. w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Pączewie odbył się 

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Wiośnie. 

Jego celem było poszerzanie wiedzy 

przyrodniczej, stworzenie uczniom 

możliwości wykazania się wiedzą 

i osiągnięcia sukcesu oraz rozwijanie 

zdrowej rywalizacji. Naszą szkołę 

reprezentowała grupa 6 uczniów z klas I – 

III. Byli to: Klaudia Kordowska, Agata 

Szwarc, Aleksander Gałkowski, Weronika 

Rokicka, Jakub Krzewiński i Oliwier Mania. 

Uczniowie rozwiązywali różnorodne 

zadania, w których wykazywali się 

znajomością przyrody – roślin i zwierząt 

charakterystycznych dla wiosny, 

rozwiązywali zagadki i test wyboru, 

wskazywali zwiastuny wiosny, 

rozpoznawali  zwierzęta po ich opisie, 

wyjaśniali znaczenie przysłów związanych 

z wiosną, układali puzzle. 

Uczniowie naszej szkoły zajęli wraz 

z koleżankami i kolegami z Pączewa I 

miejsce. Gratulujemy serdecznie! 

  

 

Święto Narodowe Konstytucji 

Trzeciego Maja 
  

Nie znać historii – to być zawsze 

dzieckiem (Cycero), dlatego Publiczna 

Szkoła Podstawowa w Wielkim Bukowcu, 

jak co roku, przygotowała akademię z okazji 

już 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 

Maja. Jest to niewątpliwie dla uczniów jedna 

z form nauki historii Polski, a dla dorosłych 

– jej przypomnienie. Scenariusz uroczystości 

nawiązywał do przeszłości, historii oraz 

okoliczności uchwalenia pierwszej 

w Europie, a drugiej na świecie konstytucji. 

Słowem czytanym, recytowanym 

i śpiewanym wykonawcy chcieli 

uzmysłowić, jak ważną rolę i znaczenie w 

naszym życiu mają słowa: OJCZYZNA I 

PATRIOTYZM. Uczestnicy koła teatralnego 

przygotowani pod kierunkiem p. M. 

Ciesielskiej w pięknych strojach z XVIII w. 

zaprezentowali scenkę ukazującą drogę do 

powstania konstytucji. Uczniowie klas IV- 

VI przygotowani przez p. I. Magalską 

śpiewali pieśni i piosenki patriotyczne. W 

szkole zabrzmiał Mazurek Trzeciego Maja, 

znany powszechnie pod nazwą Witaj, 

Majowa jutrzenko. Na zakończenie akademii 

dyrektor szkoły p. Jarosław Wrzałka 

podziękował uczniom i opiekunom, 

nauczycielom za przygotowanie inscenizacji, 

dekoracji tworzącej podniosły nastrój 

i podkreślił, że żyjemy w Polsce, która może 

szczycić się długo oczekiwaną wolnością. 

Patrzymy w przyszłość, pamiętając jednak 

o doświadczeniach minionych lat. Życzył 

wszystkim miłego, radosnego i bezpiecznego 

świętowania. 

          Inscenizację zakończył wymowny 

refren piosenki ,,Piękna historia Polski”. 

 

IV Międzyszkolny Konkurs 

Piosenki o Rodzinie 
 

            9 maja 2019 r. w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Wielkim Bukowcu 

uczniowie z sześciu szkół podstawowych w: 

Pączewie, Mirotkach, Pelplinie, Skórczu, 

Szlachcie i Wielkim Bukowcu śpiewali 

piosenki o rodzinie. IV Międzyszkolny 

Konkurs Piosenki o Rodzinie zorganizowany 

przez nauczycieli: Mariolę Ciesielską, Iwonę 

Magalską, Magdalenę Bielińską, Marię 

Szachtę i Hannę Połom miał na celu: 

promowanie wartości prorodzinnych, 

wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną, 

rozwijanie empatii wobec członków rodziny, 

umacnianie więzi międzypokoleniowej. 

W progach szkoły w Wielkim Bukowcu 

gościliśmy przedstawiciela Urzędu Gminy 

w Skórczu p. Natalię Bielińską- Kittę, p. 

Annę Szwedę- przewodniczącą Rady 

Rodziców, opiekunów wykonawców 

z pobliskich szkół, zespół muzyczny z WTZ 

,,Caritas” w Skórczu prowadzony przez p. 

Mateusza Wilczewskiego, ks. Ireneusza 

Smaglińskiego- dyrektora ,,Radia Głos” 

z Pelplina, które sprawowało patronat 

medialny nad konkursem piosenki oraz 
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komisję konkursową w składzie: p. Kamilla 

Góra, p. Marzena Partyka i p. Natalia 

Bielińska- Kitta. 

         Międzyszkolny Konkurs Piosenki 

o Rodzinie rozpoczął pan dyrektor Jarosław 

Wrzałka, który podkreślił ważną rolę rodziny 

w wychowaniu i prawidłowym rozwoju 

dziecka. 

Następnie soliści zaprezentowali 

przygotowane utwory. Między śpiewem 

uczestników uczniowie szkoły w Wielkim 

Bukowcu czytali swoje wypracowania, 

w których zawarli przemyślenia na temat 

rodziny, jej wartości i wpływu na życie 

człowieka. 

Komisja konkursowa wyłoniła laureatów: 

I miejsce zajęła uczennica z ZS nr 2 

w Pelplinie Zuzanna Szulc (kl. IV), 

wykonując utwór 

 ,,Nie ma jak u mamy”  

II miejsce- Nikola Huebner (kl. V) z ZSP w 

Skórczu 

III miejsce zdobyła Ewa Kreja (kl. IV) z PSP 

w Wielkim Bukowcu 

IV miejsce zajęła Oliwia Drossel (kl. IV) 

z ZS nr 2 w Pelplinie 

Wyróżnienia otrzymali: Michał Langowski 

(kl. IV) z PSP w Mirotkach i Dorota Pakuła 

(kl.VI) z PSP w Mirotkach 

      Podczas konkursu gościnnie wystąpił 

zespół muzyczny z WTZ ,,Caritas” 

w Skórczu. Po wręczeniu nagród 

uczestnikom konkursu nastąpiło losowanie 

NAGRODY DLA RODZINY wśród 

solistów, uczestników WTZ oraz uczniów, 

nauczycieli i pracowników szkoły 

w Wielkim Bukowcu. 

          Wyrażamy wdzięczność sponsorom 

konkursu, którzy włączyli się 

w kultywowanie wartości prorodzinnych 

śpiewem i muzyką, a byli to: Urząd Gminy 

w Skórczu, firma państwa 

Jakubowskich Arkada ze Skórcza , firma p. 

Andrzeja Szarmacha As 

Pomorzanka ze Skórcza, firma Iglotex, 

cukiernia Kropek ze Skórcza. Dziękujemy 

wszystkim, którzy pomogli w organizacji IV 

Międzyszkolnego Konkursu Piosenki 

o Rodzinie, bo to właśnie we wspólnocie 

rodzinnej uczymy się prawdziwie żyć, cenić 

zdrowie, wolność i pokój, sprawiedliwość i 

prawdę, pracę, zgodę i szacunek, umacniać 

ducha służby i otwartości na potrzeby 

drugiego człowieka. 

 

Szkolny Konkurs Piosenki 

Angielskiej 
  

            Dnia 17 maja 2019r. odbył się 

w naszej szkole Konkurs Piosenki 

Angielskiej „Step by step” dla klas I – VI 

zorganizowany przez p. Paulinę Jankowską i 

p. Dorotę Ciesielską. Wzięło w nim udział 

17 uczestników (11 z klas I-III oraz 6 z klas 

IV-VI). 

            Zmagania były bardzo ekscytujące i 

ciekawe dla wszystkich uczniów naszej 

szkoły. Zwłaszcza maluchy bardzo uważnie 

słuchały wykonania swoich kolegów i 

koleżanek i wtórowały im swoim śpiewem. 

Jury miało trudne zadanie, aby wyłonić 

zwycięzców. 

            W kategorii klas młodszych I miejsce 

zajęła Aniela Jankowska(z kl. II), II miejsce 

– Cezary Otlewski (kl. II), III miejsce – 

Zuzanna Kreja (kl. I) oraz Klaudia 

Kordowska (kl. I), wyróżnienie otrzymała 

Nadia Borkowska (kl. II).a 

            W kategorii klas  IV-VI I miejsce 

przypadło Julii Malkowskiej (z kl. IV), II 

miejsca jury nie przyznało, natomiast III 

miejsce zajęły Ewa Kreja (kl. IV) i Wiktoria 

Rykowska (kl. VI). Wyróżnienie otrzymała 

Julia Kajut z kl. VI. 

            Nagrody w konkursie zostały 

ufundowane przez Samorząd Uczniowski 

oraz częściowo przez Radę Rodziców 

(nagrody książkowe). 

 

Szkolna wycieczka  

Karkonosze-Praga 
 

W dniach 21.05.2019- 

24/25.05.2019r. uczniowie  naszej szkoły 

wraz z nauczycielami i grupą rodziców 

pojechali na szkolną wycieczkę 

w Karkonosze i do Czech. Program był 

bardzo bogaty. Już pierwszego dotarliśmy do 

Adrspachu, Gór Stołowych. Oglądaliśmy 

fantastycznie wyrzeźbione przez wiatr, 

deszcz i lód formy skalne przypominające 

ludzi i zwierzęta. Płynęliśmy tratwą po 

jeziorku, podziwiając piękno skał. Noc 
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spędziliśmy w  Jagniątkowie, gościńcu 

,,Koralowa Ścieżka”. 

Następnego dnia po śniadaniu 

udaliśmy się autokarem przez Jelenią Górę 

do Piechowic,do  Huty Szkła ,,Julia”. 

W trakcie zwiedzania poznaliśmy cały 

proces, od powstania szkła do końcowego 

produktu. Mieliśmy też możliwość 

obejrzenia wszystkich stanowisk, przez które 

przechodzą szklane produkty. Potem 

mogliśmy obejrzeć te wspaniałe wytwory 

w firmowym sklepie. Wielu z nas kupiło 

szklane pamiątki. Następnie pojechaliśmy do 

Karpacza zwiedzać świątynię Wang. Kościół 

został zbudowany z sosnowych bali w 

miejscowości Vang w południowej Norwegii 

na przełomie XII i XIII w. Powstał jako 

jeden z około tysiąca norweskich kościołów 

klepkowych (słupkowych). Uważany jest za 

najstarszy drewniany kościół w Polsce. 28 

lipca 1844 r. świątynia Wang stała się 

kościołem miejscowej parafii ewangelickiej i 

jest nim nadal. Konstrukcja kościoła 

wykonana jest bez użycia gwoździ, 

wszystkie połączenia zrealizowano przy 

pomocy drewnianych złączy ciesielskich. 

Potem czas spędziliśmy w Muzeum 

Zabawek wKarpaczu. Kolekcja ukazuje 

przekrój zabawkarstwa obejmujący około 

300 lat, od XVIII – wiecznych figurek 

szopkowych poprzez porcelanowe lalki 

z XIX w. aż po zabawki typowe dla XX 

wieku. Zbiory pochodzą z rożnych stron 

świata m.in. z Japonii, Australii, Meksyku, 

Rosji, Niemiec. Trochę zmęczeni, ale 

zadowoleni wróciliśmy do pensjonatu 

,,Koralowa Ścieżka” na pyszną 

obiadokolację. Wieczorem 

zorganizowaliśmy dyskotekę. Odbył się 

,,Pokaz talentów”, następnie były zabawy 

i pląsy. Zmęczeni udaliśmy się na 

spoczynek. 

Trzeci dzień wycieczki spędziliśmy 

w Pradze. Pani przewodnik oprowadziła nas 

po mieście. Udaliśmy się na Hradczany, 

gdzie znajduje się Zamek Praski, dawna 

siedziba królów czeskich, który uznany jest 

za największy zamek na świecie. 

Zobaczyliśmy Ogrody Królewskie. 

Poszliśmy na Mala Strane i zobaczyliśmy 

senat czeski. Następnie przespacerowaliśmy 

wywierającym ogromne wrażenie Mostem 

Karola, aby zobaczyć Rynek Staromiejski, 

który jest jednym z najpiękniejszych w 

Europie. Następnie obejrzeliśmy słynny 

zegar astronomiczny Orloy. Potem był czas 

wolny, aby kupić sobie pamiątki. 

Do pensjonatu wróciliśmy po 20.00. Po 

posiłku rozeszliśmy się do swoich pokoi, aby 

zebrać siły na następny dzień. 

Kolejnym punktem naszej wycieczki był 

Wrocław i ,,Afrykarium” we wrocławskim 

ZOO. Nazwa ,,Afrykarium” powstała 

z połączenia słów Afryka i Akwarium. 

Główną myślą przewodnią jest prezentacja 

różnorodnych ekosystemów związanych ze 

środowiskiem wodnym Czarnego 

Kontynentu. Widzieliśmy tam różne gatunki 

ryb zamieszkujących morza i oceany. 

Wszystkie ryby i zwierzęta morskie 

znajdowały się w olbrzymich akwariach. 

Można było tam zobaczyć krokodyla, 

rodzinę hipopotamów oraz bociany. 

W całym obiekcie dało się odczuć afrykański 

klimat. Potem pojechaliśmy zwiedzać miasto 

Wrocław. Na początku zobaczyliśmy Plac 

Solny i kilka krasnali. Te małe rzeźby 

zaciekawiły wszystkich i poprosiliśmy 

naszego przewodnika o opowiedzenie 

historii ich powstania. Następnie szliśmy 

i oglądaliśmy stare kamienice, ratusz, 

niektóre budynki. Potem udaliśmy się 

na rynek, na ulicę Stare Jatki, gdzie 

obejrzeliśmy pomnik ,,Ku czci Zwierząt 

rzeźnych”. Po zwiedzeniu  zabytkowego 

Uniwersytetu Wrocławskiego ruszyliśmy w 

drogę do domu. 

        Około godziny 1.00 

zakończyliśmy naszą przygodę pod 

budynkiem szkoły w Wielkim Bukowcu. 

Z utęsknieniem czekamy na kolejną 

wyprawę. 

 

Dzień Rodziny 
  

Dnia 30 maja  uczniowie z klas I-III 

obchodzili Dzień Rodziny. Dzieci pragnęły 

uczcić ten wyjątkowy dzień przygotowując 

dla swoich mam i tatusiów program 

artystyczny. Pan  dyrektor Jarosław Wrzałka  

uroczyście powitał  mamy i ojców. 

Podziękował im za przybycie, życząc dużo  

uśmiechu i radości ze swoich pociech. 

Uczniowie  pod kierunkiem wychowawczyń: 



 5 

Elżbiety Małeckiej, Iwony Magalskiej i 

Pauliny Jankowskiej  w obecności 

zaproszonych rodziców recytowali wiersze, 

śpiewali piosenki, przedstawiali 

inscenizacje, prezentowali układy taneczne. 

Mamy ze wzruszeniem, ojcowie z dumą 

słuchali swoich pociech. Po zakończeniu 

części artystycznej rodzice  otrzymali od 

swoich dzieci laurki, kwiaty, upominki oraz 

słodkie buziaki. Pociechy złożyły im 

najserdeczniejsze życzenia. Przy słodkim 

poczęstunku, rodzice wraz z dziećmi 

spędziły miłe chwile na rozmowach 

 z  wychowawcami. 

 

Dzień Dziecka 
  

31 maja nauczyciele we współpracy 

z rodzicami zorganizowali naszym 

uczniom Dzień Dziecka. Pogoda dopisała, 

pięknie świeciło słoneczko. 

Na początku tego dnia dzieci mogły zrobić 

sobie wesołe zdjęcia w Fotobudce, którą 

udostępnili szkole państwo Malkowscy. 

Następnie uczniowie mieli okazję skorzytać 

z dmuchanych  zjeżdżalni. 

  Nasze najmłodsze dzieci 

uczestniczyły w zabawach i rozgrywkach 

sportowych przygotowanych przez 

wychowawców. W czasie zabawy dzieci 

były częstowane owocami i soczkami 

ufundowanymi przez Urząd Gminy 

w Skórczu. 

Starsi uczniowie tego dnia 

przygotowali kolorowe i zdrowe kanapki, 

które zjedli wspólnie na boisku szkolnym. 

Po posiłku wzięli udział w szkolnym turnieju 

w palanta. 

Dziękujemy wszystkim sponsorom 

i organizatorom za mile spędzony dzień! 

 

PODZIĘKOWANIE 

Uczniowie i pracownicy szkoły 

składają serdeczne podziękowania Radzie 

Rodziców za ufundowanie zjeżdżalni 

dmuchanych z okazji Dnia Dziecka. 

Dziękujemy również za pomoc  

w zapewnieniu bezpiecznej zabawy podczas 

korzystania ze zjeżdżalni. Za dzielne 

czuwanie nad bezpieczeństwem  składamy 

podziękowania państwu: 

Martynie Świeczkowskiej, Annie Szweda, 

Karolowi Szyca, Agnieszce Kozłowskiej, 

Justynie Lanzer, Danucie Wyszomirskiej, 

Iwonie Langowskiej, Marlenie Godowskiej, 

Joannie Piaseckiej, Monice Suwalskiej, 

Joannie Sobisz. 

Pani Annie Szweda dziękujemy także za 

twórcze skręcanie atrakcyjnych figur 

 i postaci z balonów oraz za atrakcję  

w postaci baniek mydlanych. 

Wyrazy wdzięczności kierujemy także 

do Szymona Malkowskiego oraz Piotra 

Malkowskiego, którzy wykazali się 

ofiarnością użyczając Fotobudkę oraz jej 

obsługę. Przysporzyło to wielu licznych 

uśmiechów na twarzach dzieci. 

  Wszystkim Państwu składamy 

ogromne wyrazy wdzięczności i dziękujemy, 

że zawsze możemy liczyć na wsparcie 

rodziców oraz lokalnych mieszkańców. 

 

Zbiórka dla Domu Dziecka 
  

W ramach akcji Samorządu 

Uczniowskiego uczniowie naszej szkoły 

przez cały maj przynosili artykuły i przybory 

szkolne dla dzieci z Domu Dziecka 

w Kartuzach. Bardzo dziękujemy za dobroć,  

życzliwość i wszystkie przekazane przybory. 

 

Kociewskie dziewuchy 

w Osieku 
 

Dnia 3 czerwca  uczennice koła 

regionalnego "Kociewskie Dziewuchy", 

wystąpiły gościnnie w szkole w Osieku. 

Zaśpiewały gwarą pieśni i piosenki oraz 

przedstawiły scenki i skecze kociewskie 

w pięknym plenerze kociewskiej wsi. Naszą 

publicznością byli mieszkańcy Osieka oraz 

dzieci oddziałów przedszkolnych 

i uczniowie szkoły podstawowej. Przez 40 

minut bawiliśmy publiczność, od której 

otrzymaliśmy gromkie brawa. Panie z Kola 

Gospodyń Wiejskich przygotowały dla nas 

poczęstunek. 

 

Spotkanie z ornitologiem 
 

W poniedziałek 10 czerwca odbyło 

się w naszej szkole spotkanie z panem 
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Marcinem Węsiora, ornitologiem z Centrum 

Informacji i Edukacji Ekologicznej 

w Gdańsku. Uczestniczyli w  im nasi 

uczniowie. Tematyką spotkania były ptaki 

bytujące w Polsce, których jak się 

dowiedzieliśmy jest ponad 450 gatunków. 

Ornitolog ze swobodą i zaangażowaniem 

przedstawiał zdjęcia ptaków z różnych 

środowisk, charakteryzował wybrane 

gatunki, sposób ich gniazdowania i budowę 

piór. Uczniowie mogli poznać różnice 

między kawką a kosem, sikorą bogatką a 

sikorą modrą. Dowiedzieli się wielu 

ciekawostek, m.in. dlaczego pióra kaczek nie 

przemakają oraz, że kukułka podrzuca innym 

ptakom do gniazd jaja wyglądem 

upodobnione do tych zastanych w gnieździe. 

Pan Marcin opowiadał o zagrożeniach dla 

ptaków ze strony łownych kotów a także 

tych, które niosą ze sobą nowe inwestycje 

budowlane. Uczniowie dowiedzieli się, że w 

Europie żyją już dzikie, inwazyjne stada 

papug – aleksandret obrożnych, które 

zasiedlają miejsca bytowania ptaków 

rodzimych i wypierają je z ich naturalnych 

siedlisk. Uczniowie mieli możliwość 

wysłuchać odgłosy wydawane przez ptaki 

prezentowane przez ornitologa na slajdach. 

Ornitolog przybył do naszej szkoły w 

związku z konkursem ,,Kto z karmnika 

ziarno wyjada”. Do konkursu przystąpiły 

bowiem dwie uczennice z klasy V: Maja 

Kobus i Magda Grudzińska, którym Pan 

Marcin przywiózł i wręczył wyróżnienia 

oraz nagrody rzeczowe. Wyróżnionym 

uczennicom serdecznie gratulujemy. 

Wizyta naszego gościa z Centrum 

Informacji i Edukacji Ekologicznej 

w Gdańsku była jedną z form 

zainteresowania uczniów ornitologią. Mamy 

nadzieję, że nie tylko poszerzyła wiedzę 

uczniów w tej dziedzinie, ale także 

przyczyni się do większego poszanowania 

świata przyrody przez naszych uczniów. 

 

Puchar Wójta 
 

 W dniu 11 czerwca w PSP 

w Wielkim Bukowcu odbył się już VIII 

Turniej Piłki Nożnej        o Puchar Wójta 

Gminy Skórcz. Jak co roku mieliśmy 

przyjemność już po raz kolejny gościć 

reprezentacje piłkarskie ze szkół 

podstawowych w: Pączewie, Mirotkach oraz 

Zelgoszczy. Jak co roku dopisała nam 

świetna pogoda. Nie zabrakło słońca, 

a temperatura była już iście wakacyjna. 

 Po oficjalnym przywitaniu 

przybyłych gości odbyło się losowanie 

kolejności spotkań oraz przypomnienie 

regulaminu. Jak zawsze Turniej Piłki Nożnej 

o Puchar Wójta Gminy Skórcz został 

rozegrany systemem „każdy z każdym”, 

a mecze trwały 2 x 10 minut. 

Świetna pogoda, sportowy nastrój, sporo 

adrenaliny i pięknych akcji kończących się 

bramkami – tak w skrócie można by 

podsumować turniej. 

Gratulacje oraz nagrody w turnieju drużyny 

i indywidualnie wyróżnieni otrzymywali 

z rąk Zastępcy Wójta Gminy Skórcz Pani 

Justyny Erdanowskiej. 

Klasyfikacja końcowa: 

I miejsce - PSP Zelgoszcz 

II miejsce - PSP Pączewo 

III miejsce - PSP Wielki Bukowiec 

IV miejsce - PSP Mirotki  

 Prowadzona była klasyfikacja 

o tytuły najlepszego bramkarza oraz 

najlepszego piłkarza w polu. Tytuły te 

otrzymali odpowiednio reprezentanci 

z Pączewa oraz z Zelgoszczy. 

Zespoły otrzymały pamiątkowe puchary oraz 

piłki nożne. Indywidualnie wyróżnieni 

zawodnicy otrzymali statuetki. Piłkarze 

otrzymali wodę mineralną. 

Słowa podziękowania i wdzięczności 

kierujemy do Wójta Gminy Skórcz 

Sławomira Czechowskiego, który zawsze 

o nas pamięta i wspiera duchowo oraz 

materialnie naszą inicjatywę. W tym roku 

Wójt także ufundował nagrody. Bardzo 

dziękujemy zespołom z opiekunami za 

udział i uświetnienie swoją obecnością 

turnieju. 

 

Egzamin na kartę rowerową 
 

 12 czerwca odbył się egzamin na 

kartę rowerową dla  uczniów klasy czwartej. 

Uczniowie Ci musieli wykazać się 

znajomością przepisów ruchu drogowego, 

znaków drogowych oraz umiejętnościami 

jazdy po miasteczku drogowym. Asp. sztab  
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p. Robert Talaśka,  pomógł przeprowadzić 

egzamin oraz przygotował pogadankę 

dotyczącą bezpiecznego poruszania się 

po drodze. 

 

Dyskoteka pożegnalna 
 

12 czerwca 2019 r. odbyła się 

dyskoteka pożegnalna uczniów klasy szóstej, 

na którą zaproszeni byli uczniowie z klas IV 

i V oraz pracownicy naszej szkoły. Rodzice 

uczniów klasy szóstej przygotowali 

poczęstunek, był nawet pyszny tort lodowy. 

Imprezę rozpoczął taniec belgijka. Potem już 

wszyscy bawili się przy muzyce, którą 

przygotował absolwent szkoły  Oskar 

Beling.  

Wszyscy bawili się wyśmienicie, ale 

trochę nam smutno, że już za kilka dni 

uczniowie klasy szóstej opuszczą mury 

naszej szkoły. 

 

 

Prowadzimy zdrowy 

styl zycia 

Wycieczka rowerowa do 

Skórcza 
 

5 czerwca uczniowie klasy VI pod 

opieką pań: Marii Szachty i Magdaleny 

Bielińskiej pojechali rowerami do Skórcza. 

Wszyscy uczniowie byli zaopatrzeni w 

kamizelki odblaskowe, aby być widocznym 

dla innych uczestników ruchu 

drogowego. Przejeżdżając przez Kranek 

mogli podziwiać piękne krajobrazy wsi. Po 

przyjeździe do Skórcza, najpierw odwiedzili 

sklep z lodami, a następnie pełni energii 

wkroczyli do Parku Miejskiego w Skórczu. 

Po podziale na dwie drużyny, rozpoczęli grę 

w siatkówkę i po dwóch setach 

zabawa skończyła się remisem. Po krótkim 

odpoczynku skorzystali z siłowni, gdzie 

mogli sprawdzić swoje umiejętności. 

Ostatnim punktem wycieczki był obiad w 

restauracji. Posileni wrócili bezpiecznie do 

szkoły. 

 

      

 

W bibliotece 
 

15.05.2019r.byliśmy na wycieczce 

w szkolnej bibliotece. Tam mieliśmy zajęcia. 

Pani Elżbieta Małecka zapoznała nas 

z przeznaczeniem biblioteki i księgozbiorem. 

Każdy z nas mógł wziąć wybraną książkę 

z ilustracjami i ją obejrzeć, a potem odłożyć 

na wyznaczone miejsce. Potem 

wysłuchaliśmy bajki pt.: „Calineczka” i po 

powrocie do sali wykonaliśmy ilustracje na 

ten temat. Grupa młodsza "Promyki" 

wysłuchała bajkę "Czerwony Kapturek" 

Panie ogłosiły konkurs plastyczny 

"spotkanie z książką" i jury spośród 

nauczycieli naszej szkoły nagrodziło prace. 

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 

24.05.2019 r. Na rozdanie dyplomów 

zaprosiliśmy Pana dyrektora Jarosława 

Wrzałkę.  

W grupie starszaków: 

I MIEJSCE Marta Jaworeńska 

II MIEJSCE Alicja Otlewska 

III MIEJSCE Jakub Tomaszewski 

III MIEJSCE Justyna Świeczkowska, 

wyróżnienia: Nikodem Mistygacz, Lena 

Fierka 

  

w grupie młodszej: 

I MIEJSCE AnastazjaKreja 

II MIEJSCE Bartosz Czarnecki 

III MIEJSCE Magdalena Tomaszewska 

wyróżnienia: Kamila Szweda, Jagna 

Kielbratowska, Justyna Glaza 

  Wszystkie dzieci otrzymały wafelki 

i dyplomy za udział a panie przygotowały 

nagrody  dla zwycięzców. Pani Elżbieta 

Małecka ufundowała nagrody książkowe. 
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Dzień Rodziny 
 

29.05.2019 r. Z okazji  „Dnia 

Rodziny” przygotowaliśmy stoły i scenę, białe 

serca na okna i różnokolorowe kwiaty motyle i 

biedronki.  Wystąpiliśmy przed naszymi 

rodzicami, Panem Dyrektorem, który powitał 

przedszkolaków i starszaków oraz 

zaproszonych gości z okazji Dnia Rodziny. 

Mamusie i tatusiowie stawili się punktualnie i 

z uwagą wysłuchali programu artystycznego w 

wykonaniu przedszkolaków. Przygotowaliśmy 

wiele wierszy i piosenek. Tańczyliśmy też 

taniec grupowy. Dzieci wcieliły się w role 

dorosłych i przedstawiły scenkę 

przedstawiającą rodziców spacerujących ze 

swoimi dziećmi. Wyśpiewaliśmy mamusiom i 

tatusiom jak bardzo ich kochamy 

i potrzebujemy. Na zakończenie artystycznego 

występu, podarowaliśmy Rodzicom piękne 

upominki i laurki wykonane osobiście. 

Występy zakończyły się odśpiewaniem 

tradycyjnego "100 lat".  Mamusie i tatusiowie 

bili brawo bo program artystyczny i upominki 

im się spodobały. Było ciasto, napoje i pyszne 

smakołyki. 

 

W Starogardzie Gdańskim 
 

30.05.2019r. pojechaliśmy na 

wycieczkę do Starogardu Gdańskiego. 

W galerii Neptun zjedliśmy śniadanie a potem 

w ulubione lody. Obejrzeliśmy w kinie 

Sokół „Przygody Wilka i Zająca”. Musical dla 

dzieci i młodzieży z oprawą muzyczną 

i świetlną. Po raz pierwszy zetknęliśmy się 

z prawdziwą sceną, widownią, kurtyną,  

aktorami przebranymi w postacie z bajki. W 

przedstawieniu ukryte były elementy 

wychowawcze i ekologiczne a były to: celem 

w życiu powinno być poszukiwanie wartości 

takich jak: dobroć, serdeczność, miłość, chęć 

niesienia pomocy innym. Nie śmiecimy, nie 

hałasujemy w lesie, dbamy o czystość naszej 

ziemi. Należy być tolerancyjnym, nie należy 

być agresywnym. Strażak przestrzega przed 

pożarami w lesie. Wędkarz narzeka na 

zabrudzone wody. Była wspaniała scenografia, 

efekty sceniczne, lasery, dym, kolorowe 

skanery. Bardzo nam się podobało 

przedstawienie. Po spektaklu dla uczestników 

było losowanie nagród MP3, plecaki, lornetki, 

maskotki, piłki, lalki, książki. Z naszej szkoły 

szczęśliwy los miała Agata Langowska. 

Gratulujemy! Potem poszliśmy spacerkiem do 

supermarketu Carrefour. Tam powitał nas 

osobiście sam kierownik. Przygotowano dla 

dzieci poczęstunek i napoje. Dzieci miały 

możliwość zwiedzania magazynów, działów 

przyjmowania towarów, zwrotów. Poznały 

obowiązki ludzi tam pracujących. Miały 

możliwość kasowania towarów, obsługiwały 

klientów, szukały kodów, wybijały ceny na 

kasie. Spacerowaliśmy po działach ze zdrową 

żywnością.  Dzieci otrzymały na pożegnanie 

upominki. 

 

 
 

Krzyżówkę przygotowała uczennica 

klasy IV, Ewa Kreja. 

 
1. Nie kłótnia lecz … 

2. Było to dawno temu 

3. Potrzebna w podróży 

4. Chodzi w obie strony zegara 

5. Leciał dywanem 

6. Instrument, który ma 46 lub 47 strun 

7. Chroni nasze usta 

8. … szkolnej rodzinki 

9. … przechodzimy przez jezdnie 

10. Mały różowy owoc z włoskami 

11. Włosy malujesz 

 
Wyłoniono zwycięzców 

poprzedniego numeru czasopisma. Nagrodę 

otrzymali:  Lena Janowska, Karolina 

Chmielecka, Sebastian Faleński. 
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