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NOWINKI SZKOLNEJ RODZINKI 
 
 

Płoną świeczek szeregi, 

płoną świeczek tysiące, 

Powiewają płomyki 

zamyślone i drżące.                                                            

Więc płomykiem jak dłonią, 

dłonią ciepłą i jasną, 

Pozdrawiamy tych wszystkich, 

których życie już zgasło. 
                                       Hanna Łochocka                                                                  
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Wybory do SU 
W dniu 10 września 2019 roku                      

w  Publicznej Szkole Podstawowej  

w Wielkim Bukowcu odbyły się wybory 

członków do Samorządu Uczniowskiego 

Przewodnicząca: Nikola Gwizdała 

Zastępca:  Julia Malkowska 

Skarbnik: Lena Jankowska 

Członkowie: Sandra Woźniak, Sandra 

Beling, Julia Cybula 

  

Opiekunowie Samorządu 
Uczniowskiego: 

 
Paulina Jankowska, Marlena Szachta 

 

            Dyskoteka integracyjna 
 

Samorząd Uczniowski dnia            

25 września zorganizował w naszej szkole 

pierwszą w nowym roku szkolnym 

dyskotekę integracyjną dla klas IV-VI.  

Zabawa rozpoczęła się uroczystym 

ślubowaniem nowych, wybranych 

reprezentantów Samorządu 

Uczniowskiego. Zostali nimi: Nikola 

Gwizdała, Julia Malkowska oraz Lena 

Jankowska. Był to również szczególny 

dzień  dla uczniów klasy IV. Zanim zostali 

oni włączeni do społeczności szkolnej 

musieli wykonać kilka zadań. Pierwszym z 

nich było zadanie sprawnościowe -  skoki 

w  workach, później  obranie w jak 

najszybszym czasie pomarańczy. Klasa VI 

przygotowała dla czteroklasistów zabawę 

polegającą na zjedzeniu ciastka 

zawieszonego na sznurku. Musieli oni 

również sprawnie przejść pod nisko 

ułożonym kijem, tak, aby go nie dotknąć. 

Klasa V zaprosiła wszystkich do 

integracyjnej zabawy związanej 

  z             zakładaniem koszulki. 

Czwartoklasiści  doskonale poradzili sobie 

z zadaniami. Wszyscy chętnie brali  udział 

w grach i zabawach towarzyskich oraz 

bawili się w rytm znanych przebojów. 

 

 
 

Warsztaty z biologiem 

hodującym egzotyczne 

zwierzęta 

Stań oko w oko z pająkiem, czyli spojrzyj w 

jego piękne oczka i przekonaj się, że 

pajęczaki to także niezwykłe stworzenia 

Dzieci mają wrodzoną chęć bliskiego 

obcowania ze zwierzętami. Dlatego nie 

tylko przekazujemy im wiedzę biologiczną 

na temat zwierząt, ale uczymy też 

zrozumienia ich potrzeb i szanowania. 

Okazją do takich działań były warsztaty 

biologiczne, które odbyły się w naszej 

szkole w środę 25 września. Przeprowadził 

je Wojciech Spychalski, student czwartego 
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roku biologii Uniwersytetu Gdańskiego. 

Tym razem uczniowie klas IV-VI mogli 

poszerzyć swoją wiedzę na temat pająków 

i węży, których hodowlą zajmuje się Pan 

Wojciech. 

Podczas spotkania uczniowie poznali 

środowisko życia, budowę, sposoby 

odżywiania się i rozmnażania pająków 

i  węży. Poznali czym jest dymorfizm 

płciowy i nauczyli się odróżniać samice od 

samców. Dowiedzieli się wielu 

ciekawostek np. że największe pająki 

rosnąc zrzucają skórę nawet 16 razy w 

ciągu życia oraz, że węże wszelkie 

informacje z otoczenia odbierają 

wysuwając język. Poprzez porównanie 

budowy żuchwy człowieka i węża 

dowiedzieli się, dlaczego węże mogą 

połykać ofiary o tak dużych rozmiarach. 

Uczniowie poznali też aspekty prawne 

związane z hodowlą zwierząt 

egzotycznych w Polsce. Najwięcej emocji 

wzbudziły jednak bliskie obserwacje 

pająków w bezpiecznie zamkniętych 

pudełkach. Największym z pająków był 

ptasznik czerwonokolanowy. Natomiast 

wąż- trzyletnia samica pytona 

siatkowanego wyróżniała się niezwykle 

pięknym ubarwieniem. Prowadzący 

spotkanie Pan Wojciech wyjaśnił, że jako 

zwierzę zmiennocieplne wąż owija się 

wokół jego dłoni „kradnąc” w ten sposób 

jego energię do ogrzania swojego 

organizmu. Kilkoro dzieci na pamiątkę 

spotkania otrzymało wylinki pająków. 

Dzieci wyszły z warsztatów zaopatrzone w 

dużą dawkę cennej wiedzy, która na pewno 

pomoże im przełamać powszechne 

stereotypy wywołujące niechęć i lęk wobec 

pająków i węży oraz zainspiruje dzieci do 

dalszego, wnikliwego poznawania biologii. 

Beata Grabowska-Cieślikowsk 

 

 

Wycieczka do Torunia 

Dnia 27 września uczniowie klas II, III, 

i  IV pod opieką pań wychowawczyń: 

Iwony Magalskiej, Marty Pielak i Pauliny 

Jankowskiej wybrali się na wycieczkę do 

Torunia. Dzień rozpoczął się od wizyty w 

Żywym Muzeum Piernika, gdzie dzieci 

mogły poznać tradycję wypieku 

toruńskiego piernika, historię miasta, 

średniowieczną kulturę i język.              

W    magiczny sposób przeniosły się do 

średniowiecza, w którym – pod okiem 

Mistrza Piernikarskiego i   uczonej 

Wiedźmy Korzennej - poznali wszelkie 

rytuały związane z  wypiekiem piernika. 

Własnoręcznie przygotowali ciasto, by 

później, przy użyciu drewnianych form, 

wypiec z niego toruńskie specjały. Tam też 

miały okazję zobaczyć oryginalne 

niemieckie maszyny służące do wypieku 

piernika, zabytkowy piec, kolekcję 

woskowych form, a także ozdobić 

piernik lukrem. Kolejną atrakcją wycieczki 

był spacer po przepięknym Starym 

Mieście, gdzie dzieci zobaczyły Krzywą 

Wieżę i słynny pomnik Mikołaja 

Kopernika. Niezapomnianą atrakcją naszej 

wyprawy była także wizyta w Planetarium. 

Uczniowie mogli tam obejrzeć 

astronomiczną i zarazem przygodową 

opowieść o młodym Mikołaju Koperniku, 

który fascynował się niebem, gwiazdami 

i Kosmosem. Jego oczyma spoglądali 

w rozgwieżdżone niebo i poznawali 

gwiazdozbiory Wielkiego Wozu, Lwa, 

Herkulesa, Smoka, Hydry oraz 

zodiakalnych Bliźniąt, Byka czy Raka. 

Rozgwieżdżona kopuła Planetarium oraz 

wspaniała muzyka w tle sprawiła, że 

wszyscy czuli się bohaterami  seansu 

i wraz z młodym Mikołajem odkrywali 

https://muzeumpiernika.pl/content/ekipa#mistrz
https://muzeumpiernika.pl/content/ekipa#wiedzma
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zawiłe ruchy planet, zachwycali się 

pięknem i tajemnicą zjawiska zaćmienia 

Słońca. Wycieczkę zakończyła długo 

oczekiwana przez dzieci wizyta                     

w  McDonaldzie. Z wielką radością 

czekamy na następną wyprawę!  

                                      Paulina Jankowska 

  

DZIEŃ 

EDUKACJI NARODOWEJ 

10 października 2019 r. w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Wielkim Bukowcu 

odbyła się uroczysta akademia z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej. To szczególny 

dzień, w którym podkreślana jest wiodąca 

rola nauczycieli w formowaniu postaw i 

wartości uczniów. 

Pan dyrektor Jarosław Wrzałka złożył 

życzenia wszystkim pracownikom szkoły, 
podziękował za trud włożony każdego dnia 

w kształcenie i wychowanie nowych 

pokoleń 

oraz nagrodził nauczycieli i pracowników 

szkoły. Po zakończeniu oficjalnej części 

uroczystości uczniowie z klas V i VI w 

części artystycznej przygotowanej pod 

kierunkiem pani Marioli Ciesielskiej i pani 

Iwony Magalskiej wierszem i śpiewem 

wyrazili  swoją wdzięczność i słowa 

uznania dla trudnej pracy pedagogów. 

Uczniowie przedstawili historię święta, 

które ma upamiętniać rocznicę powstania 

Komisji Edukacji Narodowej założonej 

przez Stanisława Augusta Poniatowskiego 

w 1773 rok. DEN został ustawiony w 

kwietniu 1972 roku, a od 1982 obchodzony 

jest pod nazwą Dnia Edukacji Narodowej. 

Wówczas wprowadzono przepis, że dzień 

ten uznaje się za święto wszystkich 

pracowników oświaty.Uczniowie odegrali 

humorystyczne scenki obrazujące szkolne 

życie nauczycieli, ale i uczniów. Na 

zakończenie części artystycznej uczniowie 

z Samorządu Uczniowskiego (działającego 

pod opieką pani Pauliny Jankowskiej i pani 

Marleny Szachty) wręczyli drobne 

upominki kadrze pedagogicznej 

i pracownikom szkoły. Życzenia                     

i podziękowania przygotowała też Rada 

Rodziców. Przewodnicząca pani Anna 

Szweda życzyła, aby aktywna i twórcza 

postawa pracowników oświaty znajdowała 

uznanie w oczach uczniów i ich rodziców 

oraz była źródłem osobistej satysfakcji. 

Dyrektor szkoły, grono pedagogiczne          

i pracownicy otrzymali piękne goździki 

będące symbolem podziwu, wdzięczności  

i pamięci o obdarowanej osobie. 

 

CIEKAWOSTKA 

DATY DNIA NAUCZYCIELA W 

INNYCH KRAJACH: 

 Albania – 7 marca 

 Argentyna – 11 września 

 Brazylia – 15 października 

 Chiny – 10 września 

 Czechy, Słowacja – 28 marca 

 Hiszpania – 27 listopada 

 Indie – 5 września 

 Malezja – 16 maja 

 Meksyk – 15 maja 

 Rosja – 5 października 

 Tajwan – 28 września 

 Turcja – 24 listopada 

 Ukraina – pierwsza niedziela 

października 

 Korea Południowa - 15 maja 

                  Mariola Ciesielska 
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Rewia na lodzie ,,Niezwykłe 

przygody Sindbada Żeglarza” 

11 października 2019 roku grupy 

przedszkolne i klasy I-VI wraz z 

wychowawcami wybrały się do Hali 

Oliwia w Gdańsku na rewię na lodzie, 

spektakl ,,Niezwykłe przygody Sindbada 

Żeglarza” oparty na motywach książki          

B. Leśmiana. Z zachwytem oglądaliśmy 

lodową opowieść w wykonaniu ponad 40 

zawodowych łyżwiarzy z całej Polski. 

Przez godzinę podziwialiśmy 

zachwycającą choreografię, pełną popisów 

indywidualnych, zawierających trudne 

elementy jazdy figurowej na lodzie, a także 

spektakularne grupowe układy z udziałem 

doskonałych łyżwiarzy. Szczególną uwagę 

przykuwały różnorodne, zjawiskowe 

kostiumy 

oraz gra światła. Żywy odbiór widowni, 

tak dziecięcej jak i dorosłej, świadczy o 

tym, jak wielu wrażeń dostarczało 

widowisko. 

Rewia na lodzie pozostawiła wiele 

niezapomnianych wspomnień.                          

W promieniach jesiennego słońca, we 

wspaniałych humorach powróciliśmy do 

swoich domów. Wydarzenie to                      

z  pewnością na długo pozostanie  w naszej 

pamięci.                            

                                                                     

                                     Mariola Ciesielska 

Ślubowanie Pierwszoklasistów  

18 października 2019 r. w 

Publicznej Szkole Podstawowej w 

Wielkim Bukowcu odbyło się uroczyste 

ślubowanie i pasowanie uczniów klasy 

pierwszej. Dla pierwszoklasistów jest to 

wielkie przeżycie i ważna chwila, gdyż w 

sposób symboliczny stają się 

pełnoprawnymi członkami wielkiej, 

szkolnej rodziny.    

                                                                              

W uroczystości uczestniczyli goście: 

dyrektor szkoły - Pan Jarosław Wrzałka, 

Wójt Gminy Skórcz - Pan Sławomir 

Czechowski, pracownik Urzędu Gminy - 

Pani Justyna Hałas,  Radny Gminy Skórcz 

– Zbigniew Jaszczerski,  sołtysi: Pani 

Mirosława Wontka i Pan Roman Płaczek,  

przedstawiciele Rady Rodziców – Pani 

Anna Szweda i Pani Honorata Jaszczerska, 

rodzice pierwszoklasistów, nauczyciele, 

uczniowie oraz przedszkolacy.                                                                                                                                                                                          

Z tej okazji uczniowie klasy pierwszej 

wspólnie z uczniami klasy czwartej: Julią 

Cybulą, Sandrą Muszyńską, Agatą Stosik, 

Mają Wesołowską i Patrykiem 

Weisbrodtem  przygotowali część 

artystyczną. Podczas występu dzieci 

wykazały  się wiedzą i umiejętnościami, 

które zdobyły w pierwszych tygodniach 

nauki oraz recytowały wiersze i śpiewały 

piosenki. Treści części artystycznej 

dotyczyły dekalogu ucznia, według 

którego pierwszoklasista przestrzega 

zasad: ma przyjaciela i jest przyjacielem, 

chroni przyrodę, zdrowo się odżywia, 

uprawia sport, przestrzega przepisy ruchu 

drogowego, dba o higienę, używa miłe 

słowa, uczy się z radością, szanuje 

rodziców oraz  kocha Ojczyznę.   

Po  występach, dzieci złożyły 

ślubowanie na flagę Polski, że będą 

dobrymi Polakami oraz zobowiązały się do 

sumiennej nauki. Następnie dyrektor 

szkoły dokonał pasowania pierwszaków                    

na uczniów. Uczniowie klasy pierwszej 

otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 

upominki od zaproszonych gości. 

Uroczystość zakończyła się słodkim 

poczęstunkiem przygotowanym przez 

rodziców.  

                              Elżbieta Małecka 
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Apel Pamięci 

Dnia 20 października 2019 r. 

przedstawiciele Samorządu 

Uczniowskiego: Lena Jankowska i Julia 

Cybula wraz z nauczycielami p. Marleną 

Szachtą i p. Pauliną Jankowską wzięli 

udział w V Apelu Pamięci, w 80 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. 

                                      Paulina Jankowska 

  

Szkoła pamięta 

W ramach akcji Ministerstwa Edukacji 

Narodowej ,,Szkoła pamięta” uczniowie 

Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Wielkim Bukowcu wzięli udział w różnych 

działaniach upamiętniających bohaterów 

wolności Polski, ofiar II Wojny Światowej 

i Powstania Warszawskiego. Szkolnym 

 koordynatorem akcji była p. Mariola 

Ciesielska. 

SU przeprowadził zbiórkę zniczy pod 

hasłem: ,,Zapal znicz Bohaterom” 

,przygotowano patriotyczną gazetkę 

ścienną: ,,Pamiętamy”. Uczniowie i 

nauczyciele wzięli udział w Apelu Pamięci  

w 80. rocznicę zbiorowych egzekucji 

przeprowadzonych bez sądów przez 

Niemców w czasie II wojny światowej na 

mieszkańcach Kociewia w lesie Zajączek. 

Zebrano fotografie grobów masowych w 

gminie Skórcz. Uczniowie przygotowali 

dekorację do inscenizacji na temat II 

wojny światowej, uczyli się pieśni i 

piosenek patriotycznych. Zwieńczeniem 

działań upamiętniających ważne postacie i 

wydarzenia była zaprezentowana 25 

października 2019r. inscenizacja 

przygotowana przez uczniów kl. VI pod 

kierunkiem p. M. Ciesielskiej ,,Czasy II 

wojny światowej”, prezentacja 

multimedialna: ,,Miejsca pamięci 

narodowej w mojej okolicy” i spotkanie z 

p. Antonim Chyłą ze Skórcz, który 

przedstawił uczniom relacje świadków II 

wojny światowej. 

Po południu uczniowie wraz z p. Pauliną 

Jankowską, p. J. Kreją udali się na groby 

masowe pomordowanych podczas II wojny 

światowej, by zapalić znicze. Delegacja 

uczniów pod opieką  p. Iwony Magalskiej 

zapaliła lampki pamięci na grobach 

zmarłych nauczycieli i pracowników 

szkoły podstawowej w Wielkim Bukowcu 

 na cmentarzu parafialnym w 

Czarnymlesie. 

Pamiętajmy o tych, którzy zapisali się w 

naszej historii ogólnonarodowej i lokalnej. 

,,Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla 

ich życia i dokonań”- napisał MEN 

Dariusz Piontkowski. 
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Dnia 29 października  z inicjatywy 

Samorządu Uczniowskiego oraz opiekuna 

SKO gościliśmy w naszej szkole 

przedstawicieli Banku Spółdzielczego        

w Skórczu. Byli nimi: dyrektor oddziału 

pan Jacek Poklękowski oraz pracownik 

działu marketingu pani Monika Tobiańska. 

Dzieci z klas I-III wzięły udział w lekcji 

dotyczącej oszczędzania. Dowiedzieli się  

o możliwościach i korzyściach dla 

uczniów, którzy systematycznie wpłacają 

pieniądze na SKO. Zaproszeni goście 

uroczyście wręczyli nowe książeczki 

uczniom klasy I. Wychowankowie klas IV-

VI  obejrzeli krótki film dotyczący 

bezpiecznego poruszania się                      

w wirtualnej bankowości, z 

zaciekawieniem słuchali przekazywanych 

informacji, a także zadawali wiele pytań 

dotyczących funkcjonowania placówki. 

Serdecznie dziękujemy zaproszonym 

gościom za przybycie do naszej szkoły. 

                                Paulina Jankowska 

 

Prowadzimy 

zdrowy styl zycia 

Zapraszamy do przeczytania                       

i wypróbowania jesiennych przepisów 

klasy III. Króluje w nich dynia. 

Właściwości dyni 

1. Działa przeciwzapalnie                 

i antynowotworowo 

Ten pomarańczowy, pyszny miąższ, który 

kryje się pod twardą skórą dyni zawiera 

mnóstwo beta-karotenu (ten sam barwnik, 

z którego słynie marchewka). To właśnie 

beta-karotenowi dynia zawdzięcza swój 

jaskrawożółty kolor i silne działanie 

przeciwzapalne. Beta-karoten to silny 

przeciwutleniacz, który może pomóc 

obniżyć ryzyko zachorowania na raka 

2. Wzmacnia układ odpornościowy 

Sezon zimowy i grypowy tuż tuż, więc 

ważne by już jak najszybciej wzmocnić 

swój układ odpornościowy. Dynia jest 

bogata w cynk i witaminę C, które są 

niezbędne dla zdrowego układu 

odpornościowego. Kubek (245 

g) gotowanej dyni zawiera ponad 11 

miligramów witaminy C (19% dziennego 

zapotrzebowania)! 

Warto jeszcze dodać, że zawarty w dyni 

beta-karoten łagodzi procesy zapalne, 

pomaga również ograniczyć objawy grypy 

i przeziębienia. 

3. Dba o piękną skórę 

 Dynia jest jednym z najlepszych 

pokarmów dla twojej skóry. Ma mnóstwo 

witaminy A, witaminę C i E, a wszystkie te 

witaminy skutecznie walczą ze 

zmarszczkami. Dynia to warzywo 

szczególnie bogate w witaminę A, która 

reguluje wytwarzanie łoju w skórze i dba o 

młody wygląd skóry. Jeden kubek 

gotowanej dyni zapewnia aż 245% 

dziennego zapotrzebowania na witaminę 

A. Warto polubić dynię! 

4. Idealnie nawilża 

Czy wiesz że dynia składa się aż w 90% 

wody? Warto pamiętać o odpowiednim 

nawilżaniu organizmu, odwodniony 

organizm może prowadzić problemów 

zdrowotnych.  

5. Pomaga schudnąć 

Już jeden kubek gotowanej dyni (245 g) 

zawiera 3 g błonnika (11% dziennego 

zapotrzebowania na błonnik) i dostarcza 

tylko 49 kalorii. Jedząc dynię poczujesz się 

pełniejszy na dłużej. Zdrowa (i pyszna!) 
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zupa z dyni czy risotto z dynią na obiad 

sprawią, że zapomnisz o podjadaniu do 

wieczora! 

6. Zwalcza wirusy i pasożyty 

A to wszystko dzięki kukurbitynie, która 

działa przeciwwirusowo i 

przeciwpasożytniczo. Najbogatszym 

źródłem kukurbityny są pestki 

dyni. Pamiętaj by sięgać po surowe pestki 

dyni (dotyczy to również wszystkich 

orzechów i nasion). Prażone w wysokiej 

temperaturze nasiona i orzechy tracą swoje 

cenne właściwości. 

Nie zapomnij o pestkach dyni  

Pestki dyni to prawdziwy pokarm i  jeden  

z najlepszych pokarmów dla naszej urody.  

Zawierają takie minerały jak cynk, siarkę 

potas, magnez i wapń. Są niezwykle 

bogatym źródłem nienasyconych kwasów 

tłuszczowych. Jeśli chcesz zadbać o piękne 

zdrowe włosy i skórę to pestki dyni z całą 

pewnością powinny znaleźć się w twojej 

codziennej diecie.  

 
 

Pasowanie Przedszkolaka 
 

Dzień Pasowania Przedszkolaka odbył 

się dnia 16 października 2019 roku. 
Bohaterami uroczystości były dzieci z 

dwóch oddziałów przedszkolnych, oraz 

panie Małgorzata Pater i Alicja Kłos           

i pomoc nauczyciela pani Anna Gracz. 

Przedszkolaki wystąpiły przed swoimi 

rodzicami, panem dyrektorem Jarosławem 

Wrzałką, nauczycielami     i uczniami klas 

I-III oraz zaproszonymi gośćmi. W tym 

roku przyjechał zaproszony na tę 

uroczystość Wójt Gminy- pan Sławomir 

Czechowski, przewodnicząca Szkolnej 

Rady Rodziców - pani Anna Szweda oraz 

sołtysowie naszej gminy z Wielkiego 

Bukowca - pani Mirosława Wontka,           

z Czarnegolasu - pan Bogdan Kozłowski 

oraz z Kranku - pan Roman Płaczek. 

Zaproszeni Radni gminy Skórcz                          

z Wielkiego Bukowca - p. Zbigniew 

Jaszczerski       i Waldemar Gracz również 

pamiętali o przedszkolakach.  

 Celem uroczystości było 

wzmacnianie więzi emocjonalnych                     

z rodzicami, społecznością szkolną, 

nawiązanie bliższego kontaktu między 

dziećmi, rodzicami i ich nauczycielami 

oraz przyjęcie przedszkolaków                          

do społeczności szkolnej. Dzieci 

przedstawiły piękny program artystyczny. 

 Na początku pani Alicja Kłos 

powitała wszystkich przybyłych na naszą 

przedszkolną uroczystość. Dzieci 

najmłodsze czują się swobodnie w grupie 

"Promyków". Podczas uroczystości 

maluchy swoim zachowaniem                               

i aktywnością potwierdziły, że dobrze się 

czują w przedszkolu. Przedstawiły się                

i zaprezentowały rodzicom piosenki                     

i wiersze, których nauczyły się od 

początku roku szkolnego. 

 Dzieci starsze rozpoczęły swój 

występ piosenką " Idą dzieci do 

przedszkola...." Mam 6 lat, masz 6-lat, 

takimi słowami dzieci 6 letnie z grupy 

"Odkrywców" przywitały przybyłych na 

uroczystość Pasowania na Przedszkolaka. 

Ważną rolę u dzieci przygotowujących się 

do szkoły odgrywa w przedszkolu 

odpowiedzialna funkcja dyżurnego. 

Uczniowie zaprezentowali swoje 

umiejętności w wierszu "dyżurny". Dzieci 

wypowiedziały "Kontrakt Grupowy" 

zawarty we wrześniu. Zatańczyły układ 

taneczny z rekwizytami "Lykke li-I Follow 
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Rivers", wykazały się znajomością 

"Katechizmu dziecka polskiego", 

przepisów ruchu drogowego, właściwego 

zachowania w przedszkolu i używania 

słów: proszę przepraszam, dziękuję. Zdały 

egzamin z wiedzy i umiejętności dziecka 

przedszkolnego. Dzieci starsze 

wtajemniczyły młodsze w tajemnice życia 

przedszkolnego. Oficjalna część  

uroczystości  zakończyła się ślubowaniem 

i pasowaniem na przedszkolaka za pomocą 

zaczarowanego ołówka przez Dyrektora 

Szkoły,  wręczeniem pamiątkowych 

dyplomów i przygotowanych upominków 

przez rodziców i zaproszonych gości. 

 Potem pan dyrektor Jarosław 

Wrzałka zabrał głos. Powitał wszystkich 

zgromadzonych i składał życzenia 

dzieciom i rodzicom. Zabrał głos pan 

Wójt, podziękował za zaproszenie                

i przygotowanie dzieci, życzył dzieciom 

sukcesów i dobrej zabawy. Pani Honorata 

Jaszczerska w imieniu męża zabrała głos          

i życzyła przedszkolakom uśmiechu           

i słońca. Pani Anna Gracz złożyła życzenia 

wychowawcom i przedszkolakom. Na 

zakończenie pani Małgorzata Pater 

podziękowała zaproszonym gościom za 

przybycie i prezenty ofiarowane 

przedszkolakom i oddziałom 

przedszkolnym.  

 Tego dnia radości, śmiechu i dobrej 

zabawy nie brakowało. Uroczystość 

przebiegała w miłej, rodzinnej atmosferze. 

Po oficjalnej części dzieci i rodzice 

zasiedli do przygotowanego poczęstunku. 

Na koniec wykonano pamiątkowe zdjęcie. 

                                    Małgorzata Pater 

          

 

 

 
 

Rada Rodziców oraz dyrektor Publicznej 

Szkoły Podstawowej  w Wielkim Bukowcu 

serdecznie zapraszają na  ZABAWĘ 

ANDRZEJKOWĄ, która odbędzie się 23 

listopada 2019 r. w godzinach 20:00 – 4:00 

w rezmizie OSP w Wielkim Bukowcu. 

Koszt od osoby to 85 zł. 

Zabawę poprowadzi zespół GRANT. 

 

 

 
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. 
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Rebus wykonała Lena Jankowska 

z klasy V: 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
Pani pyta dzieci jaki zawód chciałyby 

wybrać. 

- Lekarz, aktorka, modelka, policjant... 

odpowiadają dzieci 

A ty Jasiu kim chcesz zostać? - pyta pani 

- Emerytem. 

 
 

Na lekcji przyrody nauczycielka pyta: 

- Jasiu, co wiesz o jaskółkach? 

- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy 

tylko rozpoczyna się rok szkolny 

 

 

 

 
 

Rozwiązania rebusów i zagadek 

wpisz do kuponu i oddaj go pani Paulinie 

Jankowskiej do 20 listopada 2019 r. 

Osoby biorące udział w konkursach,  

wezmą udział w losowaniu nagrody. 

 

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

 

 

 

 
 

Zagadki: 

1.……………………2.………………….. 

Rebus: …………………………………… 

Krzyżówka: ……………………………… 

Imię i nazwisko …………………………. 

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

 

Zespół Redakcyjny:       Adres: 
        Publiczna Szkoła Podstawowa 

Mariola Ciesielska, Paulina Jankowska                           Wielki Bukowiec 38A, 83-220 Skórcz               

             Tel. (58) 582 42 41 

                                         www.wlkbukowiec.szkona.net 

 


