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NOWINKI SZKOLNEJ RODZINKI 
                                                                                         

 

                                                                               „ DLACZEGO jest święto Bożego Narodzenia? 

  

 

 

Dlaczego jest święto Bożego 

Narodzenia?  

Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę 

na niebie?  

Dlaczego śpiewamy kolędy?  

Dlatego, żeby się uczyć miłości do 

Pana Jezusa.  

Dlatego, żeby podawać sobie ręce.  

Dlatego, żeby się uśmiechać do 

siebie.  

Dlatego, żeby sobie przebaczać. 

 
                               Ks. Jan Twardowski 
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Uroczystość otwarcia boiska 

wielofunkcyjnego 

Dzień 6 listopada 2019 roku na długo zapisze 

się na kartach historii Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Wielkim Bukowcu oraz w 

pamięci jej uczniów, nauczycieli, jaki 

wszystkich mieszkańców. Właśnie w  tym dniu 

nastąpiła długo oczekiwana uroczysta 

inauguracja otwarcia boiska wielofunkcyjnego 

sfinansowanego ze środków własnych Gminy 

Skórcz. Uroczystość rozpoczęła się na placu 

boiska odśpiewaniem hymnu państwowego 

przez wszystkich zgromadzonych. Oficjalne 

otwarcie boiska swoją obecnością uświetnili 

zaproszeni goście: Pan Sławomir Czechowski 

Wójt Gminy Skórcz, Pani Justyna 

Erdanowska Zastępca Wójta Gminy Skórcz, 

Ks. Piotr Wilkowski Proboszcz Parafii 

Czarnylas, Wykonawca boiska – Właściciel 

FIMY HANDLOWEJ Adam Kowalczyk, 

Radni Gminy Skórcz, Pracownicy Urzędu 

Gminy Skórcz, przedstawiciele jednostek 

organizacyjnych Gminy Skórcz – w tym 

wszyscy dyrektorzy, przedstawiciele lokalnego 

samorządu, Prezes Klubu Sportowego SZPAK 

Robert Ciesielski, rodzice i mieszkańcy. 

Wszystkich zebranych powitał Dyrektor szkoły 

Pan Jarosław Wrzałka. W swoim krótkim 

przemówieniu wyraził radość i satysfakcję z 

faktu, że uczniowie i mieszkańcy Wielkiego 

Bukowca będą mogli korzystać z boiska 

wielofunkcyjnego. Dyrektor życzył wszystkim 

uczniom dużo zdrowia i radości czerpanych z 

korzystania z tego pięknego obiektu. Ponadto 

w serdecznych słowach podziękował za 

powstanie boiska gospodarzowi naszej gminy 

– Panu Sławomirowi Czechowskiemu za to, 

że zaakceptował inicjatywę budowy tego 

obiektu. Dzięki zaangażowaniu Pana Wójta 

możemy się cieszyć z tak pięknego boiska 

sportowego. Słowa podziękowania skierował 

także do Rady Gminy, która zawsze ze 

zrozumieniem i przychylnością patrzy na 

potrzeby naszej szkoły oraz wykonawcy 

Adama Kowalczyka właściciela „FIRMY 

HANDLOWEJ” za jego szybką i sprawną 

budowę. Dyrektor w trakcie wygłoszonego 

przemówienia podziękował wszystkim, którzy 

przyczynili się w jakikolwiek sposób do 

powstania tego boiska. Następnie głos zabrał 

Wójt Sławomir Czechowski podkreślając 

znaczenie oddanej do użytku inwestycji nie 

tylko dla rozwoju kultury fizycznej i sportu, 

ale także poprawy jakości życia całej lokalnej 

społeczności. Wójt w swoim wystąpieniu 

przedstawił genezę tego wydarzenia oraz 

historię i perypetie związane z budową. W 

kolejnym przemówieniu Pan Adam Kowalczyk 

pogratulował otwarcia boiska 

oraz podziękował za współpracę Wójtowi 

Sławomirowi Czechowskiemu oraz 

Dyrektorowi Jarosławowi Wrzałce. 

Najważniejszym momentem uroczystości było 

przecięcie wstęgi, którego dokonali: Wójt 

Gminy wraz z Dyrektorem Szkoły. Chwilę 

później Ks. kanonik Piotr Wilkowski – 

proboszcz Parafii p.w. Św. Andrzeja w 

Czarnymlesie poświęcił boisko. Następnie 

symboliczne strzały do bramki oddali: Wójt 

Sławomir Czechowski, Wykonawca Adam 

Kowalczyk oraz Dyrektor Jarosław Wrzałka. 

Po tych wydarzeniach wszyscy zgromadzeni 

opuścili płytę boiska udając się do budynku 

szkoły. W następnej kolejności uczniowie w 

podzięce zaprezentowali program artystyczno-

sportowy. Montaż słowny przypomniał 

zebranym historię oraz ideę sportu. Uczniowie 

i uczennice zaprezentowali sceny z piłka 

nożną, siatkówką, koszykówka, piłką ręczną i 

pokaz sportowo-taneczny. W czasie 

uroczystości na ręce Dyrektora Szkoły złożono 

prezenty w postaci piłek 

do gier zespołowych i sprzętu sportowego. 

Cieszymy się z nowego boiska i mamy 

nadzieję, że nie tylko uatrakcyjni ono lekcje 

wychowania fizycznego, ale także podniesie 

edukacyjną i wychowawczą rolę sportów 

codziennym życiu uczniów i mieszkańców 

wsi. Nie sposób nie wspomnieć o wspaniałej 

atmosferze, która towarzyszyła całej imprezie 

– burzliwe oklaski i promieniste uśmiechy, 

goszczące na buziach, cieszyły oczy 

nauczycieli i zgromadzonych uczestników. 

Dyrektor podziękował uczniom za część 

artystyczną oraz Pani Marioli Ciesielskiej 

za przygotowanie uczniów do występów. 

Następnie podziękował wszystkim za udział, 

gościom za uświetnienie uroczystości swoją 

obecnością zapraszając do dokonywania 

wpisów w Księdze Pamiątkowej i poczęstunek 

przygotowany oraz ufundowany przez Radę 

Rodziców. 
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Żywa lekcja historii    

Dnia 7 listopada 2019r. gościliśmy w naszej 

szkole rycerzy z Bractwa Rycerskiego Kerin. 

Uczestnikom  spotkania ( uczniom klas III- VI) 

  zostały przybliżone przyczyny konfliktu 

II wojny światowej, przebieg kampanii 

wrześniowej, życie w getcie i obozie 

koncentracyjnym, powstanie warszawskie oraz 

inne bitwy, dramatyczne przeżycia związane 

ze smutną okupacyjną rzeczywistością. W 

scenkach grali uczniowie naszej szkoły 

(Weronika Rokicka, Michał Gergella, Julia 

Malkowska, Kacper Wyszomirski, Kacper 

Fierka, Marcelina Cejer, Nicolas 

Malinowski).Wiele faktów, tych znanych i 

mniej znanych, przedstawionych przez 

prowadzących lekcję historii pozostanie na 

długo w pamięci. Zapamiętamy, że II wojna 

światowa jest nie tylko podręcznikową 

przeszłością, ale i przestrogą dla przyszłych 

pokoleń. Żywe lekcje historii są procesem 

odtwarzania przeszłości, w której historia  staje 

się dotykalna dla uczniów. Odgrywając role, 

dzieci mogły, choć w małej cząstce, odczuć, co 

przeżywali ich przodkowie w trudnym czasie 

II wojny światowej. 

 

Obchody Święta 

Niepodległości  

Dzień 11 listopada to dla każdego Polaka 

ważna data - Narodowe Święto 

Niepodległości. Obchodzone jest dla 

upamiętnienia odzyskania niepodległości przez 

Polskę w 1918, po 123 latach zaborów. Nasza 

szkoła włączyła się do ogólnopolskiej akcji 

„Szkoła do hymnu” i 8 listopada o 

symbolicznej godzinie 11.11 cała społeczność 

szkolna odśpiewała cztery zwrotki „Mazurka 

Dąbrowskiego”. Dla upamiętnienia 101. 

rocznicy odzyskania niepodległości przez 

naszą Ojczyznę, uczniowie z V i VI klasy 

przygotowali pod opieką p. Marioli 

Ciesielskiej i Iwony Magalskiej uroczysty apel, 

podczas którego  nie zabrakło wierszy i pieśni 

patriotycznych oraz informacji historycznych. 

W tym roku informacje te przekazane zostały 

przez młodych aktorów także w gwarze 

kociewskiej. Wszystko po to, aby wszczepić w 

młode serca uczucie miłości do własnego kraju 

i przedstawić tragiczne losy naszej Ojczyzny  i  

trudną drogę do odzyskania wolności. 

Przywiązanie do „małej Ojczyzny”, jaką jest 

dla nas Kociewie, uczniowie wyrazili również 

poprzez odśpiewanie na zakończenie apelu 

Hymnu kociewskiego. Dzięki takiej lekcji 

patriotyzmu najmłodsze pokolenia mają okazję 

uświadomić sobie, że warto również dziś 

kultywować pamięć o przodkach, interesować 

się rodzimą kulturą, historią, a godło, flaga i 

hymn są od wieków najpiękniejszymi 

symbolami naszej polskości, dumy i 

tożsamości. 

 

 Spotkanie z panią  

Wacławą Magalską 

W tym roku mija 80. rocznica wybuchu II 

wojny  światowej. Uczniowie klasy drugiej 

wraz z wychowawczynią zaprosili do klasy 

sędziwą już mieszkankę Czarnegolasu, 

świadka  czasów wojny – Panią Wacławę 

Magalską. Pani Wacława miała 9 lat, kiedy 

wybuchła 2. wojna światowa, więc wojenne 

czasy pamięta doskonale. Opowiedziała 

uczniom o swoim trudnym, wojennym 
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dzieciństwie. Uczniowie drugiej klasy 

zadawali swojemu gościowi pytania. 

- Czy chodziła Pani w czasie wojny do 

szkoły? 

-  Po wybuchu wojny, szkoła została 

zamknięta.  Dopiero po 2-3  latach trwania 

wojny zaczęliśmy znowu chodzić do szkoły, 

ale była to szkoła niemiecka, w której 

nauczycielem był Niemiec. Dzieci musiały 

mówić po niemiecku, jak czegoś nie umiały, 

były często bite kijem.  Pani Wacława 

wspominała także, że na lekcje religii chodzili 

do kościoła pieszo aż do Lubichowa. 

- Czy miała Pani w tamtych czasach 

zabawki?  

- Zabawek wtedy nie mieliśmy żadnych. Tylko 

jedna dziewczynka w całej wsi miała piłkę. 

Bawiliśmy się starymi, potłuczonymi 

skorupami (talerzykami, filiżankami) – 

wspominała Pani Wacka. 

- Czy się Pani bała w czasie wojny? 

- Bardzo często się bałam. Najbardziej wtedy, 

kiedy samoloty bardzo nisko latały i 

ostrzeliwały wędrujące przez wieś wojsko, ale 

też i mieszkańców. Niejeden raz słyszałam 

świst przelatującej obok mnie kuli. Pamiętam 

też, że w domu nie mogły wisieć żadne święte 

obrazy. Niemcy tego surowo zabraniali. Moi 

rodzice pomimo zakazu, takie obrazy na 

ścianie zawieszali, ale musieliśmy pilnować, 

czy do domu nie idzie jakiś Niemiec. Gdy się 

zbliżał, to szybko chowaliśmy obrazy, bo 

gdyby je zauważył, to kazałby je nam 

podeptać. Pamiętam także, że do naszego 

domu na ok. 4 tygodni wprowadzili  się 

żołnierze niemieccy. Nie traktowali nas źle, ale 

na czas ich pobytu musieliśmy się przenieść z 

całą rodziną do piwnicy. Nie było to 

przyjemne, bo piwnica była ciasna, ciemna, 

zimna. Spaliśmy wtedy na kartoflach, które 

były tam przechowywane. Pamiętam też, że 

okupanci rozstrzelali we wsi  kilkoro młodych 

ludzi za to, że słuchali radia, co wtedy było 

zakazane. 

- Czy w czasie wojny mieliście co jeść? 

- Tak, raczej nie głodowaliśmy, ale jedliśmy 

bardzo skromnie, przeważnie chleb z 

margaryną, mięso to było tylko w niedzielę, a i 

to nie zawsze. 

Padło też pytanie, które rozbawiło Panią 

Wackę: Czy jeździła Pani czołgiem? 

- Nie, takiej okazji niestety nie miałam. 

- Ile lat trwała wojna? 

- Wojna trwała prawie 6 lat. Pamiętam, że tuż 

przed jej zakończeniem cała moja rodzina 

uciekała 

z Czarnegolasu przed nadchodzącym frontem. 

Musieliśmy spakować swój dobytek - 

pierzyny, ubrania i pieszo szliśmy 17 km do 

naszych krewnych w Piesienicy. Ja już wtedy 

miałam 15 lat, ale moje młodsze siostry szły z 

tobołkami na plecach tyle kilometrów. 

Pani Wacława powiedziała dzieciom, że 

powinni cieszyć się z tego, że nie ma wojny, 

doceniać to, co mają i dobrze traktować innych 

ludzi. 

Na zakończenie spotkania drugoklasiści  

wręczyli swojemu gościowi własnoręcznie 

wykonane laurki z życzeniami zdrowia. Pani 

Wacława otrzymała także podziękowanie od 

dyrektora szkoły 

i grona pedagogicznego za żywą lekcję 

historii.  Pani Wacka była bardzo zadowolona, 

że mogła odwiedzić  szkołę w Wielkim 

Bukowcu.  Pokazaliśmy jej, jak działa tablica 

multimedialna, Internet. Zrobiliśmy także 

pamiątkowe zdjęcie. 

 

XVII Biesiada na Kociewiu  

 w Wielkim Bukowcu 

 
Już 17 raz, 28 listopada 2019 r., w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Wielkim Bukowcu 
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mieszkańcy gminy Skórcz i okolic spotkali się 

na ,,Biesiadzie na Kociewiu” pod hasłem 

,,Jandrzejowe śpsiywanie przy bónce”. 

Imprezę środowiskową zorganizowali 

nauczyciele pod patronatem Urzędu Gminy w 

Skórczu, Rady Rodziców PSP w Wielkim 

Bukowcu. Przybyli przedstawiciele władz 

samorządowych, dyrektorzy szkół, nauczyciele 

odpoczywający na emeryturze, biesiadnicy z 

Wielkiego Bukowca i Czarnegolasu oraz 

okolicznych miejscowości. Na początku 

imprezy można było obejrzeć inspirowany 

folklorem kociewskim pokaz mody. Jako 

pierwsza prezentowana była kolekcja strojów 

młodzieżowych   i codziennych dla młodszych 

i starszych Kociewianek. Prawdziwą furorę 

zrobiły jednak modelki, które na wybiegu 

pojawiły się we spaniałych, awangardowych 

sukniach ślubnych zaprojektowanych przez 

Panią Kamilę Froelke, właścicielkę Salonu 

Ślubnego BIANKA ze Starogardu Gd. 

Projektując suknie ślubne p. Kamila sięgnęła 

do kultury kociewskiej i wykorzystała motywy 

folkowe w swoich pracach. Na bukowieckim 

pokazie mody piękne sukienki balowe 

prezentowały także najmłodsze modelki, 

uczennice naszej szkoły, a nawet 

przedszkolaki. Swój talent fryzjerski ujawniła 

p. Barbara Kreja, uwagę widzów zwróciły 

bowiem pięknie wystylizowane fryzury 

modelek.  Pokaz mody zorganizowała               

i przygotowała Przewodnicząca Rady 

Rodziców Pani Anna Szweda. Zwolennicy 

bukowieckich biesiad śpiewali piosenki wraz z 

zespołem muzycznym ,,Wenus” ze Skórcza. 

Brali udział w różnych zabawach i konkursach, 

m.in. w programie ,,Randka w ciemno”, 

konkursach: ,,Kolorowa piosenka”, zabawie 

,,Jaka to melodia?”. Zwycięzcy rozgrywek 

otrzymali VOUCHERY ufundowane przez 

lokalnych właścicieli firm. Biesiadnicy 

obejrzeli   i wysłuchali gadek i przyśpiewek w 

gwarze kociewskiej przygotowanych przez 

panią Marię Szachtę i uczestników koła 

regionalnego. Wysłuchali żartów kociewskich. 

Uczniowie kl. IV przygotowali układ 

choreograficzny,  a  uczennice klasy V wraz z 

panią Mariolą Ciesielską przedstawiły taniec                               

z rekwizytami. Rada Rodziców przygotowała 

dla uczestników biesiady niespodzianki            

w formie losów. Uczniowie naszej szkoły 

wykonali ozdoby świąteczne, które można 

było kupić. Świąteczny kiermasz 

zorganizowali opiekunowie Samorządu 

Uczniowskiego, p. P. Jankowska i  pani M. 

Szachta. Na zakończenie imprezy 

środowiskowej obdarowano upominkami 

wszystkie Katarzyny   Andrzejów. ,,Biesiadę 

na Kociewiu” odwiedził św. Mikołaj, który 

zwrócił się do biesiadujących w gwarze 

kociewskiej, aby dobrze przygotowali się na 

przyjście Jezusa na świat. Zabawie nie było 

końca! Dyrektor szkoły p. J. Wrzałka 

podziękował  organizatorom biesiady -             

p. Marioli Ciesielskiej, Iwonie Magalskiej, 

 Marii Szachcie i Paulinie Jankowskiej oraz 

osobom, którzy zawsze chętnie pomagają przy 

organizacji tej imprezy lokalnej: p. Jerzemu 

Krei, p. Iwonie  Lemańskiej, Krystynie 

Brzeżyńskiej oraz p. Wiktorowi 

Dmisiewiczowi, matkom, które upiekły ciasta i 

obsługiwały gości. Podziękował zespołowi 

,,Wenus” (p. Marioli i Robertowi Ciesielskim), 

którzy co roku bawią śpiewem i muzyką oraz 

wszystkim biesiadnikom za tak liczne 

przybycie i wesołą zabawę. Dyrektor szkoły 

wyraził wdzięczność sponsorom, którymi               

w tym roku byli: Urząd Gminy w  Skórczu, 

Rada Rodziców, rodzice naszych uczniów,         

a także pani Sylwia Świeczkowska, państwo 

Natalia  i  Szymon Formellowie - firma ,,Auto 

Naprawa” , pan Mirosław Komorowski - firma 

,,Komex” , państwo Iwona i Mariusz 

Jakubowscy - firma ,,Arkada”, państwo Alicja 

i Krzysztof Raszejowie - firma ,,Pergopol”. 

Podziękował paniom z KGW z Wielkiego  

Bukowca i   Czarnegolasu, przewodniczącej 

Rady Rodziców p. Annie Szwedzie, Zarządowi 

Banku Spółdzielczego w Skórczu, pani Kamili 

Froelke z Salonu Ślubnego ,,Bianka” za pomoc 

w organizacji biesiady oraz paniom Janinie 

Jabłońskiej i Pani Małgorzacie Pater za 

wykonanie podarunków na szkolną licytację. 

Dyrektor szkoły p. Jarosław Wrzałka pożegnał  

się z biesiadnikami kociewskim ,,Widzim sia 

za rok”. 

 

        Dzień Pluszowego Misia 

 Dnia 25 listopada społeczność szkolna 

wspomniała o bajkowej postaci -  Misiu 
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Uszatku. Trudno wyobrazić sobie dzisiejszy 

świat bez pluszowego misia. Miś jest 

najlepszym przyjacielem dziecka, nawet 

niektórzy dorośli trzymają                   

z sentymentu swojego pluszaka. Czy można 

wyobrazić sobie świat bez misia? Chyba 

nie!  Właśnie tego dnia, zarówno najmłodsi jak 

i starsi uczniowie przynieśli swoje przytulanki 

do szkoły, te duże i te małe. Niektórzy 

uczniowie stosownie przebrali się, by pokazać 

jak bardzo uwielbiają swe słodkie, pluszowe 

misie. Losy historycznego Misia, sięgają 

początków XX wieku. Ów słodziak pochodził 

ze Stanów Zjednoczonych za rządów 

prezydenta Theodora Roosvelt'a. Historię tego 

cudownego pluszaka Teddy Bear przedstawiła 

uczennica kl. VI Nikola Gwizdała. W naszej 

szkole z okazji tego wspaniałego święta 

zorganizowano konkurs plastyczny pt " Dzień 

Pluszowego Misia"  

Na zakończenie podsumowano wyniki 

konkursu plastycznego.        

    klasy  I - III 

1. miejsce Aniela Jankowska 

2. miejsce Klaudia Kordowska 

3. miejsce Oliwia Kowalewska 

wyróżnienie: Zuzanna Kreja, Michał Rokicki, 

Jacek Wrzosek, Marta Jaworeńska 

  

       klasy  IV - VI 

1. miejsce (ex aequo) Maja Kordowska, Ewa 

Kreja 

2. miejsce Julia Cybula 

3. miejsce Łucja Ossowska 

Wyróżnienie: Maja Kobus, Maja Wesołowska 

 

XI  Powiatowy Festiwal 

Piosenki Ekologicznej 

„Jedziemy do lasu”  

         W dniu 20 listopada 2019 roku w kinie 

„Sokół” w Starogardzie Gd. po raz jedenasty 

odbył się Powiatowy Festiwal Piosenki 

Ekologicznej „Jedziemy do lasu”. Impreza 

miała charakter otwarty, ogólnodostępny, a jej 

organizatorami było Ognisko Pracy 

Pozaszkolnej w Starogardzie Gd.  oraz 

Wydział Ochrony Środowiska Starostwa 

Powiatowego. Podczas koncertu wystąpiło 24  

laureatów pierwszego etapu konkursu, 

przedstawicieli szkół podstawowych             

i    ponadpodstawowych z całego powiatu 

starogardzkiego. W festiwalu wzięła udział 

uczennica klasy drugiej naszej szkoły, 

Zuzanna Kreja. Zaśpiewała ona piosenkę 

„Deszczowa muzyka”. Jury  i publiczność 

zgromadzona w kinie mieli okazję wysłuchać 

pięknie wykonanych piosenek. Zuzanna 

zdobyła wyróżnienie w  Powiatowym 

Festiwalu Piosenki Ekologicznej. W 

przygotowanie  do konkursu zaangażowała się 

p. Barbara Kreja, mama Zuzi oraz nauczyciel - 

p. Iwona Magalska. 

 

Spotkanie z mistrzem Polski             

w duathlonie  

Przemysławem Rulińskim 

20 listopada 2019 roku w naszej szkole gościł 

Mistrz Polski w  duathlonie Przemysław 

Ruliński. Pan Przemysław    z ogromną pasją 

opowiadał o dyscyplinie sportu, którą uprawia 

–triathlonie Jak dowiedzieliśmy się od naszego 

gościa triathlon to dyscyplina sportu, która 

składa się z: pływania, jazdy na rowerze              

i  biegania. Pan Przemysław przywiózł także 

swój profesjonalny rower oraz wyposażenie 

triathlonisty oraz zdobyte medale. Opowiadał  

o szczegółach i specyfice ukochanego sportu. 

Przy tej okazji mogliśmy również gościć 

lokalną biegaczkę ze Skórcza Martę Szachtę. 

Cieszymy się, że naszą szkołę odwiedzają 

ludzie, którzy mogą zarazić nas swoją pasją        

i miłością do sportu.  
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Zabawa Andrzejkowa 

Dnia 21 listopada odbyła się dla klas IV – VI 

zabawa andrzejkowa. Na początku uczniowie 

uczestniczyli w zabawach ruchowych 

przygotowanych przez Samorząd Uczniowski. 

Tańczyli na gazetach, wykonywali 

improwizowany taniec do przypadkowej 

melodii, losowali numerki do tańca w parach 

oraz chętnie poruszali się w rytm znanych 

przebojów. 

 

Konkurs na najciekawszą 

ozdobę bożonarodzeniową 

Dnia 26 listopada rozstrzygnięto trwający od 

listopada szkolny konkurs na „Najciekawszą 

ozdobę bożonarodzeniową”. W konkursie 

wzięło udział 25 osób. Jury wyłoniło dwa                     

I   miejsca  ex aequo, II, III miejsce oraz             

7 wyróżnień. Wszystkim dziękujemy za 

wzięcie udziału w konkursie. 

I miejsca  ex aequo: Aniela Jankowska, Maria 

Mazurowska 

II miejsce: Julia Malkowska 

III miejsce: Marcelina Cejer 

  

Wyróżnienia: Nadii Borkowskiej, Kacpra 

Lewandowskiego, Samanty Smoleńskiej, 

Karoliny Chmieleckiej, Julii Cybuli, Leny 

Jankowskiej oraz Nikoli Urban. 

 

 

Dzieci z Wielkiego Bukowca - 

dzieciom z Ekwadoru 

Dnia 6 grudnia naszą szkołę odwiedził 

misjonarz Kajetan Schalke, który 22 lata służył 

na misji w Ekwadorze, państwie leżącym w 

Ameryce południowej. Ojciec Kajetan 

przybliżył nam trudną sytuację ludzi 

mieszkających w tej części świata. "Tam nie 

ma biedy, tam jest nędza - mówił misjonarz           

i z całego serca dziękował całej społeczności 

szkolnej za finansowe wsparcie misji. 

 Samorząd szkolny w dniach 5 i 6 grudnia 

zorganizował zbiórkę, która wyniosła 450 

złotych.  

       Akcja Czysty Aniołek 
 
Od 9 rudnia uczniowie naszej szkoły przynosili 

środki czystości oraz produkty z  długim 

terminem przydatności Z darów uczniów 

naszej szkoły powstały świąteczne paczki, 

które zostały przekazane starszym samotnym 

ludziom mieszkającym w naszej okolicy. 

Wszystkim, którzy włączyli się w naszą akcje 

serdecznie dziękujemy. 

 

Szkolne Mikołajki 

W dniu 6 grudnia 2019 r. odbyły się w naszej 

szkole Mikołajki. W ciągu dnia Mikołaj 

odwiedził dzieci z klas 0 a także 1-3 w ich 

salach lekcyjnych, gdzie obdarował ich 

prezentami.  Klasy IV-VI otrzymały słodki 

upominek.  

 



 8 

Prowadzimy zdrowy 

styl zycia 

Świąteczne zdrowe przepisy klasy III 

 

MAKOWIEC ANIELI 

 

1 kostka palmy, 

4 żółtka,  

1,5 szklanek cukru, 

To wszystko utrzeć. 

 

0,5 maku sparzyć, zmielić (2 puszki)  

1 łyżka proszku do pieczenia  

Białka ubić, dodać do masy bakalie. 

Piec ok.1 godz. w 180C º. 

                                          

                                        Aniela Jankowska  

 

      CIASTECZKA ŚWIĄTECZNE  OLKA                                                                                                                                                                                                       

 

2 szklanki mąki ,  

2/3 cukru pudru , 

2 żółtka , 200g masła , 

 16g cukru waniliowego ,  

1 łyżka proszku do pieczenia . 

 

Mąkę wsypać na stolnicę, dodać posiekane 

masło i resztę składników  szybko wyrobić z 

nich ciasto . gotowe ciasto zaciąć w folię 

włożyć  na 1 h do lodówki schło rozwałkować 

na  grubość. 2-3 mm foremkami powycinać  

ciasteczka ułożyć na  wyłożone pergaminem  

blasze i  piec  około 12 min temperaturę 180ºC 

po ostygnięciu ozdobić 

                                     Olek Gałkowski 

 

                PIERNIKI KAROLINY 

kg mąki, 

40 dag miodu, 

40 dag cukru, 

10 dag palmy, 

2 jaja, 

łyżeczka proszku do pieczenia, 

przyprawa do piernika  

 

                             Karolina Chmielewska 

 
PIERNIKI KACPRA 

1 kg mąki   

1 kg sody 

2   łyżeczki proszku 

350 g miodu 

300 g masła 

100 g,  śmietany 

1kg  cytry  

3 łyżki proszku do pieczenia 

3 jajka 

 Rozpuścić składniki (oprócz mąki i jajek) 

Zmieszać je z mąką i jajkami i piec 10 min            

w 180 st. 

                     Kacper Lewandowski 
        

           PIERNIKI  WERONIKI 

5 łyżek mleka 

Jedna łyżka masła 

1 jajko 

1 łyżka sody 

2 łyżki miodu 

2 szklanki mąki 

¾ szklanki cukru 

Przyprawa do piernika          

                          Weronika Rokicka 

 

 

Starszacy czytają maluszkom 

Już od listopada uczniowie trzeciej klasy           

w ramach realizacji innowacji „Zabawy                 

z językiem polski” czytają przedszkolakom. 

Dnia 12 listopada Karolina Chmielecka czytała 

dzieciom wesołe opowiadanie  „Wielbłąd          

i muł”, 15 listopada Olek Gałkowski 

przeczytał maluchom znaną chyba na całym 

świecie książkę  pt. „Pinokio”. Uczniowie 

trzeciej klasy chcieli również przybliżyć 

przedszkolakom piękne baśnie Hansa 

Christiana Andersena:3 grudnia Kacper 

Lewandowski przeczytał pouczającą baśń  

„Brzydkie Kaczątko”, 16 grudnia Aniela 

Jankowska czytała smutną, ale piękną baśń: 

„Dziewczynkę                                                  z 

zapałkami”. Maluszki z wielkim 

zainteresowaniem słuchały starszych kolegów. 

Były to bardzo mile spędzone chwile. 
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Starszacy potrafią już pięknie czytać,                    

a maluszki… słuchać. 

 

 

Krzyżówkę wykonały: Julia Cybula i Maja 

Wesołowska z klasy IV. Odgadnij hasło 

 

 
Zagadka nr 1 
 

Choinkowe ozdoby 

okrągłe jak słońce, 

jak ono złociste 

i blaskiem świecące……. 

Zagadka nr 2 

                              Zimą, latem, na  jesieni, 

                               ona zawsze się zieleni. 

                        Choć ma igieł bardzo dużo, 

                         to do szycia jej nie służą…. 

 

 

 
Rebus wykonała Sandra Muszyńska z klasy 

IV. 

 
 

– Mamo… kup mi małpkę. Proszę! – A czym 

Ty ją będziesz karmił synku? – Kup mi taką z 

Zoo, ich nie wolno karmić….. 

 

 
 

– Małgosiu – pyta mama córeczkę – dlaczego 

nie myjesz ząbków? – Bo mi się       mydełko 

w buzi nie mieści!... 

 
Rozwiązania rebusów i zagadek wpisz do kuponu i 

oddaj go pani Paulinie Jankowskiej do 10 stycznia 

2020 r. Osoby biorące udział w konkursach,  

wezmą udział w losowaniu nagrody. 

Wyłoniono zwycięzców poprzedniego 

numeru czasopisma. Nagrodę otrzymały: Sandra 

Muszyńska, Karolina Chmielecka  i Aniela 

Jankowska 

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

 
 

Zagadki: 

1.……………………2.………………….. 

Rebus: …………………………………… 

Krzyżówka: ……………………………… 

Imię i nazwisko …………………………. 

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

 

 

 

 

     W I A Z D K A 
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