
Dorota Gellner 

Wieczór andrzejkowy 

Świeca marszczy złoty nos. 

Z każdej strony kapie wosk. 

Cienie tłoczą się co krok, 

już w pokoju straszny tłok! 

Cienie tu i cienie tam –  

pewnie przyszły wróżyć nam. 

Już się pchają na firanki 

cienie – czarne wycinanki. 

Już rozsiadły się na ścianach: 

czarny zamek, czarna brama. 

I już skrzypią na tapecie 

czarne koła przy karecie. 

Czarny paź przed bramą staje, 

czarną różę nam podaje. 

Kto ją weźmie – ja czy ty? 

Komu z nas się spełnią sny? 
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             Patryk                    Franek               Iwona Białas-Rychlak

Drodzy Czytelnicy! 

      Z ogromną przyjemnością oddajemy 

w Wasze ręce pierwszy w tym roku 

szkolnym numer „Echa”:) 

      Od ostatniego wydania minęło kilka 

miesięcy. W tym czasie zaszły drobne 

zmiany w składzie naszego zespołu,                

o czym niebawem się przekonacie:) 

      Minęło lato, wielkimi krokami od-

chodzi jesień ... Dni są coraz krótsze,               

a wieczory – dłuższe... Warto wykorzy-

stać ten czas na ciekawą lekturę.  Zaj-

rzyjcie zatem do kolejnego numeru 

„Echa” i zobaczcie, co dla Was przygo-

towaliśmy:) Każdy na pewno znajdzie 

tu coś dla siebie:)                                                                                  

       Miłego czytania!!! 

Zespół Redakcyjny 



 

1 września 2015 roku                   

uroczyście rozpoczęliśmy                     

kolejny rok szkolny:)      

                            

 

 

Wycieczka do Muzeum                                                                              

Techniki Wojskowej:) 

22 września grupa uczniów z klas II - VI 

uczestniczyła w wycieczce do Muzeum 

Techniki Wojskowej "Gryf" w Dąbrów-

ce. Czekała na nas moc atrakcji!!! Podzi-

wialiśmy największą w Polsce kolekcję 

bomb, min oraz pocisków artyleryjskich  

od bitwy pod Grunwaldem do XXI wieku, 

a także sprzęt saperski do wykrywania min 

i wysadzania. Zobaczyliśmy też mundury, 

wyposażenie i uzbrojenie z czasów II woj-

ny światowej oraz okresu powojennego. 

Olbrzymie wrażenie zrobiła na nas kolek-

cja czołgów, zabytkowych ciężarówek, 

samochodów osobowych, motocykli                      

i transporterów opancerzonych. Mogliśmy 

spróbować swoich sił w rzucie granatem 

oraz wyszukiwaniu min. Jednak najwięk-

szych przeżyć dostarczyła niezapomniana 

przejażdżka pojazdem gąsienicowym:) 

 

To była niesamowita przygoda! 

 

Wizyta w Schronisku                               

dla Bezdomnych Zwierząt                       

w Dąbrówce 

22 września odwiedziliśmy podopiecz-

nych Schroniska dla Bezdomnych Zwie-

rząt w Dąbrówce. Przekazaliśmy pracow-

nikom zebrane przez nas dary.  

 



Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek 

sposób wsparli naszą akcję. Po raz kolejny 

udowodniliście, że macie WIELKIE SER-

CA! 

 

Sprzątaliśmy nasz mały świat - 

Częstkowo:) 

W dniach 18-20 września już po raz                

22. SPRZĄTALIŚMY ŚWIAT!!! Nasza 

szkoła corocznie bierze udział w tej wspa-

niałej akcji:) Tak też stało się i tym razem. 

Wyruszyliśmy, aby posprzątać nasz mały 

świat – Częstkowo:) Uzbrojeni w worki                

i rękawiczki ochronne przemierzaliśmy 

pobocza dróg w poszukiwaniu śmieci. 

Wróg czaił się wszędzie, ale nie zdołał 

ukryć się przed naszym czujnym okiem. 

Został pokonany ... i zginął w czeluściach 

worka. 

 

Po wygranej wojnie ze śmieciami, wrócili-

śmy do szkoły z licznymi łupami:) 

 

Obchodziliśmy Święto                           

Pieczonego Ziemniaka:) 

25 września obchodziliśmy Święto Pie-

czonego Ziemniaka:) To jedna z naszych 

szkolnych tradycji. Zapłonęło wielkie 

ognisko, a potem wszyscy zajadali się pie-

czonymi w żarze ziemniakami:) 

 

PYCHOOOOOTA!!! 

 

Wybraliśmy                                           

Samorząd Uczniowski:) 

2 października odbyły się wybory                 

do Samorządu Uczniowskiego. Podczas 

tajnego głosowania wyłoniliśmy jego no-

wy skład. Oto on: 

Nina Kaźmierczak - klasa V                             

Julia Bartecka - klasa IV                                   

Zuzanna Rychlak - klasa VI 

 



 

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy                

na rzecz szkoły:) 

 

Obchodziliśmy Europejski                  

Tydzień Świadomości Dysleksji                                                                                                               

W dniach 5 - 11 października po raz  

drugi obchodziliśmy Europejski Tydzień 

Świadomości Dysleksji, tym razem               

pod hasłem: „Mogę. Umiem. Potrafię!”.               

Jego celem było przybliżenie całej                 

społeczności szkolnej problematyki dys-

leksji, zaprezentowanie sposobów udziela-

nia  pomocy uczniom ze specyficznymi 

trudnościami w uczeniu się, a także pro-

mowanie w środowisku lokalnym idei 

szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją.                       

W związku z tym działania skierowane 

zostały do trzech grup odbiorców: 

uczniów, rodziców i nauczycieli. Obchody 

rozpoczęliśmy od przygotowania gazetki 

informacyjnej dla uczniów i rodziców, 

dotyczącej dysleksji rozwojowej. Zorgani-

zowaliśmy również wystawę prac zgłoszo-

nych na II Szkolny Konkurs Plastyczny 

"SŁAWNI DYSLEKTYCY".  

 

 

6 października odbyły się konsultacje  

dla rodziców "Wszystko, co powinniśmy 

wiedzieć o dysleksji", które poprowadziła 

pani pedagog. Można było dowiedzieć się 

między innymi: Czym jest dysleksja roz-

wojowa? Co może zrobić rodzic? Jak pra-

cować z dzieckiem dyslektycznym?  

7 października odbył się I Szkolny Kon-

kurs Czytelniczy "ANDERSENADA",         

poświęcony twórczości H.Ch. Andersena - 

słynnego baśniopisarza z dysleksją. Wzięło 

w nim udział 12 uczniów z klas II - VI.  

 

Uczestnicy rywalizowali w konkurencjach 

o różnym stopniu trudności: odpowiadali 

na pytania, rozpoznawali tytuł baśni                     

na podstawie fragmentu, dopasowywali 

rekwizyt do konkretnego utworu. W prze-

rwach pomiędzy kolejnymi etapami odczy-

tano wiersze poświęcone H.Ch. Anderse-

nowi. Po rozegraniu wszystkich konkuren-

cji i małej dogrywce wyłoniono zwycięz-

ców. Zostali nimi:  

KLASY II – III                                                                   

I miejsce  - Damian Brzeski (klasa III)                  

II miejsce - Filip Hinc (klasa III)                             

III miejsce - Mateusz Lesner (klasa IIa) 



 

 

KLASY IV-VI                                                          

I miejsce -  Nina Kaźmierczak (klasa V)                    

II miejsce - Szymon Kaźmierczak (klasa IV)                                                            

III miejsce - Karolina Bergman (klasa V) 

 

8 października obchodziliśmy Dzień Ba-

śniowych Bohaterów. Wszyscy przyszli                   

do szkoły przebrani za postaci z baśni An-

dersena (i nie tylko...) Zarówno na prze-

rwach,  jak i na lekcjach panowała niesa-

mowita atmosfera. Po szkolnych koryta-

rzach przechadzały się księżniczki, Cali-

neczki, dziewczynki z zapałkami... W ław-

kach zasiedli królowie, rycerze, czarno-

księżnicy... Lekcje prowadzone były              

przez piratki, smoka, Królową Śniegu... 

Nie zabrakło też Kaya i Gerdy. To był               

dla wszystkich dzień pełen niezwykłych 

wrażeń.  Dodatkowo przez cały tydzień                 

na wybranych lekcjach czytaliśmy baśnie 

J.H.Andersena, organizowaliśmy  zabawy 

ortograficzne, matematyczne, a także ćwi-

czyliśmy paluszki podczas zajęć metodą 

origami. 9 października odbył się apel 

podsumowujący naszą tygodniową ak-

cję. Z tej okazji uczniowie klasy szóstej 

przygotowali przedstawienie kukiełkowe 

do jednej z najpiękniejszych baśni H.Ch. 

Andersena - "Calineczki".  

 

Potem nadszedł długo wyczekiwany mo-

ment, czyli wręczenie nagród i dyplomów 

laureatom „ANDERSENADY” oraz II 

Szkolnego Konkursu Plastycznego 

"SŁAWNI DYSLEKTYCY", którego wy-

niki przedstawiały się następująco:       

     I miejsce - Amelia Skrzypkowska (klasa "0")                                                                                          

II miejsce - Vanessa Wojewska (klasa III)                    

III miejsce - Wiktor Zaborowski (klasa "0") 

Wyróżnienia: Sylwester Baranowski (klasa II b) 

Karolina Bergman (klasa V)                                     

Magdalena Rompca (klasa VI) 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy                  

za udział w konkursach, a laureatom ser-

decznie gratulujemy!!! 

Warto dodać, że obchody Europejskiego 

Tygodnia Świadomości Dysleksji przyczy-

niły się do znacznego wzrostu wiedzy                 

o zagadnienia dotyczące specyficznych 

trudności w uczeniu się. W związku  z tym 

cieszyły się uznaniem zarówno uczniów, 

rodziców, jak i nauczycieli. Podczas im-

prezy panowała wspaniała atmosfera, inte-

grująca całą społeczność szkolną. Na ko-

niec pragnę podziękować wszystkim 

uczniom, rodzicom  i nauczycielom za tak 



aktywne włączenie się w przygotowanie 

obchodów Europejskiego Tygodnia Świa-

domości Dysleksji. Zorganizowanie tylu 

ciekawych zajęć nie byłoby możliwe, gdy-

by nie otwartość i współpraca całej spo-

łeczności szkolnej.  Można zatem śmiało 

stwierdzić, że cele akcji zostały osiągnięte. 

To istotne, gdyż dzieci dyslektyczne często 

borykają się z wieloma problemami, wyni-

kającymi z ich dysfunkcji. Dlatego ważna 

jest nie tylko świadomość istnienia dyslek-

sji, jej symptomów, ale także wiedza                   

o tym, jak sobie z nią radzić.  

 

"Nie ma jak rodzinka":) 

9 października gościliśmy w naszej szkole 

aktorów Teatru "Magik", którzy wystą-

pili w przedstawieniu profilaktycznym 

pt. "Nie ma jak rodzinka":) 

 

 

Sport to zdrowie! 

Nasi uczniowie dobrze o tym wiedzą, dla-

tego z wielkim entuzjazmem biorą udział 

w różnych zawodach sportowych.  

5 października uczestniczyli w Gmin-

nych Drużynowych Sztafetowych Bie-

gach Przełajowych Dziewcząt i Chłop-

ców w Szemudzie. 

 

TAK TRZYMAĆ!!! 

 

Ślubowanie i Dzień                                       

Edukacji Narodowej:) 

13 października w naszej szkole obcho-

dziliśmy Dzień Edukacji Narodowej:) 

Tego dnia miało również miejsce niezwy-

kłe wydarzenie - ŚLUBOWANIE 

PIERWSZOKLASISTÓW:) Do tego 

ważnego święta dzieci przygotowywały się 

przez kilka tygodni. Chciały bowiem udo-

wodnić, że nie są już przedszkolakami:)  

 

Zanim zostały przyjęte w poczet uczniów 

Szkoły Podstawowej w Częstkowie,             

wykazały się swoimi umiejętnościami.                 

Przedstawiły krótki program artystyczny, 



podczas którego zaprezentowały swój  

talent wokalny i recytatorski:) Następnie 

odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowa-

nie na ucznia:) Pierwszoklasiści potwier-

dzili treść przysięgi poprzez odbicie odci-

sku kciuka w Księdze Uczniów:) Na za-

kończenie otrzymali dyplomy i upominki                    

w postaci "rożków obfitości":) To był wy-

jątkowy dzień dla naszych PIERWSZO-

KLASISTÓW:) Z pewnością na długo 

pozostanie w ich pamięci:) 

 

II Gminny Konkurs                          

„MÉSTER BËLNÉGÒ CZËTANIÔ”                   

Dnia 8 października 2015 roku w Szkole 

Podstawowej w Częstkowie odbył się II 

etap III Powiatowo-Gminnego Konkur-

su Czytelniczego „MÉSTER BËLNÉGÒ 

CZËTANIÔ”, którego celem jest popula-

ryzacja literatury i kultury kaszubskiej, 

rozbudzenie pasji czytania w języku regio-

nalnym, a także doskonalenie kultury ży-

wego słowa, sztuki interpretacji tekstu  

oraz umiejętności posługiwania się języ-

kiem kaszubskim. W eliminacjach wzięło 

udział siedemnastu uczestników  z czterech 

szkół: SP w Częstkowie, SP w Jeleńskiej 

Hucie, SP w Łebieńskiej Hucie i Gimna-

zjum w Szemudzie. Uczniowie rywalizo-

wali w trzech kategoriach wiekowych: 

klasy I-III, klasy IV-VI oraz gimnazjum. 

Uczestnicy kolejno wylosowali, a następ-

nie odczytali fragment tekstu literackiego 

w języku kaszubskim. Zmagania uczestni-

ków oceniała komisja konkursowa w skła-

dzie: Alfons Miłosz - przewodniczący, Jan 

Dargacz, Iwona Piastowska, Iwona Białas-

Rychlak. Po zakończeniu prezentacji jury 

udało się na naradę celem dokonania oceny 

uczestników i podjęcia ostatecznych decy-

zji o przyznaniu miejsc, natomiast ucznio-

wie i ich opiekunowie zostali zaproszeni                   

na słodki poczęstunek. 

Przy wyborze laureatów brano pod uwagę 

czystość, poprawność i melodię wymowy, 

prawidłowe akcentowanie w obrębie wyra-

zów i większych całości składniowych, 

swobodę wypowiedzi i naturalność posłu-

giwania się językiem. Po krótkiej naradzie 

komisja wyłoniła zwycięzców, którzy   

reprezentowali Gminę Szemud na konkur-

sie powiatowym. Zostali nimi:                                 

Klasy I-III 

I miejsce – Paweł Pesta z SP w Częstkowie                

II miejsce – Damian Brzeski                                              
z SP w Częstkowie                                                                                  

III miejsce – Martyna Kuczkowska                                

z SP w Łebieńskiej Hucie 

Klasy IV-VI 

I miejsce – Jakub Rzeszewicz                                                   
z SP w Jeleńskiej Hucie                                                  

II miejsce – Karolina Okrój                                                       
z SP w Łebieńskiej Hucie                                                

III miejsce – Natalia Kowalewska                                         
z SP w Szemudzie                                                        

IV miejsce – Julia Plotzke                                                   

z SP w Częstkowie 

Gimnazjum                                                             

I miejsce – Faustyna Lewańczyk                                                                          
z Gimnazjum w Szemudzie                                              

II miejsce – Julia Wojewska                                   
z Gimnazjum w Szemudzie                                    

III miejsce – Honorata Polaszek                                                                                     

z Gimnazjum w Szemudzie 

 



Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy              

i nagrody książkowe, które ufundowała 

Biblioteka Publiczna Gminy Szemud.              

Należy dodać, iż projekt dyplomów                      

i oprawę merytoryczną przygotowała                    

p. Irena Puzdrowska. Wszystkim uczestni-

kom i ich opiekunom dziękujemy za udział 

w konkursie, a tym samym za popularyza-

cję kultury kaszubskiej. Dziękujemy także 

organizatorom i sponsorom.                                                           

 

Ogólnopolskie Urodziny                    

Książkowego Misia:) 

14 października 1926 r. w Londynie ukaza-

ło się pierwsze wydanie powieści „Kubuś 

Puchatek” autorstwa Alana A. Milne.  Z tej 

okazji od kilku lat w kalendarzu kampanii 

społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” 

obchodzone są w połowie października 

Ogólnopolskie Urodziny Książkowego 

Misia.  Już po raz drugi z wielkim entuzja-

zmem przyłączyliśmy się do tej akcji:)               

 

15 października wszyscy przyszli                    

do szkoły ze swoimi ulubionymi misiami, 

a pod koniec dnia odbyła się wielka impre-

za urodzinowa:) Obejrzeliśmy przedsta-

wienie przygotowane przez uczniów klasy 

VI, delektowaliśmy się pysznymi ciastka-

mi i cukierkami, a potem rozpoczęła się 

MISIOWA DYSKOTEKA! Zabawę po-

prowadził sam Kubuś Puchatek:) 

 

Dzień Papieski 

Jan Paweł II - papież Polaków, dla więk-

szości z nas stał się ideałem pod każdym 

względem i na zawsze pozostanie w naszej 

pamięci. Aby pamięć o nim uhonorować, 

w Kościele rzymskokatolickim ustanowio-

no Dzień Papieski, czyli dzień wdzięczno-

ści i jedności duchowej z Ojcem Świętym. 

Obchodziliśmy go również w naszej szko-

le... 

 

 

Mali Mistrzowie z nowym                 

sprzętem sportowym:) 

Szkoła Podstawowa w Częstkowie konty-

nuuje udział w ogólnopolskim programie 

Mały Mistrz. W tym roku szkolnym, 

oprócz klas II do programu zgłoszono 

również klasę I. W ramach programu, do-

tarł do nas nowy sprzęt sportowy. Jest  on 

dostosowany do wieku uczestników.             

Pozwala na przeprowadzenie ciekawych            

i urozmaiconych lekcji wychowania fi-

zycznego w klasach młodszych. Otrzyma-

liśmy worki do skakania, spadochron ani-

macyjny, oszczepy i płotki piankowe, piłki 

do skakania z uchwytem oraz drabinkę 



koordynacyjną. Klasa II b jako pierwsza 

uczestniczyła w zajęciach, podczas których 

miała możliwość skorzystania z nowego 

nabytku.  

 

Największym powodzeniem cieszył się 

oszczep w kształcie rakiety oraz piłka                

do skakania. Nowy sprzęt sprawił uczniom 

wiele radości. Z niecierpliwością czekają                     

na kolejne zajęcia w ramach Małego Mi-

strza:)                                                           

Wychowawca klasy IIb 

                                                  Katarzyna Haza 

 

Mamy stypendystkę! 

Nasza uczennica Zuzanna Rychlak                      

z klasy VI otrzymała Stypendium               

Naukowe Rady Gminy Szemud:) 

 

 

Lekcja zdrowia w klasie II b:) 

Od kilku lat bierzemy udział w Programie 

Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europej-

skiej "Owoce i warzywa w szkole",            

realizowanym przez Agencję Rynku 

Rolnego. Jego celem jest trwała zmiana 

nawyków żywieniowych dzieci poprzez 

aktywne zwiększenie udziału owoców                  

i warzyw w ich codziennej diecie oraz pro-

pagowanie zdrowego odżywiania. W ra-

mach programu uczniowie klas 0 - III             

kilka razy w tygodniu spożywają porcje 

owocowo-warzywne otrzymane w szkole. 

Uczestniczą też w zajęciach poświęconych 

zdrowemu odżywianiu. 

 

Jedna z takich lekcji odbyła się niedawno 

w klasie II b:) 

 

Goście z Francji:)                                     

                                   

 



23 października Wójt Gminy Szemud 

Pan Ryszard Kalkowski oraz Kierownik 

Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia - 

Pani Barbara Siemek-Pawłowska od-

wiedzili naszą szkołę w towarzystwie ... 

delegacji z Francji:) Ta niecodzienna  

wizyta przebiegła w bardzo miłej i sympa-

tycznej atmosferze. Choć trwała krótko, 

dostarczyła nam wielu niezapomnianych 

wrażeń :) 

 

Wielka przygoda z Ufikiem:) 

3 listopada przedszkolaki z Panią Judytą 
udały się na spotkanie w bibliotece. Pani 

Karolina wprowadziła ich w świat bajek.  

Dzieci wybrały się na wielką przygodę 

wraz z Ufikiem - ekologicznym ludkiem. 

Po udanej wyprawie postanowiły zbudo-

wać ekologiczny pojazd dla Ufika,                 

aby mógł wrócić do swoich przyjaciół                 

z innej planety. Bardzo ciężko pracowały 

nad nowym pojazdem ekologicznym,              

ale dobrnęły do finału i udało się. Ufik był 

bardzo szczęśliwy:) Na koniec każdy 

przedszkolak otrzymał dyplomik.  

 

Dzieci bardzo mile wspominają wizytę               

w bibliotece.          Pani Judyta i przedszkolaki:) 

 

Narodowe Święto Niepodległości 

13 listopada w naszej szkole odbyła się 

uroczysta akademia z okazji Narodowego 

Święta Niepodległości. Uczniowie klasy 

szóstej oraz uczestnicy Gminnego Konkur-

su Piosenki i Pieśni Patriotycznej wystąpili 

w montażu słowno-muzycznym, upamięt-

niającym okres zaborów i moment odzy-

skania niepodległości przez Polskę. 

 

W swoim wystąpieniu przypomnieli naj-

ważniejsze wydarzenia z jednego z naj-

trudniejszych okresów w dziejach naszej 

ojczyzny, a także dzień 11 listopada 1918 

roku i odzyskanie niepodległości po 123 

latach niewoli. 

 

EKOWYWIADÓWKA -                   

"Bezpieczny sezon grzewczy" 

18 listopada rodzice uczestniczyli                     

w EKOWYWIADÓWCE pt. "Bezpiecz-

ny sezon grzewczy". Spotkanie związane 

było z Projektem Komunalnego Związku 

Gmin "Dolina Redy i Chylonki" - LO-

KALNY LIDER EKOLOGII, w którym 

nasza szkoła bierze udział. W ekowywia- 

dówce wystąpili uczniowie klasy IV. Dzie-

ci przedstawiły zasady bezpiecznego użyt-

kowania urządzeń i instalacji  grzewczych 

oraz wentylacji i czyszczenia przewodów  



kominowych. Omówiły też zagrożenia 

wynikające ze spalania odpadów w domo-

wych piecach.  

 

Ostrzegły także przed czadem - cichym 

zabójcą! Krótko mówiąc, poradziły, jak 

przetrwać zimę bez kłopotów:) 

 

Wpływ czytania                                         

na rozwój dziecka:) 

Nasza szkoła bierze udział w Programie 

Ministerstwa Edukacji Narodowej 

"Książki naszych marzeń". Umożliwia 

on zakup książek do biblioteki szkolnej             

w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci 

i młodzieży oraz rozwijania ich kompeten-

cji i zainteresowań czytelniczych.  

                                                                                   

W związku z tym,  18 listopada rodzice 

wysłuchali krótkiej prelekcji pt.                                                                 

"Wpływ czytania na rozwój dziecka". 

Wystąpieniu towarzyszyła prezentacja 

programów i projektów czytelniczych,                

w których uczestniczy nasza szkoła. Jest 

tego naprawdę dużo, o czym z pewnością 

wiecie, jeśli systematycznie śledzicie wpi-

sy na naszym szkolnym blogu:)                       

W Szkole Podstawowej w Częstkowie                

po prostu CZERPIEMY RADOŚĆ                       

Z CZYTANIA! 

 

                                                                  

Ząbki pod kontrolą:) 

19 listopada uczniowie naszej szkoły                 

po raz kolejny udali się do gabinetu stoma-

tologicznego w przychodni "Ars Medica" 

w Bojanie. Wszyscy dzielnie otwierali 

buzie i oddawali swoje ząbki w ręce pani sto-

matolog. W gabinecie panowała miła                      

i swobodna atmosfera, która bardzo pozy-

tywnie wpływała na pacjentów.  

 

Mam nadzieję, że to nie ostatnia ich wizyta 

w tym miejscu. Pamiętajmy: TO BARDZO 

WAŻNA RZECZ, ŻEBY ZDROWE ZĘ-

BY MIEĆ!!! 
 

 

Kolejny udany występ                       

”Kopciuszka”:) 

20 listopada w Gminnym Centrum Kul-

tury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie 

odbył się X Gminny Przegląd Małych 

Form Teatralnych. Naszą placówkę re-

prezentował Szkolny Teatrzyk „Kopciu-

szek, który jak zwykle spisał się na medal                 

i zdobył II miejsce:) 



 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dal-

szych sukcesów scenicznych! 

 

                                                                

Sukces Zuzi i Sebastiana:) 

                                                                                  

20 listopada w Muzeum Piśmiennictwa                 

i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejhe-

rowie odbyła się VI Pomorska Młodzie-

żowa Sesja Krajoznawcza PTTK                  

pod hasłem: „To w ojczystej ziemi, naszej                                 

przyrodzie i zabytkach zaklęta jest świa-

domość narodu, jego tradycja i wielkość”. 

Wzięło w niej udział ponad siedemdziesię-

ciu uczestników ze szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,                

a wśród nich także dwoje reprezentantów  

z naszej szkoły: Zuzanna Rychlak (klasa 

VI) oraz Sebastian Lesner (klasa V).  

Zadaniem uczestników było wygłoszenie 

referatu lub przedstawienie prezentacji               

na dowolny temat dotyczący turystyki. 

Wystąpienia naszych uczniów okazały się 

najlepsze i otrzymały specjalne wyróżnie-

nie:)  Gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów!  

                                                                        

                                                                 

Wycieczka do Gdańska 

24 listopada grupa uczniów z klas IV-VI 

uczestniczyła w wycieczce do Gdańska. 

Pierwszym etapem wyprawy był spacer 

uliczkami Głównego Miasta w poszukiwa-

niu zabytków. Zobaczyliśmy m. in. Żu-

rawia,  Bazylikę Mariacką Wniebowzięcia 

NMP, Dwór Artusa, Fontannę Neptuna.  

Następnie udaliśmy się do Domu Harcerza. 

Tam uczestniczyliśmy w warsztatach           

historycznych pt. „Żołnierska dola”, reali-

zowanych przez Muzeum II Wojny Świa-

towej.  Uczniowie z wielkim zaangażowa-

niem brali udział w zajęciach. Chętnie wy-

konywali zadania, które sprawiły im wiele 

radości oraz wpłynęły na wzrost ich wie-

dzy historycznej.  

                                                                          

Wycieczka dostarczyła wszystkim wielu 

niezapomnianych wrażeń:)                                                         

Iwona Białas-Rychlak 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Brama_%C5%BBuraw_w_Gda%C5%84sku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brama_%C5%BBuraw_w_Gda%C5%84sku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_konkatedralna_Wniebowzi%C4%99cia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_Gda%C5%84sku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_konkatedralna_Wniebowzi%C4%99cia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_Gda%C5%84sku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dw%C3%B3r_Artusa_w_Gda%C5%84sku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fontanna_Neptuna_w_Gda%C5%84sku


 

WYWIAD Z PANEM                            

TOMASZEM PIOTROWICZEM 

NAUCZYCIELEM EDUKACJI 

WCZESNOSZKOLNEJ 

Redaktor (R.): Ile lat pracuje Pan w naszej 

szkole? 

Pan Piotrowicz (P.P.): W Szkole Podsta-

wowej w Częstkowie pracuję od września 

1993 roku. 

R.: Czy od zawsze myślał Pan, że będzie 

nauczycielem? 

P.P.: Nie. 

R.: Dlaczego wybrał Pan akurat edukację 

wczesnoszkolną? 

P.P.: Wciągnęły mnie praktyki w przed-

szkolu, do którego przychodziły dzieci                

z domu dziecka.  

R.: Jakie przedmioty Pan najbardziej lubił 

podczas swojej edukacji? Dlaczego? 

P.P.: Najbardziej lubiłem „matmę”,                  

bo rozwija logiczne myślenie. 

R.: Największy sukces i największa poraż-

ka...? 

P.P.: Wszystkie moje klasy są sukcesem:) 

R.: Co zmieniłby Pan w naszej szkole? 

P.P.: Chciałbym, żeby wróciła siódma                  

i ósma klasa. 

R.: Czego Pan najbardziej nie lubi w swo-

jej pracy? 

P.P.:  Nie lubię pożegnań. 

R.: Jakie są zalety i wady pracy nauczycie-

la?  

P.P.: Zaletą jest ciekawa praca, a wadą - 

zarobki. 

R.:  Czym Pan się interesuje? 

P.P.:  Interesują mnie wyjazdy motocy-

klem po Polsce i Europie. 

R.:  Co robi Pan w wolnym czasie? 

P.P.:  Zajmuję się metaloplastyką. 

 

R.:  Czy może Pan opowiedzieć o swoich 

marzeniach? 

P.P.:  Marzę, aby mój syn wyrósł na do-

brego człowieka. 

R.:  Co chciałby Pan przekazać uczniom 

naszej szkoły? 

P.P.:  Bądźcie ciszej na przerwach:) 

R.: Dziękujemy Panu za rozmowę.                

Życzymy dużo zdrowia oraz wielu sukce-

sów zawodowych. 

Zuzia 



 

 

 

Podróż do świata krasnali:) 

Prezentacja wygłoszona podczas VI Po-

morskiej Młodzieżowej Sesji Krajoznaw-

czej PTTK. 

Świat pełen jest krasnali... Można w nie 

wierzyć lub nie, ale istnieją naprawdę.  

Sama się o tym niedawno przekonałam:)  

W czasie wakacji odwiedziłam bowiem  

Wrocław – prawdziwą stolicę krasnali:) 
Kryją się w uliczkach i zaułkach, umykają 

przed wzrokiem przechodniów. Jest ich już 

255 i wciąż przybywa. Opowiem Wam               

o kilku z nich. 

ŚPIOCH 

 

Śpiocha można znaleźć przy bramie                                             

do krainy krasnoludków. Chociaż wciąż 

śpi, został wybrany na wartownika  bramy. 

Pewnie uważacie, że to dziwny pomysł. 

Jednak krasnale wiedzą, co robią. Każdy              

z nich zna zaklęcie otwierające bramę,                              

więc strażnik  nie jest im potrzebny:)  

ŻYCZLIWEK 

Życzliwek nie zawsze był taki miły jak 

dziś. Kiedyś krasnale nazywały go Złośni-

kiem, ponieważ lubił dokuczać innym                          

i robić psikusy. Zmienił się po rozmowie             

z Czarodziejem i od tamtej chwili jest dla 

wszystkich dobry. Otrzymał też nowe imię 

- Życzliwek. Można go znaleźć przy fon-

tannie, gdzie uśmiecha  się do wszystkich:)  

 

GOŁĘBNIK 

Gołębnik to krasnal, który lata nad całym 

Wrocławiem na gołębiu. Stąd jego imię - 

Gołębnik. Jeśli wędruje się ulicami tego 

miasta, warto od czasu do czasu spojrzeć                            

na murki przy oknach. Często tam przysia-

da i można  go zobaczyć:)  

PIEROŻNIK 

Pierożnik to krasnal, który uwielbia jeść. 

Szczególnym upodobaniem darzy pierogi. 

Nie przegapi żadnej okazji, aby dobrze 

podjeść, dlatego często zabawia się                                

w podkradanie pierogów z ludzkich tale-

rzy:) Można go spotkać przed jednym                             

z wrocławskich lokali gastronomicznych. 

Oczywiście ... z pierogiem nabitym na wi-

delec :) 

PAŃSTWO KRASNALSCY 

Państwa Krasnalskich można spotkać                                            

przed wejściem do Urzędu Stanu Cywilne-

go. Dziś są szczęśliwi i zakochani, ale ich 

miłość przechodziła różne koleje losu. 

Młodzi cierpieli,  gdyż ich rody pochodziły 

z różnych warstw i rodzice nie zgadzali się                      

na taki mezalians. Ta historia przypomina 



trochę „Romea i Julię”, ale tym razem,                           

na szczęście, wszystko dobrze się skończy-

ło:)  

 

W-SKERS, GŁUCHAK I NIEWIDOMEK 

W świecie krasnali są też skrzaty niepełno-

sprawne. W-skers został ranny w Wielkiej 

Bitwie  Pod Muchomorami. Na wózku 

inwalidzkim poruszał się z prędkością 

światła, dlatego został kurierem i przewo-

ził paczki. Pewnego dnia spotkał Głuchaka                                                      

i Niewidomka. Zaproponował im prace,  

do których doskonale się nadają, aby nie 

czuły, że są niepotrzebne  i samotne.            

Zaprzyjaźnili się i wszędzie chodzą razem  

(to znaczy W-skers jeździ:)).  

 

 

 

 

                                                                               

Wrocław to stolica krasnali, jednak                          

na Pomorzu też nie brakuje skrzatów. Ka-

szubskie Krośnięta są  podobne do ludzi, 

mieszkają pod pniami drzew, szczególnie 

jabłoni, pod krzakami bzu w ogrodzie,                                      

a najchętniej pod podłogą. Najczęściej są 

niewidzialni, mają duże  brody i czerwone 

ubrania. Prawdziwą Krainę Krasnali 

można zobaczyć w Kaszubskim Parku 

Gigantów w Stryszej Budzie:) 

 

Już teraz wierzycie, że krasnale istnieją 

naprawdę? Można je spotkać wszędzie,                                

także w moim ukochanym Częstkowie:)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcam Was do częstego odwiedzania 

świata krasnali:) Gdziekolwiek będzie-

cie... Szukajcie zwłaszcza naszych ka-

szubskich skrzatów, bo „wszędzie do-

brze,  ale w domu najlepiej”:)  

Zuzia 



ZGADUJ                

ZGADULA:) 

Co to za pani, w złocie, w czerwieni, 

sady pomaluje, lasy przemieni, 

a gdy odejdzie gdzieś w obce kraje, 

śnieżna zawieja po niej zostaje? 

To miesiąc smutny taki, 

bo odleciały już ptaki, 

i liść ostatni już opadł. 

Ten miesiąc zwie się ... 

Co tak w szyby dzwoni, 

kiedy chmurka łzy roni? 

Spadłem nagle z drzewa,                                   

leżę na trawniku  

w brązowej koszulce,                                    

w zielonym płaszczyku.  

                                                                     

Wiosną na drzewie                                    

rozwija się z pąka,  

jesienią złoty                                             

po świecie się błąka.  

Ma krótkie nóżki i mały ryjek,  
chociaż ma igły, nigdy nie szyje. 

                                                          

    

 

 

 

 

Z.R. 

 

 

                                                             
CIASTO SEROWO - JABŁKOWE:) 

Składniki: 

 800 g mielonego twarogu 

 100 g miękkiego masła 

 1 szklanka cukru 

 1 szklanka mleka 

 2 budynie cytrynowe  

 1,5 kg jabłek 

 2 galaretki cytrynowe 

 ok. 400 g herbatników  

 cukier puder do posypania 

Sposób przygotowania: 

 Blachę wykładamy papierem do pie-

czenia lub folią aluminiową. 

 Na dnie układamy pierwszą warstwę 

herbatników. 

 Twaróg, masło i cukier miksujemy. 

 Budynie mieszamy ze szklanką mleka, 

wlewamy do masy serowej i miksuje-

my.  

 Całość przekładamy do garnka i gotu-

jemy na małym ogniu ok. 5 minut,             

aż masa zgęstnieje.  

 Gorącą masę wylewamy na herbatniki.  

 Na wierzchu układamy kolejną war-

stwę herbatników. Studzimy. 

 Jabłka obieramy, kroimy w drobną 

kostkę, wsypujemy do garnka i pod-

grzewamy na małym ogniu, aż owoce 

zrobią się miękkie. 

 Garnek zestawiamy z ognia, wsypuje-

my galaretki i mieszamy, żeby się roz-

puściły.  

 Gorącą masę wylewamy na herbatniki, 

i układamy ostatnią warstwę ciastek 

 Chłodzimy w lodówce.  

 Przed podaniem oprószamy cukrem 

pudrem.   SMACZNEGO  
 

Aneta 



 

Holly Webb  

INKA, PORZUCONE              
SZCZENIĘ 

Zosia pomaga w schronisku dla zwierząt, gdzie 

pracuje jej ciocia Jola. Niebawem przed pro-

giem schroniska ktoś podrzuca w pudełku trzy 

maleńkie szczenięta, którymi trzeba się zająć.  

 

Szczególnej opieki wymaga najmniejsze z nich, 

suczka Inka. Zosia wie, że nie może mieć wła-

snego psa, ale z upływem dni coraz bardziej 

przywiązuje się do szczeniąt, najbardziej zaś 

kocha Inkę. Jak dziewczynka poradzi sobie              

z rozstaniem, gdy suczka trafi do nowego do-

mu? 

Andy Griffiths  

13-PIĘTROWY DOMEK                

NA DRZEWIE 

Pierwszy tom najśmieszniejszej serii od czasów 

"Dziennika cwaniaczka"! 

Andy i Terry mieszkają w trzynastopiętrowym 

domku na drzewie. A ten domek jest najfaj-

niejszy na świecie! Znajdziecie tu kręgielnię, 

oczko wodne pełne rekinów, tajne podziemne 

laboratorium oraz inteligentny piankomat, 

który podąża za człowiekiem krok w krok.     

Naprawdę, życie byłoby piękne, gdyby nie to, 

że dwaj kumple mają jeden dzień na napisanie 

nowej książki dla swojego wydawcy, Nochal-

skiej Księgarni... W dodatku ciągle coś im prze-

szkadza: latające koty, gigagoryle, milutkie 

syrenki, potwory morskie udające milutkie 

syrenki... Domek na drzewie po prostu pęka              

w szwach od niezapowiedzianych gości! 

 

No, na co czekacie? Właźcie! 

Holly Webb  

DZIELNY MAŁY KARMEL 

Helena bardzo lubi pomagać w klinice wetery-

naryjnej, gdzie pracuje jej starsza kuzynka 

Weronika. Gdy znajduję małego kotka, potrą-

conego przez samochód, zabiera go prosto               

do kliniki. Helena pomaga w opiece nad kot-

kiem, którego nazywa Karmelem.  Dziewczyn-

ka bardzo martwi się, że nie można ustalić, kto 

jest jego właścicielem. Karmel ma dosyć przy-

bywania w klinice, a najbardziej nie podoba 



mu się szorstki opatrunek na nodze. Nikt jed-

nak się po niego nie zgłasza. Gdzie Karmel 

znajdzie miejsce, które mógłby uznać za swój 

dom? 

 

Marcus Zusak 

ZŁODZIEJKA KSIĄŻEK 

Światowy bestseller, na podstawie którego 

powstał film wytwórni Twentieth Century Fox. 

 
 

Liesel Meminger swoją pierwszą książkę krad-

nie podczas pogrzebu młodszego brata.                    

To dzięki „Podręcznikowi grabarza” uczy się 

czytać i odkrywa moc słów. Później przyjdzie 

czas na kolejne książki: płonące na stosach 

nazistów, ukryte w biblioteczce żony burmi-

strza i wreszcie te własnoręcznie napisane… 

Ale Liesel żyje w niebezpiecznych czasach. 

Kiedy jej przybrana rodzina udziela schronie-

nia Żydowi, świat dziewczynki zmienia się                 

na zawsze… 

Małgorzata Musierowicz  

SZÓSTA KLEPKA 

Bohaterką jest Cesia Żakówna, mająca kom-

pleksy na tle własnej urody. Trudno ich nie 

mieć, gdy ma się superatrakcyjną siostrę                     

o romantycznym imieniu Julia, piękne kole-

żanki i w dodatku musi się znosić dziwne spoj-

rzenia kolegi z klasy - Jerzego Hajduka. Za-

pewne są to spojrzenia krytyczne...  

 

Do tego dochodzą jeszcze klasówki z matmy               

i wybryki kuzynka o niespożytej energii - Bob-

cia, który z uśmiechem na ustach... podpala 

balkon albo rysuje wizerunki Hitlera na wiel-

kanocnych pisankach. A jednak do domu Ża-

ków z przyjemnością się wraca. Zawsze czeka 

tam liczna rodzinka i pyszne a niedrogie po-

trawy, przygotowane przez mamę Żakową. 

 Z.R. 



 

Szynszyla 

Szynszyle stały się cenionym zwierzęciem 

w domowych hodowlach hobbystycznych. 

Ich łatwość w adaptacji do zmiennych wa-

runków sprawia, że mogą i są hodowane                 

w wielu częściach świata.  

Warunki do hodowli 

 Temperatura otoczenia powinna się 

kształtować w granicach 17–25 °C, 

przy wilgotności powietrza poniżej 

50%.  

 Małe stada wymagają przestrzeni (np. 

klatka, terrarium, kombinacja akwa-

rium i klatki) o wymiarach nie mniej-

szych niż: długość 1 m, wysokość 0,5 

m. Klatka powinna być wyposażona              

w półki i mieć podwieszone tekturowe 

tuby o średnicy 10-13 cm
.
 

 Poidło na wodę  - najlepiej kulkowe, 

twarde i umocowane na zewnątrz klat-

ki. Szynszyla pije około 25–50 ml wo-

dy na dobę. 

 Karmę (specjalistyczne pokarmy moż-

na nabyć w sklepach zoologicznych) 

należy podawać w stabilnej (raczej 

porcelanowej niż plastikowej) misecz-

ce. Idealny skład karmy powinien za-

wierać się w formule: 10–20% białka, 

2–5% tłuszczu oraz 15–35% włókna. 

Dzienne orientacyjne spożycie karmy 

przez jednego szynszyla to około 30 g. 

Dodatki w postaci orzechów, orzechów 

laskowych, ziaren słonecznika, suszo-

nych jabłek, rodzynków powinny być 

ograniczane do maksimum 1 łyżki 

dziennie. Zmiana karmy powinna od-

bywać się stopniowo. 

 Konary do gryzienia – szynszyle, po-

dobnie jak wiele innych gryzoni, po-

trzebują regularnie ścierać zęby. 

 Kółko, czyli karuzela do biegania –               

o średnicy minimum 30 cm
 
z bieżnią 

bez szczebelków, lecz o powierzchni 

litej lub wykonanej z gęstej kratki. 

 Specjalny piasek – do regularnych su-

chych kąpieli higienicznych (2-3 razy 

w tygodniu, przez około godzinę). Po-

trzebny jest piasek lub pył wulkaniczny 

oraz pojemnik, w którym kąpiele mogą 

być wykonywane. Wielkość pojemnika 

powinna być adekwatna do wielkości 

szynszyli. Zwierzę musi mieć swobodę 

poruszania, aby mogło wykonać pełen 

przewrót/obrót. 

Źródło: www.pl.wikipedia.org 

Jeden z uczniów naszej szkoły – Seba-

stian z klasy V jest szczęśliwym posiada-

czem szynszyli. Jego pupil gościł ostatnio 

na lekcji przyrody. Sebastian opowie-

dział o swoim zwierzątku i opiece                    

nad nim:)  

 

Szynszyla od razu podbiła serca 

uczniów:) Nic dziwnego, bo jest wyjąt-

kowo milutkim gryzoniem, prawda? 

Magda i Z.R. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wilgotno%C5%9B%C4%87_powietrza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Terrarium
http://www.pl.wikipedia.org/


 

Rugby 

Rugby to grupa sportów drużynowych                

o wspólnym pochodzeniu. Trzema najpo-

pularniejszymi rodzajami rozgrywek są: 

 Rugby union – piętnastoosobowy                      

i najpopularniejszy wariant. W Polsce 

zwykle określenie „rugby” oznacza 

właśnie tę odmianę. 

 Rugby 7 – zyskujący na popularności 

siedmioosobowy wariant rugby union, 

od 2016 r. dyscyplina olimpijska. 

 Rugby league – trzynastoosobowa 

odmiana rozwijająca się samodzielnie 

od końca XIX stulecia, popularna 

przede wszystkim w Australii i Anglii. 

Ponadto istnieją wersje bezkontaktowe 

(paryżanka, rugby TAG), plażowe, rugby               

na wózkach, rugby podwodne oraz z in-

nymi liczbami zawodników (zazwyczaj 9, 

10, lub 12). 

 

Wszystkie odmiany rugby łączy kilka cech 

wspólnych. Jest to gra zespołowa, kontak-

towa, rozgrywana (w podstawowych od-

mianach) na prostokątnym boisku, zakoń-

czonym z obu stron bramką w kształcie 

litery H i za nią polem punktowym. Celem 

gry jest zdobycie większej ilości punktów, 

poprzez przyłożenia (położenie piłki                   

na polu punktowym przeciwnika) lub kop-

nięcia na bramkę, które można wykonać              

z gry (tzw. drop gol), w ramach rzutu kar-

nego bądź podwyższenia (dodatkowego 

kopnięcia, jakie otrzymuje drużyna                       

po zdobyciu przyłożenia). Piłką, mającą 

owalny kształt, można grać zarówno nogą, 

jak i ręką. Podania ręką wykonuje się je-

dynie do tyłu. Szarżować można tylko za-

wodnika posiadającego piłkę w sposób nie 

zagrażający jego zdrowiu, tj. zakazane są 

kopnięcia, ciosy, przerzucanie, atak powy-

żej barków.  

 

W Polsce 

Rugby union pojawiło się w Polsce                      

w okresie międzywojennym, jednak regu-

larne rozgrywki udało się rozwinąć dopiero 

wraz z założeniem Polskiego Związku 

Rugby w 1957 r.  

W latach 90. XX wieku zaczęto rozgrywać 

turnieje siódemek. Obecnie istnieją roz-

grywki drużyn piętnastoosobowych (22 

zespoły w ramach trzech lig) i siedmiooso-

bowych (około 50 aktywnych drużyn                 

w całym kraju). 

W 2001 r. powstały pierwsze w kraju dru-

żyny żeńskie, a od 2003 r. rozgrywane są 

Mistrzostwa Polski w rugby 7 kobiet.               

Rugby league jest jak dotąd nieobecne                  

w Polsce. 

Źródło: www.pl.wikipedia.org 

Patryk 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sport
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rugby_union
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rugby_7
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rugby_union
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rugby_league
https://pl.wikipedia.org/wiki/Australia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anglia
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rugby_TAG&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rugby_na_w%C3%B3zkach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rugby_na_w%C3%B3zkach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rugby_podwodne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przy%C5%82o%C5%BCenie_%28rugby%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drop_goal
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podwy%C5%BCszenie_%28rugby%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%82ka_do_rugby
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Szar%C5%BCa_%28rugby%29&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polski_Zwi%C4%85zek_Rugby
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polski_Zwi%C4%85zek_Rugby
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_Polski_w_rugby_7_kobiet
http://www.pl.wikipedia.org/


 

Co powinno się znajdować                       

w Twojej wymarzonej szkole? 

- Sklepik szkolny, ponieważ gdyby się 

chciało coś zjeść, to ma się go na wycią-

gnięcie ręki.  

Jakub Hommel  

- W mojej wymarzonej szkole powinien 

być basen.     

 Dawid Krampa    

- Kręgielnia.                            Patryk Engelbrecht 

- Szatnie, prysznice i Spa. 

Zuzanna Rychlak 

- Tablety wbudowane w ławki – zamiast 

książek. 

Magdalena Rompca 

- Sala kinowa.    

 Monika Hinc 

- Gabinet samorządu. 

Nina Kaźmierczak 

- Dużo rzeczy, które by mi ułatwiały pracę. 

Pani Aneta 

 - Sala gimnastyczna i świetlica. 

Pani Dyrektor 

 

- Większa sala gimnastyczna.  Kamil Rompca 

- Winda.                                    Julia Bartecka 

- Szczęśliwe dzieci.                    Pani Justyna 

- Płacenie za naukę.                 Martyna Miotk 

- Fajniejsze lekcje.             Vanessa Wojewska 

- Osobne ławki.                     Sebastian Lesner 

- Misiek, z którym mogę porozmawiać.  

Maksymilian Lesner 

- Pokój zabaw.                            Kinga Sikora 

- Więcej kółek zainteresowań. 

Cyprian Gołko-Suliński 

- Basen.                                  Kamil Wojewski 

- Dobrzy nauczyciele. 

Oliwia Pranczke 

- Basen.                                           Pani Jola 

- Sala do muzyki z pianinem i innymi in-

strumentami. 

Pani Kasia 

 

                                                                                                 

Aneta 



 

 

W klasie Jasia wychowawczyni pyta:                       

- Jaka powinna być idealna szkoła?                       

Klasa zgodnym chórem odpowiada:                        

- Zamknięta! 

*** 

Policjant zatrzymuje blondynkę                               

jadącą pod prąd ulicą jednokierunkową.                 

– Nie widziała pani znaku? Tu można               

jechać tylko w jednym kierunku!                               

- A czy ja jadę w dwóch?    

*** 

Podczas zwiedzania muzeum blondynka 

strąciła łokciem porcelanową figurkę.     – 

- I co pani najlepszego zrobiła?! -                           

denerwuje się przewodnik.                                      

– Strąciła pani figurkę z XVI wieku!                        

- Całe szczęście, że z XVI wieku!                         

Już się bałam, że była nowa. 

*** 

Rozmawiają dwie koleżanki:                                    

- Mariola, dlaczego tyle jesz, skoro ciągle 

powtarzasz, że dbasz o linię?                                

- Bo linia powinna być gruba i wyrazista! 

*** 

W tramwaju:                                                                

- Co to dzisiaj za młodzież! Dawniej               

młodzi ustępowali miejsca starszym –         

narzeka starszy pan.                                                   

– Dlaczego pan narzeka? Przecież pan  

siedzi... – odzywa się pasażerka.                            

-  No i co z tego, skoro moja żona                         

cały czas stoi... 

*** 

Żona do męża:                                                               

- Popatrz, kochanie, reklama nie kłamie! 

Po wypraniu twoja koszula                                    

rzeczywiście jest śnieżnobiała!                              

- Taak?! Wolałem, kiedy była w kratkę! 

*** 

Jaś strasznie ociąga się                                           

z wyjściem do szkoły.                                                                                          

– Co ty tam wyczyniasz? – pyta mama.                       

– Szukam plecaka.                                                

– Przecież tam leży!                                                

- Mamo, zlituj się!                                                  

Daj mi jeszcze trochę poszukać! 

*** 

Polskiego turystę w USA bardzo bolał ząb. 

Poszedł do dentysty, ale nie znał angiel-

skiego. Dentysta wyrwał mu dwa zęby.      

– Bolał mnie tylko jeden ząb,                                    

a dentysta wyrwał mi dwa –                                               

skarży się swemu koledze.                                           

– A co mu powiedziałeś? – pyta kolega.      

– „Tu”.                                                                       

– Dobrze, że nie powiedziałeś: „Ten”... 

*** 

Rozmawiają dwaj koledzy:                                        

- Franek, dlaczego szef                                         

jest na ciebie taki zły?                                                  

- Bo tydzień temu na imprezie szef wzniósł 

toast: „Niech żyją pracownicy!”,                                      

a ja zapytałem: „Tak? A z czego?” 

*** 

Koleżanka do Jasia:                                      

- Pobawimy się w szkołę?                                        

- Dobra, tylko ja będę nieobecny. 

Magda i Franek 



MINIKRONIKA SKO 

WRZESIEŃ – LISTOPAD 
                                                                    

Spotkanie przedstawicielek                    

PKO Banku Polskiego z rodzicami:)   

                          

 

 

 

 

Wtorki z SKO:) 

 

Zbiórka darów dla podopiecznych 

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 

w Dąbrówce:) 

 

Wspaniałe torty urodzinowe                     

dla naszego bloga:) 

 

Lekcja SKO w klasie IV z udziałem 

Dyrektora Oddziału PKO BP:) 

 

PLANUJEMY DOMOWE FINANSE - 

lekcja SKO w klasie VI z udziałem 

Dyrektora Oddziału PKO BP:) 

 

Opiekun SKO  


