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GAZETKA SZKOLNA 

ECHO

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTKOWIE   

 

Ludwik Jerzy Kern 

LATO, LATO 

Już za parę dni, za dni parę, 

Weźmiesz plecak swój i gitarę, 

Pożegnania kilka słów, 

Pitagoras, bądźcie zdrów, 

Do widzenia wam, canto cantare. 

 

Lato, lato, lato czeka,  

Razem z latem czeka rzeka, 

Razem z rzeką czeka las, 

A tam ciągle nie ma nas. 

 

Lato, lato, nie płacz czasem, 

Czekaj z rzeką, czekaj z lasem, 

W lesie schowaj dla nas                             

chłodny cień, 

Przyjedziemy lada dzień. 
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ZESPÓŁ REDACYJNY „ECHA”:) 

 

 

  

 

                                                                                                           

Maria                       Vanessa                       Damian 

 

 

 

 

           Filip                       Janusz         Opiekun: Iwona Białas-Rychlak 

 

Drodzy Czytelnicy! 

       Oddajemy w Wasze ręce ostatni                             
przed wakacjami numer gazetki szkolnej 
„Echo”.   
        Teraz na dwa miesiące opuścicie szkołę              
i rzucicie się w wir wakacyjnych szaleństw. 
Mamy nadzieję, że ten czas upłynie Wam 
radośnie i będzie pełen atrakcji i zabawy.                                                        
        Pragniemy podziękować Wam za kolej-
ny wspólnie spędzony rok, ponieważ                    
bez Was - Czytelników istnienie „Echa”                
byłoby bezcelowe. 
        Teraz nadszedł czas wytchnienia i na-
brania sił do dalszej pracy w przyszłym roku 
szkolnym.  Odpoczywajcie zatem, bawcie się 
dobrze i pamiętajcie o zachowaniu bezpie-
czeństwa! Do zobaczenia we wrześniu:) 

Zespół Redakcyjny 
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Szkolny Konkurs Recytatorski                     

Poezji Polskiej 

8 marca odbył się Szkolny Konkurs Recyta-
torski Poezji Polskiej. Wzięło w nim udział 
18 uczniów z klas I - VI podzielonych                    
na dwie kategorie wiekowe. Każdy uczest-
nik przedstawił wybrane przez siebie dwa 
utwory poetyckie. 

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu 
czuwała komisja. Zmagania recytatorskie 
podziwiała też zgromadzona w sali gimna-
stycznej publiczność - społeczność szkolna. 
Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji 
wyłoniono zwycięzców. 

Laureatami zostali: 

Klasy I-III 

I miejsce - Antonina Kaźmierczak (klasa IIIb)           

II miejsce - Alicja Lesner (klasa IIIb)                             

III miejsce - Amelia Skrzypkowska (klasa I) 

 

Klasy IV-VI 

I miejsce - Monika Hinc (klasa VI)                         

II miejsce - Damian Nowicki (klasa VI)                 

III miejsce - Vanessa Wojewska (klasa IV)  

 

Laureaci zostali uhonorowani dyplomami 
oraz nagrodami ufundowanymi przez Wi-
ceprzewodniczącą Rady Powiatu Wejhe-
rowskiego Genowefę Słowi. Laureaci I i II 
miejsca w obu kategoriach wiekowych 
wzięli udział w kolejnym – gminnym etapie 
konkursu, który odbył się 14 marca w Bi-
bliotece Publicznej w Szemudzie.  

 

Nasi artyści pięknie wyrecytowali przygo-
towane utwory:) Jesteśmy z Was dumni!!! 

 

Dzień Kobiet 

8 marca obchodzimy Międzynarodowy 
Dzień Kobiet. Z tej okazji zorganizowano  
w szkole turniej "1 z 12", w którym wzięły 
udział uczennice z klas III-VI. Uczestniczki 
odpowiadały na pytania z różnych dziedzin 
wiedzy.  
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Najlepsza okazała się Karolina Bergman        
z klasy VI. Gratulujemy!!! Męska część 
społeczności szkolnej spisała się na medal! 
Były kwiatki, cukierki, czekoladki... i mnó-
stwo serdecznych życzeń:) 

 

 

Szkolny Konkurs                                   
Piosenki Angielskiej 

10 marca odbył się Szkolny Konkurs Pio-
senki Angielskiej. Niestety, w tym roku 
tylko czworo uczniów odważyło się zapre-
zentować swoje umiejętności wokalno-
językowe. Występy młodych artystów po-
dziwiała zgromadzona w sali publiczność - 
społeczność szkolna. Laureatami konkursu 
zostali: 

 

Kategoria: zespoły 

I miejsce 

Agata Damps  i Alicja Gołko-Sulińska (klasa II) 

Kategoria: klasy IV-VI 

I miejsce - Monika Hinc (klasa VI)                                  
II miejsce - Cyprian Gołko-Suliński (klasa VI) 

Gratulujemy!!! Warto dodać, że Monika                     
i Cyprian reprezentowali naszą szkołę                 
w konkursie gminnym:) 

 

Wycieczka do Warszawy 

W dniach 14-15 marca uczniowie klasy V 
uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. 
Największą atrakcją była chyba sama po-
dróż, czyli lot samolotem:) 

 

 

II Gminny Konkurs Ekonomiczny 

Dnia 15 marca 2017 roku w sali OSP                        
w Częstkowie odbył się II Gminny Konkurs 
Ekonomiczny. Wzięło w nim udział 13 
uczniów klas IV  - VI z pięciu szkół:                       
SP w Częstkowie, SP w Jeleńskiej Hucie,               
SP w Kielnie, SP w Łebieńskiej Hucie                     
oraz SP w Szemudzie. Celem konkursu 
było pobudzanie i rozwijanie zaintereso-
wania tematyką ekonomiczną wśród dzieci 
i młodzieży, upowszechnianie wiedzy                  
o usługach i produktach oferowanych 
klientom przez banki, kształtowanie po-
staw bezpiecznego korzystania z nowocze-
snych usług bankowych, propagowanie 
zasad racjonalnego gospodarowania, 
zwiększanie umiejętności wykorzystania 
wiedzy ekonomicznej w życiu codziennym, 
a także poszerzanie kompetencji matema-
tycznych.  
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Nad prawidłowym przebiegiem konkursu 
czuwała komisja, w składzie której znaleźli 
się przedstawiciele poszczególnych placó-
wek. Uczestnicy rywalizowali w kilku kon-
kurencjach, wykonywali  zadania o różnym 
stopniu trudności. Musieli wykazać się 
znajomością pojęć z zakresu ekonomii                  
i historii pieniądza   oraz wiedzą na temat 
wyglądu polskich banknotów. Zmierzyli się 
również w liczeniu monet i rozwiązywaniu 
zadań matematycznych. 

Uczniom kibicowali opiekunowie. Kciuki 
trzymała za nich także Pani Barbara Sie-
mek-Pawłowska, Kierownik Referatu 
Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Gminy 
Szemud, która zaszczyciła nas swoją obec-
nością. 

Po rozegraniu wszystkich konkurencji                      
i małej dogrywce, uczestnicy udali się                 
na słodki poczęstunek, a komisja podliczy-
ła punkty i wyłoniła zwycięzców.  Zostali 
nimi: 

 I miejsce – Nina Kaźmierczak                      
(SP w Częstkowie) 

 II miejsce – Nikola Kwidzińska                  
(SP w Łebieńskiej Hucie) 

 III miejsce - Karolina Bergman                 
(SP w Częstkowie) 

Uczniowie wykazali się dużą wiedzą                        
i umiejętnościami, dlatego różnice                         
w punktacji były bardzo niewielkie. Kolej-
ne trzy pozycje zajęli: 

 Damian Pranczke (SP Szemud) 
 Jakub Kukułowicz (SP Szemud) 
 Cezary Stolz (SP Szemud) 

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali uho-
norowani dyplomami, nagrodami w posta-
ci rozmaitych gier oraz upominkami PKO 
Banku Polskiego. 

 

 

Warto dodać, że II Gminny Konkurs Eko-
nomiczny ponownie spotkał się z uzna-
niem zarówno uczniów, jak i ich opieku-
nów. Wszyscy świetnie się bawili, a o to 
przecież chodziło! 

W tym miejscu chciałabym serdecznie po-
dziękować Sołtysowi i Radzie Sołeckiej wsi 
Częstkowo oraz Oddziałowi I PKO Banku 
Polskiego w Rumi za zaangażowanie, efek-
tywną współpracę oraz ufundowanie na-
gród dla uczestników konkursu. Ogromne 
podziękowania kieruję również do nauczy-
cieli, którzy poświęcili swój czas   i pomogli 
dzieciom w przygotowaniach do konkursu. 

Dziękuję także wszystkim, którzy w jaki-
kolwiek sposób pomogli mi w organizacji 
tego przedsięwzięcia, a zwłaszcza: Pani 
Dyrektor Iwonie Toruńczak, Pani Beacie 
Brzeskiej, Panu Jackowi Żywickiemu                  
oraz uczennicy Monice Hinc. 

Dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu 
za wspólną zabawę, a laureatom serdecz-
nie gratuluję. Do zobaczenia w przyszłym 
roku! 

 Organizator konkursu: Iwona Białas-Rychlak 
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Dzéń Jednotë Kaszëbów 

Dnia 19 marca 1238 roku papież Grzegorz 
IX  w swojej bulli określił władcę pomor-
skiego tytułem „Książę Kaszubski”. Była to 
prawdopodobnie pierwsza historyczna 
wzmianka o Kaszubach. Od 2004 roku                  
na pamiątkę tego wydarzenia świętowany 
jest Dzień Jedności Kaszubów. W naszej 
szkole obchodziliśmy go 17 marca. Świę-
towanie rozpoczęliśmy się od wspólnego 
odśpiewania hymnu kaszubskiego.  

 

Następnie odbył się turniej wiedzy o Ka-
szubach. Wzięły w nim udział trzy drużyny, 
których liderami byli uczniowie klasy VI: 
Kamil, Damian i Sebastian. Po rozegraniu 
wszystkich konkurencji i podliczeniu punk-
tów okazało się, że najwyższy wynik uzy-
skała drużyna Kamila. Drugie miejsce zdo-
był Sebastian, a trzecie - Damian. GRATU-
LUJEMY!!! Na koniec wysłuchaliśmy kilku 
piosenek kaszubskich w wykonaniu szkol-
nego chóru. To była wspaniała lekcja lo-
kalnego patriotyzmu:) 

 

II miejsce w finale wojewódzkim  
XV Pomorskiego Festiwalu Piosenki 

Kaszubskiej „Kaszëbsczé Spiéwë” 

17 marca w Szkole Podstawowej im. Lecha 
Bądkowskiego w Luzinie odbył się XV Po-

morski Festiwal Piosenki Kaszubskiej „Ka-
szëbsczé Spiéwë” pod patronatem hono-
rowym: Kuratora Oświaty w Gdańsku Mo-
niki Kończyk, Marszałka Województwa 
Pomorskiego Mieczysława Struka, Senato-
ra Kazimierza Kleiny. 

 

Celem festiwalu jest popularyzacja piose-
nek kaszubskich wśród dzieci i młodzieży, 
promowanie talentów oraz motywowanie 
do ich rozwijania, wymiana doświadczeń 
artystycznych, integracja środowiska ka-
szubskiego. Naszą szkołę reprezentował 
zespół w składzie: Vanessa Wojewska (kla-
sa IV), Agata Naczk (klasa V), Helena No-
wicka (klasa V), Weronika Bach (klasa V), 
Szymon Kaźmierczak (klasa V), Monika 
Hinc (klasa VI), Sebastian Lesner (klasa VI). 
Nasi artyści odnieśli ogromny sukces - 
zdobyli II miejsce!!! GRATULUJEMY!!!   
JESTEŚMY Z WAS DUMNI!!!  

Po raz kolejny okazuje się, że MIARĄ SUK-
CESU SZKOŁY NIE JEST JEJ WIELKOŚĆ :) 

 

I miejsce w VIII Gminnym Konkursie 
Poezji i Piosenki Angielskiej 

22 marca w Gimnazjum w Szemudzie od-
był się VIII Gminny Konkurs Poezji i Pio-
senki Angielskiej. Naszą szkołę reprezen-
towało dwoje uczniów: Monika Hinc (klasa 
VI) oraz Cyprian Gołko-Suliński (klasa VI). 
Nasi artyści wspaniale zaśpiewali przygo-
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towane przez siebie utwory. Występ Mo-
niki spotkał się ze szczególnym uznaniem 
jury. Nasza uczennica zdobyła I miejsce:)  

 

Gratulujemy!!! 

 

Wiosna, ach to Ty!  

24 marca, z lekkim opóźnieniem, powitali-
śmy wiosnę :) 

 

Nasze przedszkolaki przygotowały wspa-
niałe przedstawienie, na które zaprosiły 
rodziców oraz starszych kolegów i kole-
żanki. Rozstrzygnięto także szkolny kon-
kurs plastyczny na najbardziej szalony por-
tret Pani Wiosny:) 

 

„Magiczny świat teatrów                           
muzycznych” 

24 marca w naszej szkole odbył się kolejny 
koncert Leszka Boliboka i towarzyszącego 
mu gitarzysty. Tym razem artyści przybliży-
li uczniom „Magiczny świat teatrów mu-
zycznych, czyli wielkie przeboje mistrzów 
opery, operetki, baletu i musicalu”. 

 

Dzieci z przyjemnością słuchały wspania-
łych dzieł muzycznych z różnych epok.            
Z wielkim entuzjazmem brały też udział                  
w rozmaitych zabawach rytmiczno-
ruchowych. Dziękujemy za niesamowitą 
lekcję muzyki:) 

 

Brawo Paweł! 

Dnia 27 marca 2017 roku w Gimnazjum                 
w Szemudzie odbyły się gminne eliminacje 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej „Młodzież zapobiega pożarom”. Naszą 
szkołę reprezentowało dwóch uczniów: 
Paweł Pesta (klasa IV) oraz Kamil Wojew-
ski (klasa VI).  

Celem turnieju jest popularyzowanie 
wśród dzieci i młodzieży znajomości prze-
pisów przeciwpożarowych, zasad postę-
powania na wypadek pożaru, praktycz-
nych umiejętności posługiwania się pod-
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ręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy                   
na temat techniki pożarniczej, organizacji 
ochrony przeciwpożarowej oraz historii                 
i tradycji ruchu strażackiego. 

 

Paweł zdobył II miejsce i reprezentował 
naszą gminę i szkołę w eliminacjach po-
wiatowych. Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów!!! 

 

"Bliżej Europy-nowoczesne metody 
gospodarowania odpadami" 

 

Uczniowie klasy IV i V wzięli udział                            
w warsztatach terenowych pt.: "Bliżej Eu-
ropy - nowoczesne metody gospodarowa-
nia odpadami", które odbyły się 28 marca 

w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów 
Eko Dolina w Łężycach oraz w siedzibie 
KZG "Dolina Redy i Chylonki".  

W ramach warsztatów uczniowie poznali 
zasady funkcjonowania zakładu oraz drogę 
odpadów do miejsca ich przetworzenia                      
oraz ostatecznego unieszkodliwienia.                  
To były bardzo ciekawe i pouczające zajęcia. 

 

Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji 
i Prozy Kaszubskiej "Rodnô Mòwa" 

29 marca w naszej szkole królował język 
kaszubski:) Wszystko za sprawą Szkolnego 
Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy 
Kaszubskiej "Rodnô Mòwa". 

Celem konkursu jest poznawanie i popula-
ryzacja literatury, tradycji i folkloru ka-
szubskiego oraz pielęgnowanie mowy ka-
szubskiej. Nad prawidłowym przebiegiem 
konkursu czuwała komisja. Oceniała po-
szczególne wystąpienia, aby wyłonić lau-
reatów. W konkursie udział wzięło 16 
uczniów z klas 0-VI, podzielonych na trzy 
kategorie wiekowe. Uczestnicy recytowali 
wiersze i fragmenty prozy w języku ka-
szubskim. Po wysłuchaniu wszystkich wy-
stąpień komisja udała się na naradę i wy-
łoniła zwycięzców.  

Zostali nimi: 

Klasa "0" 
I miejsce - Aleksandra Dampc 

II miejsce - Maciej Kowalewski 
III miejsce - Kacper Hommel 

Klasy I - III 

I miejsce - Aneta Rompca 

II miejsce - Kornelia Pupacz 

III miejsce - Anna Rompca 
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Klasy IV - VI 

I miejsce - Helena Nowicka 

II miejsce - Filip Hinc 

III miejsce - Paweł Pesta 

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów!!! 

 

Sąd nad Syzyfem 

30 marca w klasie V odbyła się nieco-
dzienna lekcja języka polskiego. Klasa                  
na czas zajęć zamieniła się w salę rozpraw, 
a uczniowie wcielili się w role bohaterów 
mitu o Syzyfie. Wybrano również oskarży-
ciela, obrońcę, sędziego i ławę przysię-
głych. Po wysłuchaniu obu stron i zeznań 
świadków sędziowie wydali sprawiedliwy 
wyrok.  

 

To była niezwykła lekcja! Uczniowie zdoby-
li nowe doświadczenia, wzbogacili swoją 
wiedzę, a jednocześnie świetnie się bawili. 

 

Mamy "WICEMISTRZA                                
MATEMATYKI KLAS III" 

 

Dnia 6 kwietnia w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Szemudzie odbył się 
Gminny Konkurs Matematyczny                          
dla uczniów klas III. Naszą szkołę reprezen-
towało troje uczniów: Alicja Lesner  i Nata-
lia Kowalewska (klasa IIIb) oraz Krzysztof 
Bartecki (klasa IIIa). Okazało się, że wśród 
nich znalazł się "WICEMISTRZ MATEMA-
TYKI KLAS III". Tytuł ten zdobyła Alicja Le-
sner:) Gratulujemy!!! 

 

Warsztaty z programowania                           
i budowania robotów 

5 kwietnia uczniowie klasy IV wzięli udział 
w warsztatach z programowania i budo-
wania prawdziwych robotów. Zajęcia zor-
ganizowała Biblioteka Publiczna w Częst-
kowie. 
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Święta Wielkanocne 

12 kwietnia uczniowie klasy VI przybliżyli 
nam historię i symbolikę Świąt Wielkanoc-
nych.  

 

Przypomnieli również najważniejsze zwy-
czaje     i tradycje związane z tym okresem. 

 

Sprzątaliśmy Częstkowo 

W dniach 20 - 21 kwietnia sprzątaliśmy 
nasz mały świat - Częstkowo. Uczniowie                  
wraz z opiekunami, wyposażeni w worki                
i rękawice ochronne, z zapałem przemie-
rzali okolicę w poszukiwaniu porzuconych 
na poboczach, drogach i w lasach śmieci.  

 

Z taką armią miłośników ekologii nie miały 
żadnych szans. Nasi "pogromcy śmieci" jak 
zawsze spisali się na medal! 

 

Obchody Dnia Ziemi 

24 kwietnia obchodziliśmy w szkole Świa-
towy Dzień Ziemi. Z tej okazji uczniowie 
klasy II i V przygotowali przedstawienia,               
w których przypomnieli wszystkim, jak 
ważne jest dbanie o środowisko.  

 

SZANUJMY ZIEMIĘ,                                                  
BO TO NASZ WSPÓLNY DOM !!! 
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"Strój wyczarowany z odpadów" 

22 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień 
Ziemi. Z tej okazji już po raz czwarty zor-
ganizowaliśmy pokaz mody w ramach 
konkursu SKO "Strój wyczarowany z odpa-
dów".  

 

Wzięło w nim udział dziesięcioro uczniów  
z klas 0-VI. Uczestnicy zaprezentowali się 
publiczności w zaprojektowanych i wyko-
nanych przez siebie strojach. Po obejrze-
niu wszystkich prac komisja wyłoniła zwy-
cięzców. Laureatami zostali: 

I miejsce - Agata i Wiktor Zaborowscy 

(klasa 0) 

II miejsce - Alicja Gołko-Sulińska (klasa II) 

III miejsce - Elżbieta Kwidzińska (klasa I) 

GRATULUJEMY!!! 

 

„Ortograficzne Łamigłówki” 

Dnia 26 kwietnia 2017 roku w Częstkowie 
po raz trzeci odbył się Konkurs "Ortogra-
ficzne Łamigłówki" dla uczniów szkół pod-
stawowych klas IV-VI ze stwierdzoną dys-
leksją rozwojową oraz „Ortograficzne Ła-
migłówki. Pierwsze Kroki” przeznaczony  

dla uczniów klas I-III z grupy ryzyka dyslek-
sji. Głównym organizatorem projektu jest 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna             
Nr 5 w Gdańsku przy współpracy Gdań-
skiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Dysleksji Nr 70, a współorganizatorem - 
Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamo-
wicz. Szkoła Podstawowa w Częstkowie 
jest jednym z organizatorów terenowych 
tego przedsięwzięcia. W obu Konkursach 
udział wzięło łącznie 21 uczniów z czterech 
szkół: Zespołu Szkół z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Kielnie, Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Łebnie, Społecznej Szkoły 
Podstawowej w Dobrzewinie - Karczem-
kach oraz Szkoły Podstawowej w Częstko-
wie. Spotkanie przebiegło w miłej i rado-
snej atmosferze. Uczniowie napisali test 
złożony z rozmaitych zadań, sprawdzają-
cych znajomość zasad ortograficznych, 
umiejętność ich zastosowania w praktyce, 
a także pomysłowość i kreatywność. Oka-
zało się, że uczestnikom bardzo podobało 
się rozwiązywanie łamigłówek. Po godzin-
nym wysiłku umysłowym, na wszystkich 
czekał słodki poczęstunek. Kolejnym punk-
tem imprezy były zabawy integracyjne, 
którym towarzyszył śmiech i dobry humor. 
Dzieci świetnie się bawiły.  

 

W tym czasie nauczyciele oceniali prace 
pisemno – plastyczne (plakaty, gry plan-
szowe, zakładki, karty, słowniczki obraz-
kowo – wyrazowe, fiszki ortograficzne), 
które uczniowie wykonywali w ramach 
przygotowań do Konkursu.  
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Zorganizowano również wystawę tych 
prac, aby dzieci mogły obejrzeć propozycje 
swoich koleżanek i kolegów z innych szkół. 
Było co podziwiać!  

Należy zaznaczyć, że każdy uczestnik tego 
przedsięwzięcia zasłużył na miano zwy-
cięzcy, gdyż podjął się trudu przygotowa-
nia i udziału w Konkursie oraz odważył się 
zmierzyć   z trudną polską ortografią.                     
W Konkursie "Ortograficzne Łamigłówki. 
Pierwsze Kroki" laureatami zostali: 

I miejsce – Oliwier Miotke (SP Łebno) 

II miejsce – Katarzyna Grubba (SP Łebno) 

III miejsce – Ewelina Baranowska (SP Łebno) 

Wyniki Konkursu "Ortograficzne Łami-
główki" przedstawiają się następująco: 

I miejsce – Adam Szodrowski (SP Łebno) 

II miejsce – Wiktoria Wieczorek (SP Kielno) 

III miejsce – Karolina Kiedrowska (SP Łebno) 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy                    
i nagrody książkowe. 

 

Warto dodać, że 7 czerwca w Gdańsku 
odbył się finał, podczas którego laureaci 
Konkursu w kategorii klas IV-VI stanęli                 
do turnieju o tytuł „Mistrza Ortograficz-
nych Łamigłówek”.  

W tym miejscu chciałabym serdecznie po-
dziękować Radzie Sołeckiej wsi Częstkowo 
za dofinansowanie Konkursu. Ogromne 
podziękowania kieruję również do nauczy-
cieli, którzy poświęcili swój czas i pomogli 

dzieciom w przygotowaniach do turnieju. 
Dziękuję także wszystkim osobom, które         
w jakikolwiek sposób pomogły mi w orga-
nizacji Konkursu, a zwłaszcza: Pani Dyrek-
tor Iwonie Toruńczak, Pani Agnieszce 
Dzienisz, Pani Beacie Brzeskiej oraz Panu 
Jackowi Żywickiemu. To był wspaniały                     
i niezwykły dzień! Dziękuję wszystkim 
uczestnikom Konkursu za wspólną zaba-
wę, a laureatom serdecznie gratuluję.                 
Do zobaczenia w przyszłym roku! 

Koordynator Konkursu: Iwona Białas-Rychlak 

 

W rocznicę uchwalenia                             
Konstytucji 3 Maja 

 

8 maja uczniowie klasy IV zaprosili spo-
łeczność szkolną do udziału w żywej lekcji 
historii. Młodzi artyści przenieśli zgroma-
dzonych w odległe czasy, minione wieki, 
by słowem i piosenką przybliżyć wzniosłe 
wydarzenia, związane z uchwaleniem Kon-
stytucji 3 Maja. Czwartoklasistom towa-
rzyszył chór szkolny, który zadbał o mu-
zyczną oprawę przedstawienia.  

"Grają trąby... dzwonią dzwony, 
radość dziś napełnia kraj. 

W Polsce wielkiej odrodzonej 
Wiwat! Wiwat Trzeci Maj!" 
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Spotkanie autorskie z Ewą Cichocką 

8 maja, w ramach XIV Ogólnopolskiego 
Tygodnia Bibliotek, uczniowie klas IV-VI 
uczestniczyli w spotkaniu z Ewą Cichocką - 
dziennikarką, podróżniczką, autorką zbioru 
wierszyków dla dzieci, opartych na mitach 
sycylijskich pt. "RYMOWANKI SYCYLIANKI 
czyli mity z Wyspy Słońca". 

Spotkanie miało formę warsztatów mito-
logicznych. Uczniowie poznali legendarne 
nimfy i potwory z Sycylii. Obejrzeli kilka 
starożytnych mitów w wersji animowanej                  
i wysłuchali autorskiego wykonania wier-
szyków ze zbioru "RYMOWANKI SYCY-
LIANKI czyli mity z Wyspy Słońca".  

 

Ostatnim punktem spotkania było wyko-
nanie prac plastycznych inspirowanych 
RYMOWANKAMI. 

 

Spektakl pt. "Czerwony Kapturek" 

11 maja, w ramach XIV Ogólnopolskiego 
Tygodnia Bibliotek, uczniowie klas 0-III 

obejrzeli spektakl pt. "Czerwony Kaptu-
rek". 

 

 

"Mistrz Pięknego Czytania" 

 

10 maja w Bibliotece Publicznej w Częst-
kowie odbył się Konkurs "Mistrz Pięknego 
Czytania".  

Laureatami zostali: 

Klasa I - Kinga Sikora 
Klasa II - Magdalena Żywicka 

Klasa III - Mateusz Lesner 

GRATULUJEMY!!! 
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Pasowanie na czytelnika 

"Czytanie książek to najpiękniejsza zaba-
wa, jaką sobie ludzkość wymyśliła."                    
(Wisława Szymborska)  

 

15 maja uczniowie klasy I zostali uroczy-
ście przyjęci w poczet czytelników Biblio-
teki Publicznej w Częstkowie. 

 

„Czy znasz tę baśń?” 

II edycja Wojewódzkiego konkursu dla klas 
III „Czy znasz tę baśń?”, która odbyła się w 
Częstkowie przeszła już do historii. Organi-
zatorami konkursu byli nauczyciele                         
z Częstkowa. Konkurs polegał na wykaza-
niu się dobrą znajomością baśni i legend 
kaszubskich. Tegoroczny konkurs patrona-
tem objęli: Starosta Powiatu Wejherow-
skiego Pani Gabriela Lisius, Wójt Gminy 
Szemud Ryszard Kalkowski Radna Powiatu 
wejherowskiego Genowefa Słowi, dyrektor 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej w Wejherowie Tomasz 
Fopke, Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego w Gdańsku Edmund Witt-
brodt. Długoletnim sprzymierzeńcem                  
i współorganizatorem konkursu jest Pani 
Dyrektor Biblioteki Gminnej w Szemudzie 
Iwona Piastowska, Sołectwo Częstkowo, 

OSP Częstkowo oraz Firma Now-Drew               
z Częstkowa, dyrektor do spraw edukacji    
w ZKP Lucyna Radzimińska oraz Rada Ro-
dziców ze Szkoły Podstawowej w Częstko-
wie. Do grona współorganizatorów dołą-
czyło także Gminne Centrum Kultury i Re-
kreacji w Szemudzie przy udziale dyrektora 
Tomasza Steina i Leszka Walkowiaka.  

 

Konkurs oceniała wysoka Komisja w oso-
bach pisarza i twórcy kaszubskiego Roma-
na Drzeżdżona z Muzeum Piśmiennictwa                    
w Wejherowie, dyrektor Gminnej Bibliote-
ki-Iwona Piastowska oraz pracownik bi-
blioteki-znawczyni legend i baśni kaszub-
skich Honorata Pesta. Na konkurs zgłosiło 
udział 26 szkół z całego województwa po-
morskiego. Konkurs przebiegał w dwóch 
etapach. W przerwie uczestnicy mogli 
obejrzeć spektakl uczniów z Częstkowa         
o początkach państwa polskiego i przyjęciu 
chrztu przez Mieszka I-przygotowany                  
pod kierunkiem Jolanty Uhlenberg i sce-
nografii Tomasza Piotrowicza-nauczycieli 
tutejszej szkoły.  

Uczestnicy konkursu doskonale znali treści 
baśni ich bohaterów i nazwy w nich wy-
stępujące. Znali odpowiedź nawet na naj-
trudniejsze pytania. Poziom wiedzy 
uczestników był bardzo wyrównany. I nie-
wielkie też były różnice w punktacji. 
Świadczy to o bardzo starannym przygo-
towaniu uczniów, za co należą się brawa 
zarówno im, jak i ich opiekunom! Jak to                
w konkursach bywa muszą być wygrani               
i przegrani.  
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Po zaciętej rywalizacji o 3 miejsce (walczy-
ły szkoły w Borowym Młynie, Jeleńskiej 
Hucie, Częstkowie i Kożyczkowie) wygrała 
szkoła w Jeleńskiej Hucie przygotowana 
pod kierunkiem pani Judyty Miłosz. Miej-
sce drugi uzyskała szkoła im. JPII w Łebnie 
przygotowana przez panią Annę Waldow-
ską.  

 

Najlepsi finaliści przyjechali ze szkoły im. 
Jakuba Wejhera w Górze - przygotowani 
przez panią Lucynę Lessnau. To do szkoły 
w Górze trafiła główna nagroda.   

Gratulujemy zwycięskim szkołom i ich na-
uczycielom, a także wszystkim uczestni-
kom konkursu, którzy znaleźli się tutaj                     
po eliminacjach szkolnych, reprezentując 
najlepszych. Dzięki współorganizatorom                   
i patronatowi w/w osób wszyscy uczestni-
cy i ich opiekunowie otrzymali piękne na-
grody i pamiątkowe gadżety. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim osobom zaangażo-
wanym w dzieło, które tworzymy wspólnie 
od lat na rzecz drugiego człowieka.  

Dziękuję za krzewienie tradycji i kultury 
kaszubskiej na naszej pięknej kaszubskiej 
ziemi. Dzięki Wam Nigdë  do zgubë nie 
przindą Kaszëbë i nasza tożsamość polsko-
kaszubska nie zostanie zatracona. Dziękuję 
nauczycielom, którzy od wielu lat tworzą 
konkurs, mobilizując tym samym innych 
do czytelnictwa i zachęcając do współza-
wodnictwa.  

Dziękujemy strażakom, że udostępniają 
nam miejsce przebiegu konkursu-swoją 
piękną salę. Razem można więcej! 

Iwona Toruńczak 

 

Kochanym Mamusiom :) 

Ona mi pierwsza pokazała księżyc 
i pierwszy śnieg na świerkach, 

i pierwszy deszcz. 

Byłem wtedy mały jak muszelka, 
a czarna suknia matki szumiała                                      

jak Morze Czarne. 

(Konstanty Ildefons Gałczyński) 

 

 

Dzień Dziecka 

1 czerwca obchodziliśmy Dzień Dziecka.               
Z tej okazji na uczniów czekała moc atrak-
cji:) Odwiedzili nas też Państwo Engel-
brecht - właściciele sklepu "Marysieńka" 
oraz strażacy z OSP Częstkowo i obdaro-
wali wszystkich słodkimi upominkami:)  
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Dziękujemy!!! 

 

„Stop wulgaryzmom i przemocy” 
"Bezpieczne wakacje" 

W dniach 5 – 12 czerwca br. w naszej szko-
le realizowaliśmy projekt pod hasłem 
„Stop wulgaryzmom i przemocy. Bezpiecz-
ne wakacje”. Projekt miał charakter profi-
laktyczny. Powstał w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli                  
w szkole oraz ograniczenia występowania 
agresji słownej i fizycznej, a także w celu 
poprawy relacji interpersonalnych w kla-
sach, między uczniami oraz między 
uczniami a nauczycielami.  

W ramach projektu zorganizowano szereg 
działań. Odbył się konkurs na klasowy pla-
kat dotyczący przeciwdziałania wulgary-
zmom i przemocy.  

 

Uczniowie klasy V przeprowadzili sondę    
na temat spędzania czasu wolnego                 
oraz zachowania bezpieczeństwa podczas 
zabaw i wakacyjnego wypoczynku. 
Wszystkie klasy przygotowały gazetki 
ścienne na temat bezpieczeństwa                
w czasie wakacji. 8 czerwca obchodziliśmy 
Dzień Uprzejmości. Tego dnia wszyscy no-
sili na swoim ubraniu przypięty znaczek                         
z uśmiechniętą buźką i starali się zrobić    
dla kogoś coś miłego. W ramach wycho-
wania fizycznego odbyły się rozgrywki 
międzyklasowe pod hasłem „Agresywne 
zachowanie zamieniamy na integracyjne 
granie”. Transparent z takim hasłem przy-
gotowali i zawiesili na szkolnym ogrodze-
niu uczniowie klasy IV.  

 

12 czerwca odbył się apel na temat prze-
ciwdziałania przemocy i wulgaryzmom 
oraz niewłaściwego zachowania w lesie 
przygotowany przez uczniów klasy VI.  

 

W ramach projektu zorganizowano rów-
nież Szkolny Konkurs na Miss i Mistera 
Uprzejmości.  
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Kandydaci do zdobycia tego zaszczytnego 
miana musieli spełnić określone warunki                
i wywiązać się z kilku zadań, tj. wziąć ak-
tywny udział w realizacji projektu, ułożyć 5 
fraszek lub wierszyków o tematyce prze-
ciwdziałania wulgaryzmom i przemocy, 
przygotować plakat promujący jego osobę, 
posiadać wysoki poziom kultury osobistej 
(mowa, strój, stosunek do innych osób),              
w kontaktach z innymi osobami wyróżniać 
się uprzejmością, przygotować 7 niespo-
dzianek na Dzień Uprzejmości.  

 

Gala finałowa odbyła się 12 czerwca,                     
a tytuły zdobyli: 

Miss Uprzejmości – Karolina Bergman                
Mister Uprzejmości – Sebastian Lesner 

 

Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci 
szarf i dyplomów przygotowanych przez 
Samorząd Uczniowski. Gratulujemy!!! 

Opiekun projektu: Jolanta Uhlenberg 

Z.R. 

 ZGADUJ              

ZGADULA:) 
Czy wiesz, jak ta pora roku 

zwie się pośród ludzi, 
gdy słonko późno spać idzie, 

a wcześnie się budzi? 

*** 

Ma na dnie piasek                                                   
albo kamienie,                                                          

do morza śpieszy                                                 
wciąż niestrudzenie. 

*** 

Przychodzi raniutko                                                 
gorące i złote.                                                            

Odchodzi wieczorem-                                           
znów na piechotę. 

*** 

Na brzeg morza przynoszą                                            
algi i bursztyny.                                                    

Na swym grzbiecie kołyszą                                    
chłopców i dziewczyny. 

  

 

 

 

 

                                                      Z.R. 
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 WYWIAD Z PANIĄ KAJĄ FORMELA 
NAUCZYCIELKĄ                                             

JĘZYKA ANGIELSKIEGO                                           

                                                                                       
Redaktorzy (R.): Ile lat pracuje Pani w na-
szej szkole? 

Pani Formela (P.F.): Pracuję z Wami już      
od trzech lat. 

R.: Czy od zawsze myślała Pani, że będzie 
nauczycielką? 

P.F.: Szczerze mówiąc, nigdy nawet nie 
przypuszczałam, że zostanę nauczycielką. 
To ostatnia rzecz jaką chciałam robić                    
w życiu. A to ci niespodzianka ;) 

R.: Dlaczego wybrała Pani akurat ten 
przedmiot nauczania? 

P.F.: Angielski? To język międzynarodowy, 
dający ogrom szans i  możliwości. Przydał 
mi się wiele razy, dlatego chciałabym, żeby 
i moi uczniowie go polubili. 

R.: Największy sukces i największa poraż- 
ka…? 

P.F.: Takie typowe pytanie z rozmów                        
o pracę - odpowiedź najgorsza z możli-
wych, aczkolwiek prawdziwa - nigdy się 
nad tym nie zastanawiałam. 

R.: Co zmieniłaby Pani w naszej szkole? 

P.F.: Tradycyjny dzwonek zamieniłabym      
na jakąś optymistyczną melodię, każdego 
miesiąca inny utwór  

R.: Czego Pani najbardziej nie lubi w swojej 
pracy? 

P.F.: Rozczarowań i zawodów. Nie zawsze 
jest tak, jak tego oczekujemy.  

R.: Jakie są zalety i wady pracy nauczycie-
la? 
 
P.F.: Zalety? Praca z drugim człowiekiem, 
uśmiechnięte twarze uczniów. „Ale było 
fajnie na angielskim” – powód, dla którego 
wraca się dnia następnego do pracy.                
Wady? Stres. 

R.: Jak według Pani skłonić uczniów,                 
aby z chęcią uczyli się języków obcych? 

P.F.: Słuchajcie muzyki, grajcie w gry, 
oglądajcie seriale - to najlepsza metoda 
nauki języka, która nie wymaga wyjazdu 
na długie miesiące poza granice Polski ;) 

R.: Czym Pani się interesuje?  

P.F.: Uwielbiam podróże, książki i muzykę.  

R.: Co robi Pani w wolnym czasie?  

P.F.: Czytam. Dużo.  

R.: Czy może Pani opowiedzieć o swoich 
marzeniach? 
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P.F.: Chciałabym być szczęśliwa, mieć przy-
jaciół i uczniów, którzy wysyłaliby mi kartki 
świąteczne, gdy już będę całkiem stara                  
i brzydka.  

R.: Co chciałaby Pani przekazać uczniom 
naszej szkoły? 

P.F.: Oceny nie są najważniejsze na świe-
cie. Liczy się to, co zostaje Wam w gło-
wach, bo przyda się to w najmniej oczeki-
wanym momencie. Czasami warto posłu-
chać starszych  

R.: Dziękujemy Pani za rozmowę. Życzymy 
dużo zdrowia oraz wielu sukcesów zawo-
dowych.  
 
P.F.: Dziękuję  
 
 

 

 

 
 

Źródło: www.e-kolorowanki.eu 
 

Z.R.  
 

 

Gdzie spędzisz wakacje? 

 

- W górach.                              Wiktoria Hommel 

- W domu.                           Natalia Kowalewska 

- U kuzyna w Przodkowie.        Damian Brzeski 

- Nad morzem.                           Weronika Bach 

- Na rybach.                                Szymon Klebba 

- W domku letniskowym.       Sebastian Lesner 

- W domu.                                    Natalia Wenta 

- Nad morzem.                                Maciej Bach 

- W górach.                             Dominik Domarus 

- W Zakopanem.                           Agata Damps 

- U babci w Milwinie.         Magdalena Żywicka 

- Na kolonii.                                    Alicja Lesner 

- Nad morzem.                              Wiktoria Bojk 

- U cioci i koleżanki.                     Julia Bartecka 

Vanessa 

 

http://www.e-kolorowanki.eu/
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ZWIEDZALIŚMY MAŁOPOLSKĘ :) 

W dniach 29 maja - 2 czerwca 2017 roku 
grupa uczniów i absolwentów Szkoły Pod-
stawowej w Częstkowie uczestniczyła                   
w pięciodniowej wycieczce po Małopolsce. 
Pierwszym punktem programu było zwie-
dzanie Sanktuarium na Jasnej Górze.                 
Zobaczyliśmy Kaplicę Cudownego Obrazu 
Matki Bożej, Bazylikę Jasnogórską, Salę 
Rycerską, Muzeum Jubileuszu 600-lecia 
Jasnej Góry, Bastion Św. Rocha, Arsenał, 
Wieżę Jasnogórską. Po ogromnej dawce 
wrażeń duchowych, z przyjemnością zje-
dliśmy obiad w Restauracji „Klimaty”,                       
a następnie wyruszyliśmy w dalszą drogę. 
Celem naszej podróży był Kraków, do któ-
rego dotarliśmy dopiero wieczorem.                  
Zjedliśmy kolację, zakwaterowaliśmy się                
w Schronisku Młodzieżowym „Oleandry”                
i udaliśmy się na zasłużony wypoczynek. 

 

Kolejnego dnia czekała nas kolejna porcja 
atrakcji! Zaczęliśmy od zwiedzania Kazi-
mierza oraz Wzgórza Wawelskiego (kate-
dry, Kaplicy Zygmuntowskiej, krypty pre-
zydenckiej, Zamku Królewskiego, Smoka 
Wawelskiego). Po obiedzie udaliśmy się    
do Parku Edukacji Globalnej – Wioski Świa-
ta. Tam uczestniczyliśmy w warsztatach 

połączonych z interaktywnym zwiedza-
niem. Mieliśmy niepowtarzalna okazje 
zobaczyć w jednym miejscu: wioskę afry-
kańską, papuaski dom na palach, jurtę 
mongolską, igloo, indiańskie tipi oraz pe-
ruwiańską chatę. To była wspaniała przy-
goda! 

 

Trzeci dzień rozpoczęliśmy od wizyty                    
w Bochni i zwiedzania zabytkowej kopalni 
soli. Ogromnych wrażeń dostarczyła nam 
przejażdżka kolejką podziemną i przepra-
wa łodzią przez zalaną solanką komorę. 
Tych emocji z pewnością długo nie zapo-
mnimy:) Po obiedzie wyruszyliśmy na spa-
cer po Krakowie, a dokładniej po Starym 
Mieście. Usłyszeliśmy na żywo hejnał ma-
riacki. Zobaczyliśmy m.in. Barbakan i Bra-
mę Floriańską, Ulicę Floriańską, Jamę Mi-
chalika, dom Jana Matejki, Rynek Główny, 
Bazylikę Mariacką i ołtarz Wita Stwosza, 
Sukiennice, Wieżę Ratuszową. Zaopatrzyli-
śmy się również w rozmaite pamiątki, któ-
re przez długi czas przypominać nam będą 
wizytę w tym wspaniałym mieście.                                 
W czwartkowy poranek pożegnaliśmy Kra-
ków i wyruszyliśmy do Zakopanego.                    
Po drodze zatrzymaliśmy się w Chochoło-
wie - malowniczo położonej miejscowości, 
zbudowanej prawie w całości z oryginal-
nych chałup góralskich. Wybraliśmy się             
na spacer do granicy polsko-słowackiej. 
Wysiłek związany z dość wyczerpującym 
marszem zrekompensowała nam możli-
wość podziwiania wspaniałych tatrzań-
skich krajobrazów. 
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Po tej wędrówce z ogromnym apetytem 
zjedliśmy obiad w Restauracji "Dwór Śle-
body" w Zakopanem. Następnie udaliśmy 
się do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej 
wybudowanego jako votum za ocalenie 
życia papieża Jana Pawła II po zamachu                 
z 13.05.1981, a potem na spacer po Kru-
pówkach. Ostatnią atrakcją tego dnia był 
rejs gondolami po Jeziorze Czorsztyńskim. 
W czasie tej wspaniałej wycieczki podzi-
wialiśmy nie tylko same góry, które wyglą-
dają naprawdę monumentalnie, ale także 
ruiny zamku w Czorsztynie, zamek Dunajec 
w Niedzicy, Zielone Skałki, Pieniński Park 
Narodowy oraz wiele innych atrakcji za-
równo architektonicznych, jak i przyrodni-
czych. To było wspaniałe przeżycie:) 
Wieczorem dotarliśmy do Ośrodka Wypo-
czynkowo - Szkoleniowego „Koziniec”                    
w Jaworkach, zjedliśmy kolację i udaliśmy 
się na wypoczynek. 

 

Ostatni dzień rozpoczęliśmy od wjazdu 
kolejką linową na Palenicę. Ta przejażdżka 
dostarczyła nam niesamowitych wrażeń, 
ale na miejscu okazało się, że to dopiero 
początek zabawy! Kolejną atrakcją była 
zjeżdżalnia grawitacyjna, dzięki której 
przeżyliśmy mnóstwo wspaniałych emo-
cji:) Po tej dawce adrenaliny udaliśmy się 
na wycieczkę jednym z pienińskich szla-
ków. Pogoda była wyśmienita, a widoki – 
nie do opisania. Spacer zakończyliśmy 
zwiedzaniem Szczawnicy – pięknej uzdro-
wiskowej miejscowości. Na najwytrwal-
szych czekała jeszcze jedna atrakcja – 

Wąwóz Homole, który jest jednym z naj-
cenniejszych przyrodniczo i krajobrazowo 
zakątków Pienin. Naprawdę warto zoba-
czyć to miejsce!  

 

Po południu zjedliśmy obiad i udaliśmy się 
w drogę powrotną do domu. Oczywiście 
nie obyło się bez uczty w McDonaldzie … 
tym razem nocnej:)  

 

To była bardzo udana wycieczka! Dziękuję 
wszystkim uczestnikom za te wspaniałe 
pięć dni:) 

                                                                                                   
Iwona Białas-Rychlak 
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Justyna Bednarek 

NOWE PRZYGODY SKARPETEK 

(JESZCZE BARDZIEJ                       

NIESAMOWITE) 

Trzynaście nowych opowieści bestsellerowej 
książki Justyny Bednarek, zilustrowanych przez 
niezrównanego Daniela de Latour.  

 

Postacie stworzone przez Justynę Bednarek 
pragną odmiany i przygód. Jak pokazuje au-
torka, dzięki swej ciekawości świata zmieniają 
na lepsze nie tylko swoje życie, ale i los wielu 
osób i zwierząt. Pisarka uczy, że powinien to 
być cel każdego z nas – nieważne, czy jesteśmy 
człowiekiem, czy skarpetką.  

Rafał Kosik 

FELIX, NET I NIKA                       

ORAZ TEORETYCZNIE                 

MOŻLIWA KATASTROFA 

Kim są tajemnicze zjawy, podążające za boha-
terami? Do czego służy maszyna odnaleziona 
w tajnej bazie wojskowej? Jeśli lubicie się 
śmiać i bać, wybierzcie się w podróż do świata, 
w którym wszystko jest możliwe. 

 

Roald Dahl 

WIEDŹMY 

Możesz siedzieć tuż obok wiedźmy i nic o tym 
nie wiedzieć. One wyglądają jak najnormal-
niejsze kobiety, ale są strasznie niebezpieczne 
dla dzieci.  

 

Szczęśliwie dla bohatera tej opowieści jego 
babcia wiedziała bardzo dużo o wiedźmach,                
a przecież i tak nie wszystko potoczyło się 
zgodnie z planem. 

Andrzej Maleszka 

MAGICZNE DRZEWO                   

INWAZJA 

Idalia, Alik, Kuki i inni muszą stawić czoła wiel-
kim niebezpieczeństwom. Naprawdę wielkim! 
Na Ziemię przybywają Ogromni. 
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Jak walczyć z olbrzymami? Jak ukryć przed 
ludźmi giganta większego niż dom? Co robić, 
by ogromne stworzenia zniknęły z ziemskiego 
świata? 

Janusz Wilczyński 

O KRÓLEWNIE, KTÓRA 

CHCIAŁA JEŹDZIĆ KOPARKĄ 

Królewna Monika ma tylko jedno marzenie: 
chce jeździć koparką. Niestety nie jest to od-
powiednie zajęcie dla królewskiej córki,                    
tak przynajmniej uważa Król i Królowa, a wraz 
z nimi – cały dwór królewski... 

 

Zabawna historia o wielkiej sile naszych ma-
rzeń, dzięki której możemy stawić czoła nawet 
szalejącym żywiołom! 

Brandon Mull 

CYKL: PIĘĆ KRÓLESTW  

Tom 1: ŁUPIEŻCY NIEBIOS 

Cole chciał się tylko dobrze bawić z kolegami 
w Halloween. Wycieczka do nawiedzonego 

domu okazuje się jednak początkiem szalonej 
przygody. Chłopiec wraz z przyjaciółmi trafia 
na tajemnicze Obrzeża. A temu miejscu, które 
rządzi się swoimi magicznymi prawami, grozi 
wielkie niebezpieczeństwo! Cole chce wrócić 
do domu, ale najpierw będzie musiał… urato-
wać Pięć Królestw. 

  

Tom 2: BŁĘDNY RYCERZ 

 

Tom 3: STRAŻNICY                 

KRYSZTAŁÓW 

 

Źródło: http://lubimyczytac.pl 

Z.R. 

http://lubimyczytac.pl/
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Jak interpretować zachowanie psa? 

Oczy 

 oczy spokojne, powieki rozwarte a białka 
niewidoczne (z wyjątkiem niektórych ras 
o jasnych tęczówkach) – stan normalny 

 odwracanie, spuszczanie wzroku – 
to niepewność lub próba wskazania nam 
czegoś 

 pokazanie białek – strach lub próba spoj-
rzenia na dany obiekt bez obracania           
ku niemu głowy, wyrażenie „potrzebuję 
przestrzeni” 

 mrużenie oczu – próba uspokojenia opo-
nenta, wyrażenie niepewności lub strachu 

 powieki bardzo rozszerzone – panika                   
lub agresja 

 wpatrywanie się jednego psa w oczy dru-
giego – groźba, wyzwanie do walki  

 

 

Pysk 

 fafle zwisające luźno, a pysk lekko rozwar-
ty lub zamknięty (ale nie zaciśnięty) – 
to standardowy wyraz pyska rozluźnione-
go psa 

 nos zmarszczony, fafle mocno napięte, 
pokazane siekacze i kły – agresja, wyraże-
nie groźby (pies zaatakuje przy najmniej-
szej prowokacji) 

 fafle ściągnięte do tyłu, ukazany cały gar-
nitur zębów – groźba ze strachu                            
lub w obronie np. jedzenia czy zabawki 

 ziewanie – jeśli nie wynika ze zmęczenia, 
oznacza stres i podenerwowanie, czasami 
używane, gdy zwierzę jest zniecierpliwione 

 dyszenie – jeśli nie wynika ze zmęczenia 
lub przegrzania, oznacza stres 

 oblizywanie fafli lub nosa – na ogół sygnał 
stresu – jeśli pies oblizuje ukazane 
w groźbie zęby, świadczy to o tym, że grozi 
ze strachu 

 trącanie pyskiem – próba zwrócenia 
na siebie uwagi, ale również próba „zba-
dania” nowego, ciekawego zapachu 

Ogon 

 ogon wysoko – pies pewny siebie (również 
agresywny), pobudzony lub podniecony 

 ogon nisko, między nogami – pies niepew-
ny siebie, przestraszony 

 ogon machający energicznie – chęć zaan-
gażowania w daną sytuację lub radość (im 
szybciej, tym pies jest bardziej podekscy-
towany) 

 ogon mocno, płynnie wygina się, obejmuje 
zad –  przyjazne podporządkowanie,  pró-
ba zyskania przychylności 

 ogon nieruchomy –  brak ochoty 
na uczestniczenie w danej sytuacji (ogon 
nieruchomieje również podczas polowania 
i wskazywania zwierzyny przez psy my-
śliwskie),  może również oznaczać złość 

 ogon macha luźno i dość powoli, mniej 
więcej na wysokości kłębu lub poniżej – 
pies rozluźniony, zainteresowany 
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Postawa ciała 

 głowa bardzo wysoko, spojrzenie 
na wprost, klatka piersiowa wypięta, kłąb 
zjeżony, nogi szeroko, mocno wbite 
w ziemię, ogon uniesiony w górę – pies 
pewny siebie, ukazujący swoją wyższość 

 głowa nisko, nogi ugięte, ogon skierowany 
w dół, pies odwraca głowę i wykazuje sy-
gnały uspokajające – zwierzę niepewne 
siebie, przestraszone lub pokazujące ule-
głość silniejszemu osobnikowi 

 pies leżący na grzbiecie, z podniesionymi 
łapkami i odsłoniętym brzuchem – całko-
wite podporządkowanie, oddanie swojego 
życia drugiemu osobnikowi 

 pies wykonujący ukłon – zaproszenie 
do zabawy 

 pies podnoszący jedną łapkę, ugiętą 
w stawie nadgarstkowym – stres                          
lub strach -jeśli łapka jest wyprostowana – 
taki gest oznacza zachętę do zabawy 

 ustawienie się poprzecznie do drugiego 
osobnika – sygnał oznaczający „nie jestem 
uległy, ale też nie mam ochoty grać twar-
dziela”, próba zachowania status quo 

 rozdzielanie – odbierane często jako za-
zdrość, jest normalną reakcją na walczące 
ze sobą lub przesadzające w zabawie 
osobniki 

Sygnały uspokajające to zestaw ruchów, póz 
i min, które psy wyrażają w odpowiedzi 
na agresję, złość lub zdenerwowanie drugiego 
osobnika, ewentualnie jako sygnał uległości. 
Są to między innymi: 

 odwracanie wzroku 
 mrużenie oczu 
 oblizywanie się 
 ziewanie 
 dyszenie 
 unoszenie jednej łapy 
 przypadnięcie do ziemi 
 siadanie 
 odwracanie się bokiem lub plecami 
 otrząsanie się 
 podsikiwanie pod siebie (to bywa również 

sygnałem uległości i radości) 
 przewrócenie się na grzbiet i odsłonięcie 

brzucha 

 znieruchomienie 
 udawanie martwego 
 udawanie węszenia 
 sapanie i skomlenie 

Sygnały grożące to zestaw póz mających prze-
straszyć oponenta, mówiących wyraźnie 
„odejdź, bo mogę użyć zębów”. Są to między 
innymi: 

 pokazanie kłów i ich oblizywanie 
 zjeżona sierść na kłębie i  szyi oraz  znieru-

chomienie  
 warczenie, szczekanie 
 pozorowany atak (kłapnięcie zębami) 

Psy są zwierzętami stadnymi, potrzebują kon-
taktu z członkami stada (staje się nim rodzina, 
w której pies zamieszka). Stado psowatych ma 
ustaloną hierarchię. Dla bezpieczeństwa swo-
jego i rodziny należy tak wychować psa, aby 
uznawał, że jest w tej hierarchii najniżej.                  
Psy potrzebują zainteresowania właściciela, 
zapewnienia dawki ruchu i  zabawy.  Koniecz-
na jest konsekwencja, cierpliwość, systema-
tyczność, nagradzanie częstsze od karania.              
Dla zapewnienia możliwości załatwienia po-
trzeb fizjologicznych oraz dawki ruchu pies 
potrzebuje spacerów – kilku dziennie (dobrze, 
gdy w regularnych porach, ale trzeba również 
obserwować uważnie, gdyż może sygnalizo-
wać potrzebę wyjścia również poza tymi po-
rami). Biorąc psa trzeba być przygotowanym 
na to, że może trzeba będzie wyjść z nim 
w środku nocy, w deszczu, śnieżycy, wichurze. 

 

Źródło: http://schroniskodlazwierzat.swinoujscie.pl 

Z.R. 

http://schroniskodlazwierzat.swinoujscie.pl/
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Nasi ulubieńcy…  

LIONEL MESSI 

Lionel Andrés Messi Cuccittini (ur. 24 
czerwca 1987 w Rosario) – argentyński 
piłkarz występujący na pozycji pomocnika 
lub napastnika w hiszpańskim klubie FC 
Barcelona oraz w reprezentacji Argentyny, 
której jest kapitanem. Srebrny medalista 
Mistrzostw Świata 2014. Złoty medalista 
Igrzysk Olimpijskich 2008. Najskuteczniej-
szy zawodnik w historii FC Barcelony. 

W wieku 21 lat Messi otrzymał nominację 
do nagrody Złotej Piłki i tytułu Piłkarza 
Roku FIFA. W 2009 roku zdobył obydwa te 
wyróżnienia, a w kolejnych trzech latach 
sięgnął po nowo powstałą Złotą Piłkę FIFA. 
W 2011 roku zdobył tytuł Piłkarza Roku                
w Europie według UEFA. Messi to czwarty 
piłkarz w historii, po Johanie Cruijffie, Mi-
chelu Platinim i Marco van Bastenie, który 
zdobył trzy Złote Piłki oraz drugi obok Pla-
tiniego, który uczynił to z rzędu. Z powodu 
niskiego wzrostu i stylu gry często porów-
nywany jest do Diego Maradony, który 
sam nazwał go swoim „następcą”. Messi 
zdobył osiem mistrzostw Hiszpanii               
i cztery razy wygrał Ligę Mistrzów. W 2012 
roku zdobył pięć goli w wygranym 7:1 me-
czu Ligi Mistrzów z Bayerem Leverkusen                 
i został pierwszym piłkarzem, który to 
uczynił. W następnym spotkaniu z Mila-
nem strzelił dwie bramki i z 14 trafieniami 
na koncie wyrównał rekord rozgrywek 
należący do José Altafiniego. Został wów-
czas po raz czwarty królem strzelców Ligi 
Mistrzów, czym ustanowił nowy rekord.                  
W sezonie 2011/2012 zdobył 73 gole                
we wszystkich rozgrywkach, najwięcej                  

w historii piłki nożnej. W lidze strzelił 50 
bramek i ustanowił także rekord tych roz-
grywek. 

 

W 2005 roku Messi z sześcioma golami              
na koncie został królem strzelców Mło-
dzieżowych Mistrzostw Świata. W 2006 
roku został najmłodszym Argentyńczy-
kiem, który zagrał na mistrzostwach świa-
ta, a rok później doszedł z kadrą do finału 
Copa América. Messi został wybrany naj-
lepszym piłkarzem młodego pokolenia 
tego turnieju. W 2008 roku z reprezentacją 
olimpijską zdobył złoty medal na turnieju 
w Pekinie. 9 grudnia 2012 roku Messi 
strzelając 91 bramek w roku kalendarzo-
wym pobił rekord, który należał wcześniej 
do Gerda Müllera, który zdobył w 1972 
roku 85 bramek. 

Po finałowym meczu Copa América 2016             
z Chile ogłosił zakończenie reprezentacyj-
nej kariery. Jednak po dwóch miesiącach 
od tej decyzji zdecydował się wrócić do 
reprezentacji. 

Źródło: www.pl.wikipedia                                                   
Z.R.      

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosario
https://pl.wikipedia.org/wiki/Argentyna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%82ka_no%C5%BCna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomocnik_%28pi%C5%82ka_no%C5%BCna%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Napastnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/FC_Barcelona
https://pl.wikipedia.org/wiki/FC_Barcelona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Argentyny_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej_m%C4%99%C5%BCczyzn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapitan_%28pi%C5%82ka_no%C5%BCna%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Awiata_w_Pi%C5%82ce_No%C5%BCnej_2014
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%82ka_no%C5%BCna_na_Letnich_Igrzyskach_Olimpijskich_2008
https://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82ota_Pi%C5%82ka_%281956%E2%80%932009%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%82karz_Roku_FIFA
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%82karz_Roku_FIFA
https://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82ota_Pi%C5%82ka_FIFA
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pi%C5%82karz_Roku_w_Europie_UEFA&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pi%C5%82karz_Roku_w_Europie_UEFA&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Johan_Cruijff
https://pl.wikipedia.org/wiki/Michel_Platini
https://pl.wikipedia.org/wiki/Michel_Platini
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marco_van_Basten
https://pl.wikipedia.org/wiki/Diego_Maradona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Primera_Divisi%C3%B3n
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liga_Mistrz%C3%B3w_UEFA
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bayer_04_Leverkusen
https://pl.wikipedia.org/wiki/A.C._Milan
https://pl.wikipedia.org/wiki/A.C._Milan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Altafini
https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C5%82odzie%C5%BCowe_Mistrzostwa_%C5%9Awiata_w_Pi%C5%82ce_No%C5%BCnej_2005
https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C5%82odzie%C5%BCowe_Mistrzostwa_%C5%9Awiata_w_Pi%C5%82ce_No%C5%BCnej_2005
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Bwiata_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Bwiata_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Copa_Am%C3%A9rica_2007
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%82ka_no%C5%BCna_na_Letnich_Igrzyskach_Olimpijskich_2008
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Reprezentacja_Argentyny_U-23_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej_m%C4%99%C5%BCczyzn&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Reprezentacja_Argentyny_U-23_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej_m%C4%99%C5%BCczyzn&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gerd_M%C3%BCller
https://pl.wikipedia.org/wiki/Copa_Am%C3%A9rica_2016
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Chile_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej_m%C4%99%C5%BCczyzn
http://www.pl.wikipedia/
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W sklepie z wędlinami:                                                       
- Poproszę szynkę…                                                           

- Mam kroić w plastry?                                                       
- No, niech pani kroi…                                                     

Ekspedientka kroi, kroi i kroi.                                          
W pewnym momencie pyta:                                                                             

- Już?                                                                             
Klient popatrzył i kręci głową:                                                

- Nie.                                                                               
Ekspedientka dalej kroi                                                       

i wreszcie klient się odzywa:                                                 
- O, o, ten plasterek poproszę! 

*** 

Pani pyta dzieci w szkole, co jadły                                 
na śniadanie. Zgłasza się Jasio:                                           

- Ja jadłem drożdżówkę z dżemem.                            
– No to podejdź i napisz to na tablicy.                        

Jasio pomyślał i mówi:                                                         
- To jednak była bułka z masłem. 

*** 

- Kochanie, a co kupiłaś mi na urodziny?                           
- To niespodzianka. Popatrz przez okno,                     

co widzisz?                                                                             
- Widzę… o rany! Widzę białe bmw!                                            
- No właśnie, kupiłam ci skarpetki                                    

w tym kolorze! 

*** 

Na stadionie dziecko pyta ojca:                                         
- Tato, po co oni biegną?                                                          

- Pierwszy na mecie dostanie nagrodę.                             
– A reszta po co biegnie? 

*** 

Jasio przychodzi ze szkoły.                                                  
– Mamo, wiesz co? Dzisiaj Kazio przyszedł 

brudny do szkoły i pani go odesłała do domu! 
– I co, pomogło?                                                                    

- Tak. Dzisiaj wszyscy przyszli brudni! 

*** 

Do sklepu muzycznego przychodzi dwóch 
mężczyzn. Jeden mówi:                                                         

- Poproszę tę czerwoną trąbkę.                                        
A drugi:                                                                            

- Ja poproszę ten biały akordeon.                                      
Na to sprzedawca:                                                                

- Gaśnicę mogę sprzedać, ale kaloryfera nie. 

*** 

Do Jasia przyjechała babcia. Rodzice chłopca, 
chcąc zapewnić kobiecie atrakcje, wysłali ją      

do opery.   Po powrocie pytają:                                           
- I co, podobało się mamie?                                                   

– Oj, bardzo! Szczególnie jak na końcu                       
rozdawali płaszcze. Wzięłam trzy… 

*** 

W warsztacie samochodowym klient siedzi                 
w fotelu i czyta gazetę, a na kanale stoi                    

samochód. Przychodzi mechanik i zabiera się 
do naprawy auta. Po chwili mówi do klienta:                 

- Przydałoby się wymienić świece.                                        
– To wymieniaj pan, tylko szybko.                                
Mechanik czuje, że złapał frajera,                                  

więc nawija dalej:                                                                  
- Pasek rozrządu też do wymiany.                                                       

Klocki i tarcze też. I płyn hamulcowy,                                 
i w chłodnicy, i wycieraczki…                                                                         

- Wymieniaj pan, tylko szybciej,                                       
bo nie mam czasu.                                                         
Mechanik skończył,                                                         

odstawił samochód i mówi:                                                 
- No, gotowe.                                                                       

Na to klient, pokazując na samochód                          
stojący przed warsztatem:                                                  

- No to bierz się pan teraz za mój. 

*** 

- Jasiu, taki brudny nie pójdziesz do szkoły!!!                 
- Dobrze, mamusiu, nie pójdę. 

Damian i Z.R. 
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BEZPIECZNE WAKACJE!!! 

 

 

 

 

Życzymy wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji,                                                                                                

wspaniałego wypoczynku, wielu niezapomnianych przeżyć                                                                          

oraz szczęśliwego powrotu do szkoły! 

Zespół Redakcyjny 

 
1. Nad wodą przebywaj tylko w towarzystwie osoby dorosłej! 

2. Kąp się tylko w bezpiecznych miejscach, nie skacz na główkę do wody! 

3. Nie przebywaj zbyt długo na terenie mocno nasłonecznionym, w upalne dni noś nakrycie głowy!  

4. W lesie nie rozpalaj ognisk, nie zbieraj grzybów, których nie znasz, nie jedz nieznanych jagód! 

5. Nie zbliżaj się do maszyn rolniczych, w pracach gospodarskich pomagaj tylko pod opieką osób    

dorosłych!   

6. Zawsze informuj rodziców i opiekunów dokąd idziesz, nigdy nie oddalaj się samowolnie bez ich     

          pozwolenia! 

7. Nie nawiązuj znajomości z obcymi ludźmi, nie przyjmuj od nich prezentów (słodyczy, zabawek,             

          pieniędzy), nie wsiadaj do samochodów osób, których nie znasz! 

   8.   Zachowaj ostrożność w kontaktach ze zwierzętami, unikaj nieznanych zwierząt! 

   9.   Pamiętaj numery telefonów alarmowych i korzystaj z nich tylko w razie potrzeby! 

 

 

  


