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SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTKOWIE   

 

Lucyna Krzemieniecka 

Wieczór wigilijny 

To właśnie tego wieczoru,                              

gdy mróz lśni jak gwiazda na dworze,                   

przy stołach są miejsca dla obcych,  

bo nikt być samotny nie może. 

To właśnie tego wieczoru, 

gdy wiatr zimny śniegiem dmucha, 

w serca złamane i smutne 

po cichu wstępuje otucha. 

To właśnie tego wieczoru  

zło ze wstydu umiera,  

widząc, jak silna i piękna  

jest Miłość, gdy pięści rozwiera. 

To właśnie tego wieczoru,  

od bardzo wielu wieków,  

pod dachem tkliwej kolędy  

Bóg rodzi się w człowieku. 
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Drodzy Czytelnicy! 

Jest taka noc, na którą człowiek czeka                                 
i za którą tęskni. 

Jest taki wyjątkowy wieczór w roku,  
gdy wszyscy obecni gromadzą się                                   

przy wspólnym stole.  
Jest taki wieczór, gdy gasną spory,                             

znika nienawiść... 
Wieczór, gdy łamiemy opłatek,                              

składamy życzenia... 
To noc wyjątkowa... Jedyna...                               

Niepowtarzalna... 
Noc Bożego Narodzenia… 

 

       Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas, 
gdy częściej spotykamy się w gronie rodziny, 
przyjaciół i znajomych, aby wspólnie spędzić 
te wyjątkowe chwile, powspominać bliskie 
osoby i ważne momenty, a także odpocząć 
od codziennych trosk i kłopotów.  

 
        Świętujcie zatem, bawcie się, wypo-
czywajcie i pamiętajcie o zachowaniu bez-
pieczeństwa! Do zobaczenia w Nowym 2018 
Roku :) 

                                                                                   

Zespół Redakcyjny 

Autor: Amelia Skrzypkowska (klasa II) 



 

                                                                 
Próbny alarm przeciwpożarowy 

Dnia 20 września w naszej szkole przepro-
wadzony został próbny alarm przeciwpo-
żarowy, połączony z ewakuacją uczniów                     
i pracowników z budynku. W akcji uczest-
niczyli: Komendant Gminnego Związku 
OSP RP Paweł Milewczyk oraz druhowie 
OSP w Częstkowie. 

 

Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie 
stopnia opanowania umiejętności zacho-
wania się w sytuacji zagrożenia pożarem. 
Akcja przebiegła bardzo sprawnie i w wy-
znaczonym czasie. Możemy być z siebie 
dumni! Miejmy jednak nadzieję, że nigdy 
nie będziemy musieli wykorzystywać tych 
umiejętności... 

                                           

Wizyta druhów z OSP Częstkowo                
i nabór do Młodzieżowej Drużyny 

Pożarniczej  

Dnia 25 września odwiedzili nas druhowie                      
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstko-
wie. Strażacy przedstawili uczniom zasady 
funkcjonowania Młodzieżowej Drużyny 

Pożarniczej OSP i zachęcili do wstąpienia  
w jej szeregi. 

 

Głównym celem MDP jest zainteresowanie 
młodzieży tematem ochrony przeciwpoża-
rowej oraz przygotowanie jej do służby                   
w szeregach OSP Częstkowo. Podstawowe 
zadania MDP to: udział w zapobieganiu 
pożarom poprzez oddziaływanie na śro-
dowisko w celu przestrzegania przepisów 
przeciwpożarowych; podnoszenie wiedzy                  
i umiejętności swoich członków w dziedzi-
nie ochrony przeciwpożarowej; organizo-
wanie działalności kulturalno-oświatowej 
w środowisku z uwzględnieniem proble-
matyki ochrony przeciwpożarowej; rozwi-
janie sprawności fizycznej członków po-
przez uprawianie różnych dyscyplin spor-
towych i turystyki; podejmowanie i reali-
zacja zadań pożytecznych dla ochrony 
przeciwpożarowej i drużyny oraz macie-
rzystej OSP; działalność wolontariacka. 

ZAPRASZAMY :) 

                                  

Pokaz karate  

Dnia 26 września w naszej szkole odbył się 
pokaz karate w wykonaniu instruktorów 
Klubu Sportowego GOKKEN.  



 

Wszystkich zainteresowanych tym spor-
tem walki serdecznie zapraszamy na tre-
ningi :) 

 

Święto Pieczonego Ziemniaka 

 

Dnia 28 września obchodziliśmy Święto 
Pieczonego Ziemniaka. To jedna z naszych 
szkolnych tradycji. Zapłonęło wielkie ogni-
sko, a potem wszyscy zajadali się pieczo-
nymi w żarze ziemniakami:) 

 

Warsztaty w Schronisku                       
OTOZ Animals w Dąbrówce  

Dnia 30 września grupa uczniów z naszej 
szkoły uczestniczyła w warsztatach zorga-
nizowanych przez OTOZ Animals Schroni-
sko dla Bezdomnych Zwierząt w Dąbrów-
ce. Szkolenie o tematyce "Mowa ciała                    
i komunikacja psów. Jak zrozumieć psa               
ze schroniska" poprowadził behawiorysta 
Maciej Bujny. 

 

Uczniowie mieli też okazję zwiedzić schro-
nisko i wybrać się na spacer z psami. Wizy-
tę zwieńczyła niespodziewana, pełna wra-
żeń atrakcja w postaci emocjonującej 
przejażdżki samochodami terenowymi.              

 



To była bardzo wartościowa wycieczka.        
Uczniowie zdobyli nowe doświadczenia 
oraz cenną wiedzę na temat zachowania 
zwierząt i sposobów postępowania w kon-
taktach z nimi. Pobyt w schronisku był               
dla nich niezapomnianą lekcją empatii 
oraz wrażliwości na los i cierpienie bez-
domnych zwierząt. 

 

Wybraliśmy nowy                                     
Samorząd Uczniowski  

W dniach 25 - 29 września w naszej szkole 
odbyła się kampania wyborcza do Samo-
rządu Uczniowskiego. Kandydaci wykonali 
plakaty wyborcze, na których przedstawili 
siebie i swoje pomysły dotyczące funkcjo-
nowania szkoły. Plakaty umieścili na tabli-
cy ogłoszeń, aby wszyscy uczniowie mogli 
zapoznać się z ich treścią. 2 października 
zorganizowaliśmy debatę, podczas której 
kandydaci po raz ostatni zaprezentowali 
społeczności szkolnej swoje programy wy-
borcze i odpowiedzieli na pytania dotyczą-
ce przedstawionych w nich propozycji.  

 

Następnie przeprowadziliśmy tajne głoso-
wanie, w wyniku którego wybraliśmy skład 
nowego Samorządu Uczniowskiego: 

 Cyprian Gołko-Suliński (klasa VII) 
 Sebastian Lesner (klasa VII) 
 Julia Bartecka (klasa VI) 

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy!!! 

 

Europejski Tydzień  Świadomości 
Dysleksji                                                                                                                   

W dniach 2 - 6 października w naszej szko-
le po raz czwarty obchodziliśmy Europejski 
Tydzień Świadomości Dysleksji, tym razem 
pod hasłem: „Uczeń z dysleksją też czyta 
książki!”. Jego celem było przybliżenie ca-
łej społeczności szkolnej problematyki 
dysleksji, zaprezentowanie sposobów 
udzielania pomocy uczniom ze specyficz-
nymi trudnościami w uczeniu się, a także 
promowanie 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.  
 
3 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 rozwo-
jowa? Co może zrobić rodzic? Jak praco-
wać z dzieckiem dyslektycznym?  
 
4 października nauczycielka języka pol-
skiego, organizatorka szkolnych obchodów 
ETŚD uczestniczyła w Pomorskiej Konfe-
rencji „Uczeń z dysleksją w szkole … i co 
dalej?” zorganizowanej przez Centrum 
Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz Pol-
skie Towarzystwo Dysleksji.  



5 października nasza szkoła zmieniła się                
w cudowną Krainę Baśni. Wszystko                        
za sprawą Dnia Baśniowych Bohaterów.   
 

 
 
Po szkolnych korytarzach przechadzały się 
Księżniczki, Calineczki, Dziewczynki z za-
pałkami. W ławkach zasiedli Rycerze, 
Czarnoksiężnicy, Pasterze. Lekcje prowa-
dzone były przez Elsę z Krainy Lodu.                        
W całej szkole panowała niesamowita  
atmosfera. Tego dnia odbył się również 
Szkolny Konkurs Czytelniczy "Kochamy 
baśnie braci Grimm". Wzięło w nim udział 
11 uczniów z klas II - VII.  
 

 
 
Uczestnicy rywalizowali w konkurencjach 
o różnym stopniu trudności: odpowiadali 
na pytania, rozpoznawali bohatera baśni 
na podstawie opisu, dopasowywali obra-
zek do konkretnego utworu. Nad prawi-
dłowym przebiegiem konkursu czuwała 
komisja. Po rozegraniu wszystkich konku-
rencji wyłoniono zwycięzców. Zostali nimi: 

 

Klasy II-III 
I miejsce - Amelia Skrzypkowska (klasa II) 
II miejsce - Alicja Gołko-Sulińska, Martyna 

Wojewska (klasa III) 
III miejsce - Maksymilian Lesner (klasa II) 

 
Klasy IV-VII 

I miejsce - Karolina Bergman (klasa VII) 
II miejsce - Antonina Kaźmierczak (klasa IV) 

III miejsce - Agata Naczk (klasa VI) 
 

Dodatkowo przez cały tydzień na wybra-
nych lekcjach czytaliśmy baśnie J. H. An-
dersena oraz braci Grimm, organizowali-
śmy  zabawy ortograficzne, matematycz-
ne, a także ćwiczyliśmy paluszki podczas 
zajęć metodą origami. Tworzyliśmy rów-
nież Ranking Książek Kochanych. Ucznio-
wie wskazali następujące pozycje: Ewa 
Nowak „Pajączek na rowerze”; Marcin 
Szczygielski „Za niebieskimi drzwiami”; 
Astrid Lindgren Bracia Lwie Serce; Jan 
Brzechwa Akademia Pana Kleksa; Anna 
Czerwińska-Rydel Lustra Johanny; Rick 
Riordan Czerwona Piramida, Olimpijscy 
Herosi; Todd Burpo, Lynn Vincent Niebo 
istnieje... Naprawdę!; Eden Simon David 
Dzikie królestwo. 
 

 
 
6 października odbył się apel podsumowu-
jący naszą tygodniową akcję. Ogłosiliśmy 
wyniki Szkolnego Konkursu Plastycznego 
"Kochamy baśnie braci Grimm”. Laure-
atami zostali: 



I miejsce - Seweryn Dorsz (klasa II),                   
Karolina Bergman (klasa VII),                               
Nina Kaźmierczak (klasa VII) 

II miejsce - Mikołaj Mielke (klasa II) 
III miejsce - Antoni Wasielke (klasa II) 

 
Warto dodać, że obchody Europejskiego 
Tygodnia Świadomości Dysleksji przyczyni-
ły się do znacznego wzrostu wiedzy o za-
gadnienia dotyczące specyficznych trud-
ności w uczeniu się. W związku z tym cie-
szyły się uznaniem zarówno uczniów,               
rodziców, jak i nauczycieli. Podczas impre-
zy panowała wspaniała atmosfera, inte-
grująca całą społeczność szkolną.  
 

Organizator: Iwona Białas-Rychlak 
 

 
 

Dzień Edukacji Narodowej  

13 października obchodziliśmy w naszej 
szkole Dzień Edukacji Narodowej. Podczas 
uroczystego apelu przewodniczący Samo-
rządu Uczniowskiego Cyprian Gołko-
Suliński złożył życzenia wszystkim pracow-
nikom szkoły.  

 

Następnie obejrzeliśmy prezentację mul-
timedialną złożoną ze zdjęć przedstawiają-
cych nauczycieli w okresie dzieciństwa. Nie 
lada wyzwaniem okazało się odgadnięcie 

"Kto jest kim?". Uczniowie przygotowali 
również portrety i laurki, którymi obdaro-
wali wszystkich pracowników szkoły. Cało-
ści dopełnił wspaniały występ naszego 
chóru. 

 
 

 
XVII Dzień Papieski -                                 

"Idźmy naprzód z nadzieją!" 
 

 
 

 
 

Ogólnopolskie Urodziny                         
Książkowego Misia 

Dnia 17 października w naszej szkole ob-
chodziliśmy Ogólnopolskie Urodziny Książ-
kowego Misia:)  

 



Święto to znajduje się w kalendarzu kam-
panii społecznej "Cała Polska czyta dzie-
ciom". Jego data związana jest                                
z ukazaniem się pierwszego wydania po-
wieści "Kubuś Puchatek" autorstwa Alana 
Alexandra Milne (14 października 1926 
roku). 

 

Nasza szkoła już po raz czwarty świętowa-
ła ten dzień. Z tej okazji wszyscy przynieśli 
swoje ulubione misie. Na korytarzach                           
i w salach królowały pluszowe niedźwiad-
ki. Na lekcjach czytaliśmy fragmenty ksią-
żek o Misiach. To był wyjątkowy dzień... 
Nie tylko dla Misiów :) 

 

Ślubowanie klasy I  

 

Dnia 20 października uczniowie klasy 
pierwszej złożyli uroczyste ślubowanie                    
i tym samym oficjalnie zostali włączeni                
do społeczności Szkoły Podstawowej                    
w Częstkowie. Witamy w naszym gronie!!! 

                                       

Sukcesy w Gminnym Konkursie              
Papieskim 

W dniu 23 października uczniowie naszej 
szkoły wzięli udział w Gminnym Konkursie 
Papieskim, organizowanym przez SP                     
w Łebnie.  

 

 

 

 

                                                                                
Zmagali się w następujących kategoriach: 
Konkurs Plastyczny: Kinga Sikora - kl. II, 
która zajęła II miejsce oraz Magdalena 
Żywicka - kl. III, która uzyskała wyróżnie-
nie. Konkurs Recytatorski: Monika Hinc- kl. 
VII, która została wyróżniona za wyjątko-
wą interpretację recytowanego wiersza 
oraz Szymon Kaźmierczak- kl. VI, który 
uzyskał III miejsce. Konkurs Wiedzy o Janie 
Pawle II: Helena Nowicka, Natalia Kowa-
lewska, Damian Brzeski. Grupa uzyskała IV 
miejsce, co również zasługuje na pochwa-
łę, gdyż od podium dzieliło ich tylko pół 
punktu. 

Jolanta Uhlenberg 

 

 



Udział w XVI Dyktandzie                           
Kaszubskim w Bojanie  

Dnia 4 listopada w Szkole Podstawowej               
w Bojanie odbyło się XVI Dyktando Ka-
szubskie. Wzięło w nim udział czworo 
uczniów z naszej szkoły: Filip Hinc i Paweł 
Pesta (klasa V), Agata Naczk (klasa VI)                
oraz Sebastian Lesner (klasa VII).  

 

Jesteśmy dumni, że podjęli wyzwanie 
sprawdzenia swoich umiejętności i wiedzy 
z kaszubskiej ortografii. Świetnie się                 
przy tym bawili, bo na uczestników kon-
kursu czekało wiele atrakcji... 

 

Narodowe Święto Niepodległości 

Dnia 13 listopada w naszej szkole odbył się 
uroczysty apel z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości. Wysłuchaliśmy kilku pieśni 
patriotycznych w wykonaniu uczniów klasy 
III. Następnie uczniowie klasy VII przed-
stawili montaż słowno-muzyczny, w któ-
rym przybliżyli „drogę" wiodącą Polaków 
do wolności. 

Ojczyzna wolna, znowu wolna! 
Tak bije serce, huczą skronie! 

A Biały Orzeł w słońcu kwiatów 
Przyleciał, by go ująć w dłonie. 

 

 

Zawsze był z nami – ptak wspaniały, 
Choć czasem ktoś odszedł daleko... 

Bronił tej ziemi, bo ją kochał 
Sercem pokoleń już od wieków. 

Dziś w całej Polsce brzmi Mazurek... 
Dzisiaj radości kanonada! 

Witamy wszyscy Niepodległość 
I Jedenasty Listopada... 

(Ryszard Przymus Ojczyzna wolna) 

 

IV Gminny Konkurs „Méster                

Bëlnégò Czëtaniô” w Częstkowie 

Dnia 15 listopada w naszej szkole odbył się 
IV Gminny Konkurs „Méster  Bëlnégò Czë-
taniô”. Cele konkursu to: 

1. Rozbudzanie pasji czytania w języku 
kaszubskim. 

2. Popularyzacja literatury i kultury ka-
szubskiej. 



3. Podnoszenie rangi języka kaszubskie-
go. 

4. Doskonalenie kultury żywego słowa. 
5. Doskonalenie sztuki interpretacji tek-

stu. 
6. Zacieśnienie współpracy między szko-

łami, bibliotekami, domami kultury 
oraz oddziałami ZKP. 

W konkursie brało udział 24 uczestników              
z 5 szkół naszej gminy. Uczestników kon-
kursu w poszczególnych kategoriach wie-
kowych obowiązywały następujące lektu-
ry: 

1. Dla uczniów szkół podstawowych kl. I –
III: J. Samp Zaklᾶtô stegna (wybrane 
teksty – Dobroc nadgrodzonô, Jak 
Mack królóm pòmôgôł, 
Nôprôwdzëwszi syn pòsobnikᾶ tronu). 

2. Dla uczniów szkół podstawowych kl. 
IV-VII: J. Mamelski Mack (wybrane tek-
sty – Rojber, Kòmpùter, Demòkracjô, 
Nieszczescé, Miara, Aùtołë, Kùpisz, 
Wanoga). 

3. Dla uczniów szkół gimnazjalnych – J. 
Drzeżdżon Brawᾶdë (wybrane teksty – 
Łzë króla żëcô, Smòk, Jezornica pòw-
òłiwô do żëcô swiᾶtą noc, Dwaji bracy-
nowie). 

Uczestnicy losowali teksty i czytali, a ko-
misja uważnie się przysłuchiwała.                      
Po przeczytaniu tekstów uczniowie poszli 
na herbatkę i ciastko, a komisja na obra-
dy. Komisja w składzie: przewodnicząca – 
pani Aleksandra Perz, członek - pani Iwo-
na Piastowska, członek – pan Zenon He-
welt dokonała oceny uczestników kon-
kursu. Po przerwie nastąpiło ogłoszenie 
wyników. 

W kategorii uczniów szkół podstawowych 
kl. I-III: 

I miejsce  -  Fabian Okrój                                      
(SP w Łebieńskiej Hucie) 

II miejsce  - Rafał Marszała                                     
(SP w Jeleńskiej Hucie) 

III miejsce  - Agata Damps                                     
(SP w Częstkowie) 

 

  W kategorii uczniów szkół podstawowych 
kl. IV-VII: 

I miejsce   -  Helena Nowicka                                
(SP w Częstkowie) 

II miejsce  -  Olimpia Bulczak                                  
(SP w Łebnie) 

III miejsce  -  Agnieszka Brzozowska                    
(SP w Łebnie) 

 

 W kategorii uczniów szkół gimnazjalnych: 

I miejsce  -  Anna Fopke                             
(Gimnazjum Społeczne w Karczemkach) 



Ze względu na brak uczestników II i III 
miejsca nie było. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, 
nagrody i upominki. Laureaci pierwszych 
trzech miejsc w każdej kategorii wiekowej 
reprezentowali naszą gminę w elimina-
cjach powiatowych, które odbyły się 17 
listopada w Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. 

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 
Do ùzdrzeniô za rok.  

Irena Puzdrowska 

 

Konkurs "Jesień za oknem"  

Dnia 16 listopada w WOK Łebno odbyło się 
rozstrzygnięcie konkursu pt. "Jesień                       
za oknem". Nadesłano 107 prac. SP                        
w Częstkowie zdobyła aż 5 miejsc! 

Kategoria przedszkola:                                           
Wyróżnienie - Agata Zaborowska 

Kategoria kl I-III: 

I miejsce - Amelia Skrzypkowska                        
Wyróżnienie - Nikola Waldowska 

 

Kategoria kl. IV-VI:                                                   
Wyróżnienie - Nikodem Lesner  

Kategoria klas VI, VII i gimnazjum:                 
I miejsce - Sebastian Lesner 

GRATULUJEMY!!! 

Bernadeta Lesner 

 

Uczymy ratować 
 

 

Dnia 29 listopada uczniowie klas IV-VII 
uczestniczyli w szkoleniu z zakresu udzie-
lania pierwszej pomocy. 

 



I miejsce w XII Gminnym             

Przeglądzie Małych Form                 

Teatralnych - Szemud 2017 

Nasz Teatrzyk "Kopciuszek" (pod opieką 
Jolanty Uhlenberg i Tomasza Piotrowicza) 
zdobył I miejsce w XII Gminnym Przeglą-
dzie Małych Form Teatralnych - Szemud 
2017 :)  

 

Monika Hinc (klasa VII) otrzymała wyróż-
nienie indywidualne za oprawę muzyczną 
przedstawienia.  

 

GRATULUJEMY!!! 

 

Z OSTATNIEJ CHWILI !!! 

Dnia 18 grudnia nasi uczniowie wzięli 
udział w gminnym etapie Konkursu Ka-
szubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej. Od-
nieśli ogromny sukces! 

Monika Hinc (klasa VII) - I miejsce 

                                      

Zespół w składzie: Agata Naczk, Helena 
Nowicka, Szymon Kaźmierczak (klasa VI) - 
II miejsce 

                                                                   

Zespół w składzie: Agata Damps, Alicja 
Gołko-Sulińska, Magdalena Żywicka (klasa 
III) - III miejsce  

 

GRATULUJEMY!!! 

 

Z.R. 



 
WYWIAD Z NAUCZYCIELEM                             

HISTORII                                                       
PANEM JACKIEM NOWICKIM      

                                                                        
Redaktorzy (R.): Kiedy postanowił Pan zostać 
nauczycielem? 

Pan Nowicki (P.N.): Po maturze, gdy nie do-
stałem się na kierunki, na które składałem 
dokumenty. Nie planowałem kariery nauczy-
ciela. Studia historyczne były planem awaryj-
nym.  Z czasem okazało się, że był to bardzo 
udany plan i chcę uczyć w szkole, mimo róż-
nych zbiegów okoliczności. 

R.: Dlaczego wybrał Pan akurat ten przedmiot 
nauczania? 

P.N.: Nauka historii zawsze przychodziła mi                    
z łatwością. Co prawda szkołę średnią kończy-
łem na profilu biologiczno-chemicznym, jed-
nak w trzeciej klasie zdecydowałem się                     
na zdawanie historii na maturze (wcześniej 
przedmiotem wybranym miała być biologia). 
Okazało się, że jestem bardziej humanistą                 
niż umysłem ścisłym czy przyrodniczym. 

 

R.: Największy sukces i największa porażka…? 

P.N.: To zależy co mamy na myśli, mówiąc 
„sukces”. Dla mnie sukces to fakt, że ucznio-
wie - dzięki mojej pracy - uświadamiają sobie, 
iż przedmiot, którego uczę jest istotny i zdoby-
te umiejętności przydadzą się im w życiu 
(mam na myśli edukację dla bezpieczeństwa),                             
a na zajęciach pracują i chcą zdobywać więcej 
wiedzy na dany temat. Jeżeli chodzi o historię 
czy wiedzę o społeczeństwie, to sukcesem jest 
wzbudzanie wśród uczniów tożsamości naro-
dowej oraz wyrobienie sobie przekonania,                         
że jest się co prawda małym, ale ważnym try-
bikiem w naszym państwie. 

R.: Co zmieniłby Pan w naszej szkole? 

Najbardziej brakuje mi tablic suchościeralnych. 
Wyposażenie w nie sal lekcyjnych z pewnością 
poprawiłoby komfort pracy. 

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

P.N.: Nie lubię oceniania. Moim zdaniem jest 
to najbardziej niewdzięczne zadanie nauczy-
ciela. Mimo dobrej atmosfery na zajęciach                  
i kontaktu z uczniami zarówno podczas lekcji,                           
jak i poza nimi, trzeba niestety zastosować 
widełki, na podstawie których uczeń otrzyma 
tę czy inną ocenę. 

R.: Jakie są zalety i wady pracy nauczyciela?  

P.N.: Niewątpliwie zaletę stanowi praca                           
z młodzieżą oraz świadomość, że to co się robi 
jest ważne, ponieważ kształtuje się młodych 
ludzi. Wadą jest „przynoszenie pracy do do-
mu”. Sprawdziany, kartkówki, przygotowywa-
nie testów czy pomocy dydaktycznych zajmuje 
sporo czasu. 

R.: Jak według Pana skłonić uczniów,                
aby z chęcią uczyli się historii? 

P.N.: Uświadomić ich, że nauka historii to nie 
wkuwanie na pamięć dat i postaci, tylko zro-
zumienie procesu przyczynowo-skutkowego                
i świadomość przynależności do Narodu Pol-
skiego.  

 



Nauka ma wymóc myślenie wśród uczniów, 
rozwój szarych komórek, a to czy ktoś będzie 
pamiętał daty tak ważnych bitew, jak bitwa                
w Lesie Teutoburskim czy bitwa pod Waterloo, 
to inna kwestia ;). Polska jest naszą ojczyzną, 
dlatego każdy powinien znać ważne wydarze-
nia z naszej trudnej historii i wtedy zrozumie, 
dlaczego obecnie jesteśmy na takim, a nie 
innym etapie rozwoju. 

R.: Czym Pan się interesuje?  

P.N.: Moje zainteresowania są zróżnicowane. 
Lubię czytać książki - od sci-fi przez kryminały                      
po pozycje historyczne. Mam więcej książek 
niż miejsc do przechowywania ich. Podobnie 
sytuacja wygląda z filmami czy serialami. Lubię 
obejrzeć dobry film czy serial. Sporą część 
moich zainteresowań stanowią gry kompute-
rowe. Dobra strategia i kontakt z innymi ludź-
mi to dobry sposób na odstresowanie się. 
Ostatnio rozwijam swoje zdolności kulinarne. 
Fajnie jest ugotować coś dobrego dla rodziny. 

R.: Co robi Pan w wolnym czasie?  

P.N.: W czasie wolnym od obowiązków zawo-
dowych staram się spędzać dużo czasu                     
z dwuletnią córką oraz znajdować miejsce                 
na swoje zainteresowania. Doba ma tylko 24 
godziny, a to trochę mało i tego wolnego czasu 
nie zawsze jest dużo. 

R.: Czy może Pan opowiedzieć o swoich ma-
rzeniach? 

P.N.: Domek nad jeziorem lub w dolinie gór-
skiej. Usiąść na ławeczce, wyciągnąć nogi i pić 
kawę o zachodzie słońca z rodziną. 

R.: Co chciałby Pan przekazać uczniom naszej 
szkoły? 

P.N.: Uczcie się. Człowiek inteligentny posiada 
wiedzę, a wiedzę zdobywacie w szkole. 

R.: Dziękujemy Panu za rozmowę. Życzymy 

dużo zdrowia oraz wielu sukcesów zawodo-

wych. 

 

Z.R. 

ZGADUJ              

ZGADULA:) 
Przyjechali na wielbłądach, 

nisko się skłonili 
i Dzieciątku, godne króla, 

dary zostawili. 

*** 

Już słychać kolędy. 
Drzewka pachną wokół. 

Pora na kolację, 
najważniejszą w roku. 

*** 

Kolorowa jak papuga, 
światełkami wkoło mruga. 
Ma pieczę nad prezentami, 

leżą pod jej gałęziami. 

*** 

Choinkowe ozdoby 
okrągłe jak słońce, 

jak ono złociste 
i blaskiem świecące. 

  

 

 

 

 

                                                      Z.R. 



 

Mój wymarzony prezent                
świąteczny… 

 

- PlayStation 4 z wszystkimi częściami gry 
Assasin. 

Paweł Bergman 

- Ciekawa książka. 

Pani Kaja Formela 

- Quad Yamaha Grizzly 600. 

Przemysław Miotk 

- Gra piłkarska FIFA 18. 

Szymon Wojewski 

- Piżamka jednorożec. 

Wiktoria Hommel 

- Gra Assassin. 

Kamil Wojewski 

- Spokojne rodzinne święta. 

Julia Bartecka 

 

- Xbox 360 i FIFA 18. 

Filip Hinc 

- Quad Yamaha Raptor 700. 

Adam Klebba, Mikołaj Szymański 

- Słodycze. 

Natalia Wenta 

- Dron.                                               

 Mateusz Nowicki 

- Zestaw do makijażu. 

Martyna Miotk 

- Cross.                                                     

 Michał Miotk 

- Aparat fotograficzny. 

Agata Naczk 

- Płyty. 

Nina Kaźmierczak 

 - Keyboard. 

Monika Hinc 

- Ubrania. 

Helena Nowicka 

 

Janusz i Z.R. 



 

 

 

OTOZ Animals Schronisko                          
dla Bezdomnych Zwierząt                            

w Dąbrówce 

Nie każdy pies ma tyle szczęścia,                      
aby mieć kochający i troskliwy dom…   

 

W schronisku przebywa wiele psów, które 
potrzebują miłości i zainteresowania. Cięż-
ko im żyć bez kogoś, kto je pogłaszcze, 
przytuli i powie miłe słowo. Obecność ko-
chającej osoby sprawia, że czują się speł-
nione i szczęśliwe.  

 

Psy bardzo lubią wychodzić na spacery.  
Wokoło schroniska jest wiele miejsc, które 
doskonale nadają się na przechadzki. Jeżeli 

dysponujesz wolnym czasem, przyjdź                        
i wyprowadź psa na spacer! 

 

Może któryś z podopiecznych schroniska 
skradnie Twoje serce i zechcesz wziąć go 
do domu…  

 

 

                   Z.R. 



 

OZDOBY CHOINKOWE 

 

Alicja Gołko-Sulińska                     Helena Nowicka 

Maria Baranowska 

                   
Martyna Wojewska     Sylwester Baranowski 

Dominika Kobiela 

Mateusz Roda 

Agata i Wiktor Zaborowscy 

 

Z.R. 



 

Joanna Jagiełło 

ZIELONE MARTENSY 

II nagroda w IV edycji Konkursu Literackiego 
im. Astrid Lindgren, organizowanego                     
przez Fundację ABCXXI – Cała Polska czyta 
dzieciom. 

 

Zdaniem Feliksa szkoła przypomina front,                  
na którym toczy się walka nie na pięści,                   
lecz na marki ciuchów i smartfonów. On jed-
nak nie zamierza brać udziału w tych zawo-
dach, zwłaszcza że ma znacznie poważniejsze 
problemy i cały dom na głowie. Otylia również 
odstaje od reszty uczniów gimnazjum: barwne 
ciuchy, aureola rudych włosów, lekka nadwa-
ga, którą dziewczyna w ogóle się nie przejmu-
je, i charakterystyczne zielone martensy… 
Oraz optymizm, którym zaraża, choć i jej nie 
brakuje zmartwień. 

Nic dziwnego, że Feliks od razu zwraca na nią 
uwagę. Tę dwójkę outsiderów szybko połączy 
przyjaźń – a może coś więcej?  

Książka Joanny Jagiełło pokazuje, że czasem 
warto iść pod prąd. 

Joanna Fabicka 

RUTKA 

Dziesięcioletnia Zosia jako jedyna z ulicy nie 
wyjechała na wakacje. Spędza je na wyludnio-
nych Bałutach w Łodzi - dzielnicy odrapanych 
kamienic i mrocznych zakamarków. W pewne 
upalne, sierpniowe popołudnie spotyka                   
na podwórku Rutkę, tajemniczą dziewczynkę       
z rudym warkoczykiem. Od tej chwili zacznie 
się ich zwariowana podróż w czasie, w której 
towarzyszyć im będą kurczak bez głowy i eks-
centryczna ciotka Róża. Czy Zosia odgadnie, 
kim naprawdę jest Rutka? Czy odnajdzie jej 
rodziców? I gdzie właściwie leży Diamentowa 
Planeta? 

 

"Rutka" Joanny Fabickiej ma w sobie wszystko 
to, co dzieci w książkach lubią najbardziej: 
tajemnicę, nieoczekiwane zwroty akcji, odro-
binę magii. Rodzice z kolei zobaczą w niej cie-
płą i mądrą opowieść o tęsknocie oraz potra-
fiącej ją ukoić sile przyjaźni. Autorka udowad-
nia, że dla dzieci - nawet o trudnych sprawach 
- można pisać w sposób wzruszający, ale też 
zaskakująco zabawny. 

Selma Lagerlöf 

CUDOWNA PODRÓŻ 

Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Nils. Naj-
bardziej lubił spać, jeść i psocić, nie chciał się 
uczyć, a w dodatku dokuczał ludziom i zwie-
rzętom. Pewnego dnia na brzegu starej skrzyni 
swojej mamy ujrzał krasnoludka i postanowił 

http://lubimyczytac.pl/autor/57899/joanna-jagiello
http://lubimyczytac.pl/autor/6269/joanna-fabicka
http://lubimyczytac.pl/autor/25077/selma-lagerlof


spłatać mu figla. Za karę został zmieniony                      
w malutkiego człowieczka, a potem wyruszył                     
z dzikimi gęśmi w podróż do Laponii. Po dro-
dze poznał swój kraj i przeżył wiele przygód, 
ale czy udało mu się bezpiecznie wrócić                    
do domu? 

 

 
 

Mądra i wzruszająca książka zaliczana do kla-
syki literatury dla dzieci i młodzieży.  
 

Andrzej Maleszka 

MAGICZNE DRZEWO 

BERŁO 

Powieść z bestsellerowego cyklu Magiczne 
drzewo. 

 
 

Bohaterowie zdobywają berło, które daje wła-
dzę nad ludźmi i przedmiotami. Groźni prze-
stępcy porywają berło, a z nim Idalię i Alika. 
Tworzą straszliwego robota, który ma pozba-
wić świat elektryczności. Wszędzie gasną świa-
tła i przestają działać urządzenia. Kuki, Gabi, 
Blubek i mówiący pies wyruszają walczyć                       
z pożeraczem prądu. Jednak trudno go odna-
leźć, bo robot potrafi zmieniać się w chłopca... 

Orianne Lallemand 

O WILKU, KTÓRY TRAFIŁ                    

DO BAŚNIOWEGO LASU 

Na uroczysty podwieczorek z okazji nadejścia 
wiosny Wilk postanawia upiec szarlotkę. Cóż, 
skoro zupełnie nie zna się na kuchni… Rusza 
więc do lasu z nadzieją, że znajdzie kogoś, kto 
mu pomoże. I kogóż to spotyka? Czerwonego 
Kapturka, Babę-Jagę, Królewnę Śnieżkę…  

 

Okazuje się, że aby upiec szarlotkę według 
przepisu ciotki Róży, trzeba najpierw przeżyć 
mnóstwo przygód. 

Źródło: http://lubimyczytac.pl 

Filip i Z.R. 

http://lubimyczytac.pl/autor/31413/andrzej-maleszka
http://lubimyczytac.pl/autor/116505/orianne-lallemand
http://lubimyczytac.pl/


 

Zima to bardzo trudny czas                         
dla zwierząt … 

Okażmy się odpowiedzialni i pomóżmy naszym 
podopiecznym przetrwać zimę. Jeżeli to tylko 
możliwe, nie pozostawiajmy zwierząt na ze-
wnątrz budynków, szczególnie dotyczy to 
osobników starych i chorych! 

 

Najważniejszym obowiązkiem właścicieli psów 
jest zapobieganie hipotermii. Zwierzęta mogą 
cierpieć z powodu hipotermii wywołanej   
przez długotrwałe przebywanie w niskich 
temperaturach. Jeżeli pies całą dobę przebywa 
głównie na dworze (na zewnątrz) należy 
sprawdzić, czy ma on odpowiednie schronie-
nie. Musi mieć gdzie się schować przed śnie-
giem, deszczem i wiatrem. Najważniejsze,               
aby jego buda była ocieplona, bez dziur, któ-
rymi mógłby dostawać się do środka wiatr               
lub deszcz. Dobrze jest także umieścić budę  
na drewnianej palecie, żeby nie stała bezpo-
średnio na zmarzniętej ziemi lub betonie. 
Można dodatkowo pomiędzy ziemię i budę 
wsadzić styropian. Wnętrze budy należy     
wyścielić dużą ilością słomy lub kocami tak,                  
aby ułatwić zwierzakowi utrzymanie stałej 
temperatury ciała. Słoma jest dużo lepszym 
rozwiązaniem, trzeba jednak pamiętać,          
że pies może przypadkowo wyrzucać słomę,                       
więc należy ją na bieżąco uzupełniać.  

Zimowy mroźny spacer z psem lepiej odbywać 
bez smyczy, jeśli tylko jest to możliwe. Pies 

może wtedy rozgrzać się biegając we własnym 
tempie. Jeśli pies zaczyna mieć dreszcze               
podczas dłuższego spaceru na mrozie, jest to 
pierwszą oznaką wychłodzenia. O poważnym 
stanie mówimy wtedy, gdy pies przestaje 
drżeć (drżenie ciała produkuje ciepło), a tem-
peratura ciała psa spada do 33 stopni.                    
Nie dopuszczajmy do wyziębienia psa, bowiem 
zwierzę, które raz doznało hipotermii, jest 
znacznie bardziej na nią narażone ponownie.  
Z reguły już do końca życia potrzebuje pomocy 
człowieka przy utrzymywaniu prawidłowej 
temperatury ciała. Należy pamiętać o zabez-
pieczaniu psich łap wazeliną przed solą, którą 
posypane są chodniki, ale też przed mrozem - 
tłusta warstwa izoluje. 

Zwierzęta przebywające w niskich temperatu-
rach potrzebują dodatkowych porcji jedzenia, 
aby utrzymać stałą temperaturę ciała. Najle-
piej, żeby jedzenie było wysoko energetyczne, 
czyli zawierało dużo białka. Pies powinien  
zatem dostawać kilka razy w tygodniu mięso             
z ryżem lub kaszą. Najważniejsze jednak,               
aby przynajmniej raz dziennie pies otrzymywał 
ciepły posiłek!!! Dobrą radą jest także doda-
wanie do suchej karmy oleju rzepakowego. 
Należy również zadbać, aby pies się nie od-
wodnił. Błędne jest przekonanie, że pies sko-
rzysta z zamarzniętej wody. Trzeba pilnować, 
by zwierzak miał zawsze świeżą i czystą wodę. 
Nie może ona być zbyt zimna, gdyż będzie mu 
trudniej utrzymać stałą temperaturę ciała. 
Dlatego 2-3 razy dziennie należy podawać 
psom ciepłą wodę. Starajmy się, aby pies nie 
jadł śniegu, bo to bardzo wychładza organizm.  

Pamiętajmy, że koty nie są przystosowane                 
do mrozów i w tak niskich temperaturach  
giną. Nie pozostawiajmy ich na zewnątrz! Po-
zwólmy im schronić się w stodole, ciepłej szo-
pie lub piwnicy. Koty wolno bytujące w mia-
stach są naturalnym sprzymierzeńcem czło-
wieka w walce z gryzoniami – należy im za-
pewnić wejście do piwnicznych korytarzy                     
w trudnym okresie zimowym. 

Źródło tekstu: http://schroniskoazorek.pl/     

   Źródło zdjęć: http://schroniskodabrowka.pl/ 

Z.R. 

http://schroniskoazorek.pl/
http://schroniskodabrowka.pl/


 

Nasi ulubieńcy… 

 

NEYMAR 

Neymar da Silva Santos Júnior (ur. 5 lute-
go 1992 w Mogi das Cruzes) – brazylijski 
piłkarz występujący na pozycji pomocnika 
lub napastnika we francuskim klubie Paris 
Saint-Germain oraz w reprezentacji Brazy-
lii. Najdroższy piłkarz w historii futbolu. 

Neymar Jr. swoją profesjonalną karierę 
zaczynał w Santosie. Od 2009 był podsta-
wowym zawodnikiem pierwszej drużyny. 
Neymar w wieku 17 lat zadebiutował                    
w meczu przeciwko Oeste 7 marca 2009 
roku – Santos wygrał 2:1, kolejny mecz 
zagrał przeciwko Mogi Mirim tydzień póź-
niej, podczas którego zdobył swoją pierw-

szą bramkę w pierwszej drużynie. Został 
uznany za najbardziej utalentowanego 
piłkarza z Ameryki Południowej. W półfina-
le Campeonato Paulista 2009 w pierwszym 
meczu przeciwko Palmeiras na Estádio Vila 
Belmiro zdobył gola na wagę zwycięstwa. 
W finale jednak Santos przegrał z Corin-
thians São Paulo 4:2 w dwumeczu. Wystę-
pami w Santosie został porównywany                  
do jego idoli takich jak Robinho czy Pelé. 
Swoimi umiejętnościami przyciągnął uwa-
gę takich europejskich klubów, jak Man-
chester United, Real Madryt, FC Barcelona 
oraz Chelsea. Do reprezentacji po raz 
pierwszy został powołany przez trenera 
Lucho na MŚ U-17 2009, gdzie w debiucie 
strzelił gola.  

3 sierpnia 2017 podpisał pięcioletni kon-
trakt z francuskim klubem Paris Saint-
Germain.  

 

Źródło: https://pl.wikipedia.org 

Z.R.       
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ŚWIĄTECZNE PIERNIKI 

 

Składniki: 

Ciasto: 

 30 dag mąki pszennej 

 10 dag mąki żytniej 

 15 dag cukru pudru 

 2/3 jajka 

 10 dag roztopionego masła 

 10 dag miodu 

 łyżka sody oczyszczonej 

 łyżka przyprawy do piernika 

 łyżka mielonego kardamonu 

Lukier: 

 białko 

 1 szklanka cukru pudru 

 kilka kropel soku z cytryny 

Sposób przygotowania: 

 Wszystkie składniki (ciasto) wsyp                  

do miski i wyrób rękami. 

 Rozwałkuj ciasto na grubość około 0,5 

cm (nie zapomnij o podsypywaniu  

mąką). 

 Wykrój różne kształty za pomocą               

foremek. 

 Na blaszce rozłóż papier do pieczenia              

i układaj ciasteczka. 

 Jeżeli wyroby mają być zawieszone                

na choince, nie zapomnij o zrobieniu 

dziurek. 

 Piecz około 10 minut w temperaturze 

180 °C. 

 W tym czasie przygotuj lukier. 

 Maluj ozdoby pędzelkiem lub wyka-

łaczką. 

 

SMACZNEGO :) 

 

 Maria 



 

 

Pani pyta Jasia:                                                             
- Jasiu, powiesz jakieś zdanie w trybie 

oznajmującym?                                                              
- Koń ciągnie wóz.                                                         

– Brawo! A teraz przekształć to zdanie tak, 
aby było zdaniem rozkazującym.                                                              

– Wio! 

*** 

Pacjent szpitala okropnie się krzywi:  

- Tfu, ohyda. Nie możecie zapisać innego 

lekarstwa?  

- Ależ to nie lekarstwo, to obiad. 

*** 

Moja siostra jest chora na szkarlatynę - 
oznajmia Jasio w szkole.  

- To wracaj do domu, bo zarazisz całą klasę 
- poleca wychowawczyni.  

Po dwóch tygodniach Jasio pojawia się                  
na lekcjach.  

- Siostra wyzdrowiała? - pyta nauczycielka.  
- Nie wiem, bo jeszcze nie pisała.                            

- A gdzie ona jest?  
- W Niemczech. 

*** 

- Kto z was zrobił dobry uczynek?  
- Mnie udały się dwa.  

- Jakie Jasiu?  
- W sobotę pojechałem do babci i babcia 

bardzo się ucieszyła.  
- A drugi?  

- W niedzielę wyjechałem od babci i babcia 
ucieszyła się jeszcze bardziej. 

*** 

- Pana pies szczekał przez całą noc - 
mówi rozwścieczony sąsiad.  

- To nic, odeśpi w dzień - odpowiada 
właściciel psa. 

*** 

Jasiu chwali się mamie:  
- Dzisiaj jedyny podniosłem rękę,                            

gdy pani pytała dzieci.  
Mama mówi do Jasia:  
- Jakie było pytanie?  

Jasiu na to:  
- Kto wybił okno na korytarzu. 

*** 

Po otwarciu nowej przychodni,                                  
lekarz siada dumny w fotelu i czeka                       

na pierwszego pacjenta.  
Nagle rozlega się pukanie do drzwi.  

Wchodzi pacjent, a lekarz udając zajętego 
podnosi słuchawkę i mówi:  

- Niestety, nie mogę pana przyjąć.                       
Może w najbliższym tygodniu będę miał 

czas. Dobrze pan wie, że do lekarzy 
ogromne tłumy. Postaram się w najbliż-

szym tygodniu znaleźć trochę czasu.  
Odkłada słuchawkę i udaje,                                 

że dopiero teraz zobaczył pacjenta:  
- Co panu dolega? - pyta lekarz.  

- Jestem z telekomunikacji, przyszedłem 
podłączyć telefon. 

*** 

Gość do kelnera:  
- Dlaczego wasza restauracja nazywa się                 

Wielkie Oczy?  
- Dowie się pan, gdy przyniosę rachunek. 

 

                            Damian i Z.R. 
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   Vanessa 

 

                    

                     Damian  

                                Filip 

 

 

 

Opiekun:                                                                                               

Iwona Białas-Rychlak                                                    Janusz 

                                                                              

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia                                       

wielu szczęśliwych i radosnych przeżyć,                               

rodzinnego ciepła oraz wszelkiej pomyślności                             

w Nowym 2018 Roku                                                                    

Czytelnikom „Echa”                                                             

życzy Zespół Redakcyjny 


