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Wakacyjne rady 
 

Głowa nie jest od parady, 

służyć musi dalej.  

Dbaj więc o nią i osłaniaj,  

kiedy słońce pali. 

 

Płynie w rzece woda  

chłodna, bystra, czysta. 

Tylko przy dorosłych 

z kąpieli korzystaj. 

 

Jagody nieznane,  

gdy zobaczysz w borze: 

Nie zrywaj! Nie zjadaj! –  

bo zatruć się możesz.  

   

Urządzamy grzybobranie.  

Jaka rada stąd wynika? 

Gdy jakiegoś grzyba nie znasz,  

nie wkładaj go do koszyka.  

   

Biegać boso jest przyjemnie,  

ale ważna rada: 

- Idąc na wycieczkę pieszą 

dobre buty wkładaj!  
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Drodzy Czytelnicy! 

       Z ogromną radością oddajemy w Wasze 

ręce kolejny - wakacyjny numer gazetki 

szkolnej „Echo”.    

         Lato w pełni. Niektórzy już wrócili                      

z wakacyjnych wyjazdów, inni jeszcze czeka-

ją na wymarzoną podróż… Aby umilić Wam 

ten czas, przygotowaliśmy wiele ciekawych 

artykułów.  Każdy z pewnością znajdzie coś 

dla siebie   

       Nie pozostaje zatem nic innego,  jak 

usiąść na tarasie czy balkonie i zanurzyć się 

w lekturze ulubionego pisemka. Życzymy 

miłego czytania  

Zespół Redakcyjny 



 

                                                              

                                                                  

Ogłoszenie wyników konkursu               
plastycznego pod hasłem                 

PISANKA SKO 

28 marca ogłosiliśmy wyniki konkursu pla-
stycznego pod hasłem PISANKA SKO.                
Laureatami zostali: 

I miejsce - Maria Baranowska 
II miejsce - Agata Zaborowska 

III miejsce - Elżbieta Kwidzińska 

Wyróżnienia: Wiktor Zaborowski, Alicja 
Gołko-Sulińska, Dominika Kobiela,                   

Mateusz Roda 

 

Dziękujemy wszystkim za udział w konkur-
sie, a laureatom serdecznie gratulujemy. 

 

"Czerwony Kapturek” 

Grupa wychowanków świetlicy socjotera-
peutycznej odegrała role bohaterów bajki 
"Czerwony Kapturek".  

 

Zabawa ta była świetnym doświadczeniem 
dla aktorów, przyniosła dużo pozytywnych 
efektów widzianych oczami wychowawcy   
i wrażeń dla oglądających. Gratulacje                    
dla aktorów! 

Jolanta Uhlenberg 

 

Wyróżnienie w Gminnym Konkursie 
Literatury Kaszubskiej                        

"Rodnô Mòwa" 

W dniu 11.04.2018 r. w Bibliotece Publicz-
nej w Szemudzie odbył się Gminny Kon-
kurs Literatury Kaszubskiej "Rodnô Mò-
wa".  

 

Naszą szkołę reprezentowało sześć uczen-
nic: Alicja Kowalewska-Tomczak ("0"), 
Aleksandra Żywicka ("0"), Agata Damps 

http://www.czestkowo.szkolna.net/n,ogloszenie-wynikow-konkursu-plastycznego-pod-haslem-pisanka-sko
http://www.czestkowo.szkolna.net/n,ogloszenie-wynikow-konkursu-plastycznego-pod-haslem-pisanka-sko
http://www.czestkowo.szkolna.net/n,ogloszenie-wynikow-konkursu-plastycznego-pod-haslem-pisanka-sko


(klasa III), Magdalena Żywicka (klasa III), 
Agata Naczk (klasa VI), Helena Nowicka 
(klasa VI). Dwie z nich zdobyły wyróżnie-
nia: w kategorii przedszkola i "0" - Alicja 
Kowalewska-Tomczak, a w kategorii klas 
IV-VI - Agata Naczk. Gratulujemy!!! 

 

„Jubileusz 15-lecia Programu                   
Czytamy Razem” 

Nasza szkoła od czterech lat aktywnie 
uczestniczy w ogólnopolskim Programie 
Czytamy Razem pod patronatem Zarządu 
Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Gdań-
sku i Fundacji FLY w Gdyni. Celem projektu 
jest pomoc dzieciom mających trudności        
w czytaniu, w tym także o specjalnych po-
trzebach edukacyjnych. Wielką wartością 
programu jest udział wolontariatu, czyli 
zaangażowanie osób, które poświęcają 
czas i wysiłek w imię idei i szczerej chęci 
niesienia pomocy dzieciom. 

 

Dnia 13 kwietnia 2018 roku w Pomorskim 
Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni 
odbyła się konferencja „Jubileusz 15-lecia 
Programu Czytamy Razem", w której 
udział wzięły przedstawicielki naszej pla-
cówki: koordynator szkolny wraz z trzema 
wolontariuszkami. 

 

 

„Westerplatte - znajdź klucz                    
do historii" 

13 kwietnia 2018 r. klasy III ze szkół                               
w Częstkowie i Jeleńskiej Hucie pojechały               
na wycieczkę na Westerplatte, gdzie cze-
kała ich edukacyjna gra terenowa "We-
sterplatte - znajdź klucz do historii".  

 

Jej celem było przybliżenie historii We-
sterplatte i zapoznanie z obiektami znajdu-
jącymi się na półwyspie. W trakcie gry 
dzieci poznały dzieje Wojskowej Składnicy 
Tranzytowej, przyczyny jej powstania,  
historię obrony w pierwszych dniach woj-
ny oraz dowiedziały się, jak wyglądało co-
dzienne życie służących tam żołnierzy. 
Uczniowie otrzymali zadania, przygotowa-
ne w taki sposób, aby poprzez rozwiązy-
wanie historycznych zagadek, efektywnie 
połączyć zdobywanie wiedzy i zabawę. 
Atrakcjami były przejazd drezyną, rzut 
granatem czy bandażowanie rannych. 

Tomasz Piotrowicz 

 

Cyrk "Szok" w naszej szkole 

17 kwietnia do naszej szkoły przyjechał 
ukraiński cyrk „Szok”. Obejrzeliśmy cieka-
wy program artystyczny, który z pewno-
ścią na długo pozostanie w pamięci. Po-
dziwialiśmy m.in. pokazy żonglerki, iluzji, 
ekwilibrystyki, jazdy na miniaturowym 
rowerku.  

http://www.czestkowo.szkolna.net/n,westerplatte-znajdz-klucz-do-historii-1
http://www.czestkowo.szkolna.net/n,westerplatte-znajdz-klucz-do-historii-1


 

Wielkim atutem programu był kontakt 
artystów z publicznością i jej aktywny 
udział w przedstawieniu. To było wspania-
łe przeżycie i niezwykłe widowisko! 

 

Sprzątaliśmy nasze Częstkowo 
 

 

 

Obchody Dnia Ziemi 
 

 

 

I Gminny Konkurs Frazeologiczny                
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Szemudzie 

Dnia 25 kwietnia br. Nina Kaźmierczak                   
z klasy VII wzięła udział w I Gminnym Kon-
kursie Frazeologicznym.  

 

Celem konkursu było wzbogacenia słow-
nictwa uczniów, podniesienia ich spraw-
ności językowej oraz rozwinięcie zaintere-
sowań młodzieży językiem ojczystym. GKF 
był przeznaczony dla uczniów klas VII szko-
ły podstawowej i II–III gimnazjum ze szkół 
gminy Szemud.  



 

Wiadomości z 3 maja 1791 roku... 

W tym roku świętowaliśmy 227. rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 maja. Z tej okazji 
obejrzeliśmy montaż słowno-muzyczny                   
w wykonaniu uczniów klasy III i VII. 

 

 

„Mistrz Pięknego Czytania” 

 

 

Dnia 8 maja br. w ramach Tygodnia Biblio-
tek pod hasłem „(Do)wolność czytania” 
odbyła się 5 edycja konkursu „Mistrz Pięk-
nego Czytania”. Laureatami w naszej szko-
le zostali: 

Mistrz klasy I - Wiktor Zaborowski 
Mistrz klasy II - Maja Naczk 

Mistrz klasy III - Agata Damps 

Gratulujemy!!! 

 

Pasowanie na czytelnika 

Dnia 9 maja 2018 r. w Bibliotece Gminnej 
w SP w Częstkowie odbyło się pasowanie 
na czytelnika uczniów kl. I.  

 

Zanim uczniowie złożyli przyrzeczenie mu-
sieli wykazać się znajomością bajek, z czym 
poradzili sobie doskonale.  



Następnie zapoznali się z księgozbiorem, 
regulaminem biblioteki, sposobem wypo-
życzania książek oraz Prośbami Książki. 
Uczniowie dowiedzieli się, jak należy dbać 
o książki i czego nie wolno robić czytając 
je. Po takim wprowadzeniu uczniowie kla-
sy I złożyli uroczyste przyrzeczenie, a pani 
bibliotekarka dokonała pasowania każde-
go z uczniów na czytelnika. Nasi nowi               
czytelnicy dostali dyplomy i upominki.                 
Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej 
atmosferze. Po takim wspólnym spotkaniu 
biblioteka będzie kojarzyła się najmłod-
szym uczniom z miejscem bezpiecznym, 
przyjaznym i radosnym, gdzie zawsze są 
mile widziani. 

Justyna Nowicka 

 

Z wizytą u strażaków 

Dnia 9.05.2018r. dzieci z klas 0-III wybrały 
się na wycieczkę do Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Częstkowie.  

 

W trakcie spotkania strażacy zaznajomili 
uczniów z wyposażeniem jednostki OSP. 
Dzieci mogły usiąść w wozie strażackim, 
przymierzyć hełm, spróbować rozwinąć 
wąż i sprawdzić, jak ciężki jest toporek. 
Zobaczyły również puchary i wyróżnienia 

zdobyte przez naszych dzielnych druhów. 
Strażacy pokazali, jak ratują ludzi z wypad-
ku. Przypinając jedną z uczennic do deski 
ratunkowej udowodnili, że w rękach stra-
żaków można czuć się bezpiecznie. Jednak 
największą przyjemność sprawiło dzieciom 
lanie wody z węży. Każdy chciał potrzymać 
w ręku sikawkę, co okazało się niełatwym 
zadaniem. Niejeden uczeń wracał do szko-
ły mokry i szczęśliwy jak prawdziwy stra-
żak po udanej akcji. Za miłe spotkanie 
dzieci podziękowały strażakom kwiatkami 
oraz własnoręcznie wykonanymi laurkami      
i rysunkami. Każdy uczeń otrzymał od stra-
żaków słodki upominek. 

Ewa Naczk 

 

Ogłoszenie wyników konkursów                 
w ramach programu "Szkoła                      
na miarę ucznia z dysleksją" 

„Wierszyk ortograficzny” 

I miejsce - Wiktor Zaborowski 

 

"Plakat ortograficzny" - klasy I-III 

I miejsce - Wiktor Zaborowski 
II miejsce - Agata Damps 



"Plakat ortograficzny" - klasy IV-VII 

I miejsce - Maria Baranowska 
II miejsce - Mateusz Roda 

"Najładniejszy zeszyt" 

klasa I - Aleksandra Damps 
klasa II - Nikola Waldowska 
klasa III - Kornelia Pupacz 

"Konkurs ortograficzny" 

I miejsce - Mateusz Roda 
II miejsce - Arkadiusz Sikora 

III miejsce - Franciszek Wasielke 

Gratulujemy!!! 

 

Wizyta w Jednostce                                      
Ratowniczo-Gaśniczej nr 1                       

oraz Centrum Powiadamiania                
Kryzysowego w Gdańsku 

W piękny, majowy poniedziałek uczniowie 
naszej szkoły mieli okazję poznać tajniki 
funkcjonowania Jednostki Ratowniczo- 
Gaśniczej nr 1 oraz Centrum Powiadamia-
nia Kryzysowego w Gdańsku.  

Odwiedzili także Wydział Biologii                 
Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie mieli  

okazję zapoznać się z wystawami poświę-
conymi stworzeniom żyjącym na Ziemi. 

Kaja Formela 

 

Dzień Sportu 

 

 

Tydzień związany z Europejskim 
Numerem Alarmowym 112 

W dniach 7 - 12.05.2018r. uczniowie               
naszej szkoły uczestniczyli w licznych dzia-
łaniach edukacyjnych związanych z Euro-
pejskim Numerem Alarmowym 112.  

 

http://www.czestkowo.szkolna.net/n,wizyta-w-jednostce-ratowniczo-gasniczej-nr-1-oraz-centrum-powiadamiania-kryzysowego-w-gdansku
http://www.czestkowo.szkolna.net/n,wizyta-w-jednostce-ratowniczo-gasniczej-nr-1-oraz-centrum-powiadamiania-kryzysowego-w-gdansku
http://www.czestkowo.szkolna.net/n,wizyta-w-jednostce-ratowniczo-gasniczej-nr-1-oraz-centrum-powiadamiania-kryzysowego-w-gdansku
http://www.czestkowo.szkolna.net/n,wizyta-w-jednostce-ratowniczo-gasniczej-nr-1-oraz-centrum-powiadamiania-kryzysowego-w-gdansku


Spotkali się m.in. z przedstawicielami Ko-
mendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej  w Wejherowie oraz Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Częstkowie i odwiedzili 
Centrum Powiadamiania Ratunkowego                       
w Gdańsku. Podsumowaniem działań był 
udział w Wojewódzkich Obchodach Dnia 
Strażaka Ochotnika, połączonych z jubile-
uszem 112-lecia istnienia jednostki OSP 
Szemud. 

 

III Wojewódzki Konkurs                    
Czytelniczy                                      

„Czy znasz tę baśń?”  

16 maja odbył się organizowany                     
przez Szkołę Podstawową w Częstkowie III 
Wojewódzki Konkurs Czytelniczy dla klas 
III, które uczą się j. kaszubskiego – edycja 
Legendy Kaszubskie. Do rywalizacji zgłosiło 
się 21 dwuosobowych drużyn ze szkół wo-
jewództwa pomorskiego. Różnorodne 
konkurencje sprawdzały wiedzę 10-ciu 
legend  ze zbioru „Legendy Kaszubskie” 
autorstwa pana Janusza Mamelskiego, 
który, co ciekawe, przyjął zaproszenie               
do prac w komisji konkursowej. Oprócz 
tego uczestnicy musieli wykazać się zna-
jomością podstawowych zwrotów w języ-
ku kaszubskim oraz doskonale się bawić. 
Sprzymierzeńcami tego przedsięwzięcia 
było wiele  instytucji, których przedstawi-
ciele gościli na konkursie, kibicując druży-
nom lub włączając się do prac komisji: 
Urząd Gminy Szemud, Kuratorium Oświaty 
w Gdańsku, Zrzeszenie Kaszubsko-
Pomorskie w Gdańsku, Starostwo Powia-
towe w Wejherowie, Biblioteka  Publiczna 
Gminy Szemud, Powiatowa Biblioteka Pu-
bliczna w Wejherowie, Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej  
w Wejherowie, Jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Częstkowie, Gminne 

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji                       
w Szemudzie. Dzięki współpracy i zaanga-
żowaniu organizatorów i wymienionych 
instytucji możliwe było ugoszczenie drużyn 
oraz nagrodzenie każdego uczestnika             
oraz opiekunów. Trzeba dodać, że poziom 
konkursu był bardzo wysoki, drużyny 
świetnie przygotowane, a to przyczyniło 
się do wspaniałej konkursowej rywalizacji. 
Czas wymienić szkoły, z których przybyły 
najlepsze drużyny: 

 I miejsce: Szkoła Podstawowa w Kielnie 
(gm. Szemud)  

II miejsce: Szkoła Podstawowa w Łebnie 
(gm. Szemud)  

III miejsce: Szkoła Podstawowa w Sławo-
szynie (gm. Krokowa)  

Wyróżnienie: Szkoła Podstawowa nr 1                
w Sierakowicach (gm. Sierakowice)  

 

Gratulujemy i zapraszamy za rok! 

Katarzyna Laskowska 

 

 

 



Kochanym Mamusiom 

W dniu 23 maja w sali przy remizie OSP                 
w Częstkowie odbyła się piękna uroczy-
stość z okazji Dnia Matki, przygotowana 
przez najmłodszych uczniów naszej szkoły. 
Dzieci bardzo emocjonalnie podeszły                
do tak ważnego wydarzenia. Na wstępie, 
witając swoje mamy, zatańczyły poloneza.  

 

Następnie zaprezentowały wierszyki i pio-
senki, w których podziękowały za cały trud 
i wychowanie. Uczniowie klasy III przed-
stawili również zaproszonym gościom  
teatrzyk kukiełkowy. Podczas uroczystości 
miały miejsce zarówno chwile radosne,  
jak i pełne wzruszeń. Na koniec dzieci wrę-
czyły swoim mamom wcześniej przygoto-
wane upominki i laurki. Spotkanie zakoń-
czyło się słodkim poczęstunkiem. 

Judyta Burchacz 

 

Wychowanie komunikacyjne - 
warsztaty dla klas IV-V 

28 maja uczniowie klasy IV i V uczestniczyli 
w zajęciach z wychowania komunikacyjne-
go, zorganizowanych przez Metropolitalny 
Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej. 
Ich celem było kształtowanie w młodych 
ludziach postawy świadomego użytkowni-
ka miejskiego transportu zbiorowego.                   
W trakcie kursu uczniowie zapoznali się               
z różnorodnymi formami komunikacji 

miejskiej oraz ich wpływem na środowi-
sko. 

 

 

I Szkolny Konkurs Logopedyczny pt. 
"Łakomczuszek - pełny brzuszek" 

Uczniowie uczęszczający na zajęcia logo-
pedyczne mogli wykazać się talentem pla-
stycznym, utrwalając przy tym poprawną 
wymowę. Wyniki konkursu: 

I miejsce - Dominika Kobiela kl. III 
II miejsce - Sylwester Baranowski kl. IV 

III miejsce - Agata Zaborowska kl. O 

 



Wyróżnienia - Sławomir Baranowski                
kl. O, Kacper Hommel kl. I,                                    
Grzegorz Waldowski kl. II,                                       
Wiktor Zaborowski kl. I. 

Wszystkim gratulujemy i zapraszamy                     
do udziału w konkursach! 

Alicja Toruńczak 

 

Sukces w Gminnym Konkursie                  
Recytatorskim Poezji Jana Piepki 

8 czerwca 2018 r. uczniowie naszej szkoły 
wzięli udział w Gminnym Konkursie Recy-
tatorskim Poezji Jana Piepki organizowa-
nym przez filię Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Łebnie. Uczestniczyło w nim 16 dzie-
ci ze szkół w Częstkowie, Koleczkowie                       
i Łebnie. Konkurs prowadziła p. Iwona Pia-
stowska. W jury zasiedli: p. Zenon Gołą-
bek, p. Irena Piastowska i p. Justyna Kuni-
kowska. Uczniów naszej szkoły przygoto-
wywała p. Irena Puzdrowska. W konkursie 
dzieci recytowały wiersze autorstwa                   
kaszubskiego pisarza Jana Piepki.  

 

Nasza uczennica Agata Damps zwyciężyła 
w kategorii klas I - III. W czasie przerwy                       
na uczniów i opiekunów czekał słodki   
poczęstunek. 

Tomasz Piotrowicz 

 

Sukces w I Powiatowym Konkursie 
Recytatorskim Poezji                                

Alojzego Nagla  

13 czerwca 2018 roku uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Częstkowie wzięli udział                     
w I Powiatowym Konkursie Recytatorskim 
Poezji Alojzego Nagla. W skład jury wcho-
dzili: p. Dariusz Majkowski, p. Małgorzata 
Philipp, p. Ewa Peliksze oraz p. Zenon              
Hewelt. Konkurs prowadziła p. Iwona Pia-
stowska. Uczestniczyło w nim 19 dzieci.  

 

Nasi uczniowie zajęli następujące miejsca: 

Klasy I – III 

Kornelia Pupacz - II miejsce 

Klasy IV - VI 

Filip Hinc - III miejsce 

Klasa VII 

Monika Hinc - II miejsce 

 

Tomasz Piotrowicz 

 



Pożegnanie zerówki 

 

 

Uroczyste zakończenie                               

roku szkolnego 2017/2018 

 

 

 

Rodzinny Festyn Sportowo-

Rekreacyjny pod hasłem                  

"Częstkowo wita lato!" 
 

 

 

 

Z.R. 



 

WYWIAD Z NAUCZYCIELKĄ PLASTYKI 

PANIĄ BERNADETĄ LESNER 

 

 

Redaktor (R.): Kiedy postanowiła Pani   
zostać nauczycielką? 

Pani Lesner (P.L.): Podczas wyboru                 
studiów. Przeszukując możliwe kierunki      
na uczelniach najbardziej odpowiadały mi 
właśnie te związane z nauczaniem.   

R.: Dlaczego wybrała Pani akurat ten 
przedmiot nauczania? 

P.L.: Jest to przedmiot bez ograniczeń, 
plastyka umożliwia kreatywne myślenie. 
Dodatkowo bardzo lubię oglądać prace 
dzieci, ich pomysły są często zaskakujące. 
Sama również wprowadzam nowe pomy-
sły, które dzieci chętnie realizują. 

R.: Co Pani najbardziej lubi w tym                
zawodzie i dlaczego? 
 
P.L.: Lubię widzieć efekty moich zajęć                     
w postaci twórczych prac dzieci. Wtedy 
mam pewność, że zajęcia były ciekawe.  
 
R.: Czego Pani najbardziej nie lubi w swojej 
pracy? 
 
P.L.: Stawiania ocen. 
 
R.: Najlepsze wydarzenie w Pani życiu to: 

P.L.: Myślę, że jest ich kilka i pewnie jesz-
cze więcej będzie. Na chwilę obecną                
najważniejsze były narodziny moich dzieci. 

R.: Jakie były Pani ulubione przedmioty                   
w szkole? 

P.L.: Lubiłam przedmioty, których nie                
musiałam się uczyć na pamięć, takie jak: 
technika, plastyka, matematyka, wycho-
wanie fizyczne, muzyka. Oczywiście w ści-
słej czołówce plastyka i technika. 

R.: Czym Pani się interesuje? 
 
P.L.: Lubię majsterkować, tworzyć coś                     
z niczego, malować. Uwielbiam czytać 
książki z dziedziny baśni, fantastyki                   
oraz starych wierzeń i innych kultur. 
 
R.: Co robi Pani w wolnym czasie? 
 
P.L.: W wolnym czasie czytam książkę,   
często próbuję nowych metod plastycz-
nych i technicznych. Przeglądam kreatyw-
ne i twórcze strony, z których czerpię              
pomysły na kolejne prace plastyczne.  
 
R.: Czy może Pani opowiedzieć o swoich 
marzeniach? 
 
P.L.: Moje marzenie jest proste. Działka 
nad jeziorem  



R.: Co zmieniłaby Pani w naszej szkole? 
 
P.L.: Jej wielkość. 
 
R.: Co chciałaby Pani przekazać uczniom 
naszej szkoły? 
 
P.L.: Wykorzystajcie czas pobytu w szkole 
jak najkorzystniej dla waszej przyszłości. 
Nie traktujcie szkoły jak zło konieczne, lecz 
jak kolejny etap życia, który po latach 
wspomina się z sentymentem. 
 
R.: Dziękuję Pani za rozmowę. Życzę dużo 
zdrowia oraz wielu sukcesów zawodo-
wych. 
 
P.L.: Ja również dziękuję i życzę udanych, 
bezpiecznych i słonecznych wakacji. 

Z.R. 

 

 

Jak zamierzasz spędzić                  
tegoroczne wakacje? 

 

- Jeżdżąc na camping.              Nikodem Lesner 

- Jadę na żniwa do babci.       Mariusz Klinkosz 

- Jadę do Szwecji, a później do Zakopane-
go.  

Krzysztof Bartecki 

- Chciałbym pojechać do Niemiec. 

Maciej Bach 

 - Spędzę wakacje u wujka.        

Kamil Rompca 

- Chciałbym pojechać w góry. 

Sylwester Baranowski 

- Chciałbym pojechać za granicę do taty. 

Dominik Wanke 

- Spędzę wakacje u wujka.      

Arkadiusz Sikora 

- Chciałbym pojechać do Francji. 

Krystian Nowicki 

- Chciałbym pojechać do Paryża. 

Michał Potrykus 

- Chcę spędzić te wakacje z moimi przyja-
ciółmi, ponieważ bardzo się lubimy. 

Julia Bartecka 

- Zamierzam spędzać czas produktywnie,              
z rodziną i zwiedzać różne ciekawe miej-
sca. 

Helena Nowicka 

- Chciałabym jechać do Warszawy. 

Aneta Rompca 

- Chciałabym pojechać do Meksyku. 

Anna Rompca 

- Jadę do Grecji.                        Mateusz Lesner 

- Chciałbym jechać do Hiszpanii. 

Oskar Kwieciszewski 



- Pewnie pojadę do babci albo cioci. 

Natalia Kowalewska 

- Chcę jechać do cioci.                      

Kamila Kas 

 

- Pojechać na obóz karate oraz „łazić”                 
ze znajomymi. Przy okazji spędzić ten czas 
nad morzem. 

Cyprian Gołko-Suliński 

- Pojadę do cioci do Smażyna i do babci. 

Oliwia Pranczke 

- Jadę na kolonię.         Maksymilian Majkowski 

- Chciałabym pojechać do Czech. 

Weronika Bach 

- Do Hiszpanii.                        Wiktoria Hommel 

- Chciałabym pojechać do Hiszpanii, Grecji 
i Hollywood. 

Agata Naczk 

- Do Niemiec.                             Szymon Klebba 

Z.R. 

ZGADUJ              

ZGADULA:) 
Chrupiąca i złota, 

piecze się lub smaży. 
Najchętniej ją jemy 

przy nadmorskiej plaży. 

*** 

Mały domek z materiału, 
w nim poduszki oraz koce. 

Można smacznie w nim przesypiać 
letnie ciepłe noce. 

*** 

Ochroni Cię przed wiatrem, 
kiedy jesteś na plaży. 

Poczujesz wtedy jak mocno 
letnie słońce praży. 

*** 

By chronić skórę latem 
przed słońca nadmiarem, 
smaruj się nim, a potem 

opalaj z umiarem. 

 

 

 

 

 

 

                                           Z.R. 



 

 

 

 

                                                                            

Wycieczka „Wrocław i atrakcje 

Dolnego Śląska”  

W dniach 5 – 8 czerwca grupa uczniów 
Szkoły Podstawowej w Częstkowie uczest-
niczyła w czterodniowej wycieczce                       
do Wrocławia. Pierwszym punktem pro-
gramu po długiej podróży był obiad                        
w McDonaldzie. Następnie spotkaliśmy się 
z panią przewodnik, która pokazała nam 
najstarszą część Wrocławia, czyli Ostrów 
Tumski i Wyspę Piaskową.  

 

Po dwugodzinnym spacerze pojechaliśmy 
do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 
przy Lotniczych Zakładach Naukowych, 
zjedliśmy kolację i udaliśmy się na zasłu-
żony wypoczynek. Drugiego dnia wycieczki 
czekała nas kolejna porcja atrakcji! Zoba-
czyliśmy m.in. Ossolineum, Uniwersytet, 
Stare Jatki, Rynek, Operę, Narodowe Fo-
rum Muzyki oraz synagogę. Zaopatrzyliśmy 
się również w rozmaite pamiątki, które 

przez długi czas przypominać nam będą 
wizytę w tym wspaniałym mieście.  

 

Następnie uczestniczyliśmy w warsztatach 
w Manufakturze Cukierków i Lizaków 
„Słodkie Czary Mary”.  

 

Po obiedzie udaliśmy się na lody, a potem 
czekał nas rejs po Odrze. To była wspania-
ła przygoda! 

 



Trzeci dzień rozpoczęliśmy od wizyty                   
w Świdnicy i zwiedzania Kościoła Pokoju – 
największej drewnianej barokowej świąty-
ni wpisanej na Listę światowego dziedzic-
twa UNESCO. Kolejną atrakcją było zwie-
dzanie zamku Książ w Wałbrzychu.  

 

Ta majestatyczna budowla wywiera nieza-
pomniane wrażenie swoją monumental-
nością, zróżnicowaną architekturą i baj-
kowym położeniem w sercu Książańskiego 
Parku Krajobrazowego. Następnie wrócili-
śmy do Wrocławia i z ogromnym apetytem 
zjedliśmy obiad  w Sky Tower – najwyż-
szym mieszkalnym budynku w Polsce.  
Czekał nas jeszcze seans w Panoramie  
Racławickiej, po którym wróciliśmy                     
do schroniska, zjedliśmy kolację i udaliśmy 
się na wypoczynek.  

 

Ostatni dzień obfitował w kolejne atrakcje! 
Pierwszą z nich była wizyta w najstarszym  
i najbardziej znanym ogrodzie zoologicz-
nym w Polsce.  

Tam odwiedziliśmy Afrykarium – pierwsze 
w Polsce i jedyne na świecie oceanarium 
prezentujące faunę jednego kontynentu. 
Zobaczyliśmy także wiele gatunków zwie-
rząt, m.in. słonie, żyrafy, lwy, szympansy 
czy nosorożce. Następnie podziwialiśmy 
wrocławską fontannę multimedialną i po-
kaz wodny odbywający się w rytm muzyki.  

 

Potem udaliśmy się na spacer po Ogrodzie 
Japońskim. Zobaczyliśmy również kolejny 
obiekt światowego dziedzictwa UNESCO – 
Halę Stulecia.  Po południu zjedliśmy obiad 
i udaliśmy się w drogę powrotną do domu.  

 

Oczywiście nie obyło się bez wieczornej 
uczty w McDonaldzie. To była bardzo uda-
na wycieczka! Dziękuję wszystkim uczest-
nikom za te wspaniałe cztery dni:) 

Iwona Białas-Rychlak 

 

 



 

"Strój wyczarowany z odpadów" 

I miejsce  - Agata Zaborowska 

 

II miejsce -  Agata Damps 

 

II miejsce - Wiktor Zaborowski 

 

 
III miejsce - Aleksandra Damps 

 

Gratulujemy!!! 

Z.R. 

http://www.czestkowo.szkolna.net/n,pokaz-mody-w-ramach-konkursu-sko-stroj-wyczarowany-z-odpadow-1


 

Yvette Żółtowska-Darska 

MESSI, MAŁY CHŁOPIEC, 

KTÓRY STAŁ SIĘ                       

WIELKIM PIŁKARZEM 

Zna go cały świat. Ale czy wiadomo, jak wyglą-
da rodzinne miasto Messiego? Z kim grał                   
w piłkę jako dziecko? Jak wygląda życie                       
w słynnej szkółce piłkarskiej La Masia, w której 
trenował? W tym niezbędniku każdego praw-
dziwego fana piłki nożnej znajduje się wiele 
nieznanych faktów i anegdot z życia Messiego, 
a także fantastyczne zdjęcia, łamigłówki i gra-
fiki ilustrujące najważniejsze gole strzelone 
przez mistrza.  

 

To także książka o niespotykanym talencie                    
i wielkiej skromności. O tym, że nic nie przy-
chodzi łatwo. Wreszcie – o tym, że zawsze 
warto marzyć. Książka dedykowana jest dzie-
ciom i młodzieży, bowiem przywraca wiarę                
w siebie i uskrzydla. „MESSI, mały chłopiec, 
który stał się wielkim piłkarzem” jest uniwer-
salną opowieścią o chłopcu, który ani przez 
chwilę nie wahał się, co jest dla niego ważne. 
Współczesna bajka, w której wszystko wyda-
rzyło się naprawdę. 

Miał dziewięć lat, kiedy wybił szybę w łazien-
ce, żeby zdążyć na mecz. Dziesięć – kiedy prze-
stał rosnąć. Trzynaście – gdy opuścił rodzinny 
dom i zamieszkał na innym kontynencie. Dziś 
jest podziwiany przez miliony ludzi na całym 
świecie. 

Jarosław Kaczmarek 

GOLE WSZECH CZASÓW 

Kiedy pada gol w wielkim meczu, najwspanial-
sze zagrania zapisują się w futbolowym czasie, 
który jest opowieścią. Posłuchajcie zatem 
opowieści o niesamowitych golach i bohate-
rach stadionów. O golu wielkiej ciszy, o indiań-
skim dryblingu, o cudownych butach...                  
Przeżyjcie jeszcze raz wspaniałe zagrania               
Maradony i Messiego, Garrinchy i Pelego,                      
Ronaldo i Lewandowskiego. 

 

W tej książce oprócz emocjonujących historii 
znajdziecie infografiki ilustrujące akcje na bo-
isku, a na kolorowych zdjęciach zobaczycie,  
jak na przestrzeni lat zmieniał się świat piłki 
nożnej. 

David Baddiel  

MAGICZNY KONTROLER                                                                                            

Ekscytująca, zabawna i poruszająca nowa   
powieść przygodowa autora, który napisał 
Agencję Wynajmu Rodziców. 

http://lubimyczytac.pl/autor/101939/yvette-zoltowska-darska
http://lubimyczytac.pl/autor/142438/david-baddiel


Fred i Ellie są bliźniakami. Doskonale rozumie-
ją się nawet bez słów i lubią te same rzeczy, 
zwłaszcza gry video, w których są świetni. 
Niestety, nie radzą sobie równie dobrze z grą 
w piłkę nożną lub unikaniem szkolnych drę-
czycieli. 

 

Pewnego dnia za pomocą szkolnego kompute-
ra kontaktuje się z nimi Tajemniczy Człowiek. 
Dostają od niego kontroler do gier nieprzypo-
minający żadnego z gamepadów, które do-
tychczas widzieli. Ponadto nowy sprzęt nie 
działa z ich grami. Kiedy Fred i Ellie odkrywają, 
co potrafi, wydaje się, że znaleźli rozwiązanie 
wszystkich swoich problemów 

Holly Webb 

KTO PRZYGARNIE NUTKĘ? 
„Kto przygarnie Nutkę?” to kolejny tom z serii 
Zaopiekuj się mną. 

 

Bohaterką jest Łucja, która po przeprowadzce 
do nowego domu czuje się bardzo samotna                 
i przygnębiona. Pewnego dnia mała dziew-
czynka napotyka na ulicy rodzinę bezdomnych 
kotów. Dzięki nim Łucja znowu zaczyna się 
uśmiechać – szczególnie dzięki jednej, najmil-
szej kici, którą nazywa Nutka. Nutka chce  
zostać z Łucją, bo dziewczynka wspaniale się 
nią opiekuje. Łucja ukrywa kicię w szklarni. 
Kotka nie może tam jednak zostać na zawsze. 
Jak długo uda się utrzymać pobyt Nutki w se-
krecie? Kto przygarnie samotną Nutkę? 

Holly Webb 

MÓJ NIESFORNY                 

SZCZENIAK.                          

DOM DLA URWISA 

Rodzina Tomczyków zdecydowała się wreszcie 
na pieska i nikt nie jest tym faktem równie 
podekscytowany, jak wielbicielka psów – Ela!  

 

Dziewczynka marzy o małym, skorym                            
do pieszczot szczeniaku, który będzie spadł                
w jej łóżku. Ale jej pewny siebie starszy brat                 
i siostra widzą to inaczej. Czy Ela dostanie 
swojego wymarzonego psiaka? 

 

Źródło: http://lubimyczytac.pl 

Z.R. 

http://lubimyczytac.pl/


 

Aby nie pogryzł pies… 

 

 

 

 

Aby zapobiec przykrym albo nawet tra-
gicznym zdarzeniom będącym efektem 
spotkań z obcymi psami, zapamiętaj,                 
jak postępować w takiej sytuacji. 

Nie drażnij psów. Trzymaj się z daleka               
od psów uwiązanych na łańcuchu                    
bądź przebywających na ogrodzonym               
terenie. Nie krzycz, nie biegaj dookoła,                 
nie wsuwaj rąk przez ogrodzenie. 

Psy czasami walczą. Nigdy nie wkładaj ręki 
pomiędzy walczące psy. Jeśli zobaczysz 
gryzące się zwierzęta, zawołaj na pomoc 
kogoś dorosłego. 

Jak wygląda rozgniewany pies? 

Znaki ostrzegawcze to: szczekanie, war-
czenie z pokazywaniem zębów,  uszami 
płasko położonymi po sobie, sztywne nogi, 
ogon uniesiony i zjeżona sierść. Jeśli pies 
wygląda w ten sposób, powoli odejdź                   
na bok. Powiedz “NIE” stanowczym tonem 
i zachowuj się tak, jakbyś się nie bał. Nigdy 
nie wpatruj się w oczy psa, nie odwracaj 
się i nie uciekaj! Nigdy nie podchodź                     
do obcego psa. 

Psy są zazdrosne o pewne przedmioty. 
Nie zabieraj psu kości, piłek i innych jego 
rzeczy. Nigdy nie wyrywaj mu jedzenia                    
z pyska i nie przeszkadzaj, kiedy je. 

Bądź zawsze miły i łagodny dla zwierząt. 
One również mają uczucia. 

Jeśli zostałeś pogryziony, natychmiast 
powiedz o tym komuś dorosłemu. Zapa-
miętaj, jak wyglądał pies, czy miał obrożę             
i w jakim kierunku poszedł. Przemyj ranę 
wodą z mydłem. Natychmiast pójdź                    
do lekarza. Pokaż pogryzienie i powiedz               
o zaistniałym wydarzeniu. Zgłoś pogryzie-
nie do wydziału ochrony środowiska swo-
jej gminy lub na policję. Pies musi zostać 
odnaleziony i przejść obserwację. 

Dbaj o swoje i inne zwierzęta! Pamiętaj 
psy i koty wychodzące z domu muszą być 
zaszczepione przeciwko wściekliźnie. 

Pamiętaj!  Zachowanie Twojego psa wo-
bec innych ludzi i zwierząt to Twoja odpo-
wiedzialność. 
 
NIE !!!  

 Nie patrz w oczy psu. 

 Nie podchodź do obcego psa. 

 Nie uciekaj przed atakującym psem. 

 Nie odwracaj się do psa plecami. 

 Nie prześlizguj się obok śpiącego psa. 

 Nie zapędzaj psa w ciasny kąt. 

 Nie pochylaj się nad psem. 

 Nie próbuj głaskać psa. 

 Nie wyciągaj rąk do powąchania. 

 Nie wyciągaj ręki w kierunku właścicie-
la psa. 

Nie prowokuj sytuacji, która wcale nie 
musi zaistnieć. Jeżeli pies Cię nie zaczepia, 
nie zaczepiaj go! 

Dokładnie tak samo, jak są dobre i złe spo-
soby postępowania z ludźmi, tak samo są 
dobre i złe sposoby postępowania ze zwie-
rzętami. 

Źródło: http://arka.strefa.pl/pogryzienia.html 

Z.R. 



 

Wielki sukces Młodzieżowej                    
Drużyny Pożarniczej OSP Częstkowo 

Dnia 15 czerwca br. na Stadionie Gminnym 
w Lini odbyły się I Powiatowe Zawody 
Sportowo-Pożarnicze MDP wg Regulaminu 
MDP-1/2010. Celem zawodów było: popu-
laryzowanie wśród społeczeństwa zagad-
nień ochrony przeciwpożarowej, kształto-
wanie świadomości ratowniczej wśród 
młodzieży, mobilizowanie do stałego do-
skonalenia umiejętności obsługi sprzętu, 
ocena stanu wyszkolenia członków Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych, wyło-
nienie najlepszych drużyn i przygotowanie 
do startu w zawodach wyższego szczebla. 
W zawodach udział wzięła grupa chłopców 
z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP 
Częstkowo w składzie: Paweł Pesta,               
Damian Nowicki, Patryk Engelbrecht,  
Szymon Wojewski, Szymon Klebba, Michał 
Miotk, Mateusz Konkol, Arkadiusz Sikora, 
Kamil Wojewski i Adam Klebba, pod opie-
ką druhów: Marzeny Kowalewskiej,      
Sławomira Nowickiego oraz Mateusza  
Bojeńskiego. W przygotowaniach do za-
wodów pomagali: Jacek Kowalewski,                
Marek Rompca oraz Witold Rompca. 

 
Młodzi strażacy musieli wykazać się mię-
dzy innymi: szybkością, sprawnością,             

prawidłowym wykonaniem musztry. Zmie-
rzyli się w dwóch konkurencjach: rozwi-
nięciu bojowym oraz biegu sztafetowym. 
Okazało się, że chłopcy z Częstkowa poko-
nali osiem drużyn i zajęli I miejsce!!!                  
Ten sukces zasługuje na szczególne uzna-
nie, gdyż drużyna istnieje od września 
2017 roku i były to ich pierwsze zawody. 
Gratulujemy!!! Jesteśmy z Was dumni!!! 

Szkolni sportowcy roku 2017/2018 

Szymon Klebba – klasa VI 

Janusz Wenta – klasa V 

 

 

Brązowi medaliści                                  
Gminnych Zawodów                                   

Minipiłki Ręcznej Chłopców 

 

Gratulujemy!!! 

                                                    Z.R. 



 

 

 

Po klasówce z matematyki rozmawiają                    
dwaj koledzy: 

- Ile zrobiłeś zadań? 
- Ani jednego. 

- Ja też. Pani znowu powie,                                             
że ściągaliśmy od siebie. 

*** 

Pani w przedszkolu rozdała dzieciom rysunek 
kaczki z parasolem do pokolorowania.                          

Zbierając prace zauważyła,                                             
że Jasiu pomalował kaczkę na czerwono. 

- Jasiu, ile razy w życiu widziałeś czerwoną 
kaczkę? 

- Tyle samo razy, co kaczkę z parasolem. 

*** 

Przychodzi zajączek do sklepu niedźwiedzia: 
- Jest chleb dwukilogramowy? 
- Nie, jest jednokilogramowy. 

Następnego dnia:  
- Jest chleb dwukilogramowy? 
- Nie, jest jednokilogramowy. 

Niedźwiedź postanowił upiec chleb                              
dla zajączka. Przychodzi zajączek: 

- Jest chleb dwukilogramowy? 
- Jest! 

- To poproszę połowę... 

*** 

- A jak pan zasypia? 
- Bez problemu. Liczę owce przed snem... 

- Do której zdąży pan doliczyć,                                   
zanim pan zaśnie? 

- Do trzeciej... 

- Tak szybko? 
- No, czasami do wpół do czwartej... 

*** 

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 
- Czym będzie wyraz „chętnie” w zdaniu - 

"Uczniowie chętnie wracają do szkoły                          
po wakacjach"? 
Zgłasza się Jasiu: 

- Kłamstwem. 

*** 

Jaś z tatą są w operze. Jaś pyta: 
- Tato, czemu ten pan grozi tej pani kijem? 

- On jej nie grozi, on dyryguje. 
- To czemu ta pani krzyczy? 

*** 

Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem obok 
klasy, z której słychać straszny wrzask. Wpada, 

łapie za rękaw najgłośniej wrzeszczącego,  
wyciąga go na korytarz i stawia w kącie.                    

Po chwili z klasy wychodzą uczniowie i pytają: 
- Czy możemy już iść do domu? 

- A z jakiej racji? 
- No... przecież skoro nasz nowy pan               

od matematyki stoi w kącie,                                          
to chyba lekcji nie będzie, prawda? 

*** 

Jasio patrzy zafascynowany, jak jego mama 
kładzie maseczkę na twarz.  

- Po co to robisz, mamusiu? - pyta.  
- Bo chcę być piękna. 

Po pewnym czasie mama zaczyna zmywać 
maseczkę.  

- Co się stało? - pyta Jasio. - Poddałaś się?! 

*** 

- Bolku, jak nazywał się Chrobry? 
- Nie wiem. 

- No, przecież tak jak ty! 
- Nowak?! 

 

 

Z.R. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Życzymy wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji,                                                                                                

wspaniałego wypoczynku, wielu niezapomnianych przeżyć                                                                          

oraz szczęśliwego powrotu do szkoły! 

                              Zespół Redakcyjny 


