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Serdecznie witamy  czytelników  „Moja Szkoła i Ja”.

    W minionym semestrze 
w naszej szkole wydarzyło 
się  bardzo wiele. Niestety, 
nie opisaliśmy wszystkiego, 
gdyż „gazetka” nabrałaby 
charakteru  „powieści”.

     Wybraliśmy niektóre 
tematy, a  wiodącym  jest       
100 Rocznica Odzyskania 
Niepodległości Polski.     
Poza tym zachęcamy do 
przeczytania artykułów o :

* Samorządzie Szkolnym

* Szkolnym Klubie                 
Wolontariusza

* Sukcesach sportowych

* Zajęciach na lodowisku w             
       Redzikowie

*  Jasełkach i Wigilii

*  Dzień Babci i Dziadka 

*  Projekcie „Interaktywne 
Miasto”.

A na koniec zapraszamy do              
        „Kącika Czytelnika”                   
        „Kącika Podróżnika” oraz        
        „Kącika Humoru”   
Zapraszamy do lektury-                  
p.Irena Sikorska i p.Dobrochna 
Grzesiuk



  

100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI



  

11 listopada 2018 r. w całej Polsce obchodzona była 100 rocznica 
odzyskania przez nasz kraj niepodległości.

    Nasza szkolna społeczność z   
wielkim zapałem serca i z  
entuzjazmem zaangażowała się w 
uświetnienie  narodowego święta  
w domu, w klasie, w szkole  i poza 
nią.

   Robiliśmy dekoracje 
patriotyczne,  przyłączyliśmy  się 
do ogólnopolskiej akcji wspólnego 
odśpiewania czterech zwrotek 
„Mazurka Dąbrowskiego”, 
przygotowaliśmy uroczyste apele, 
biegliśmy dla NIEPODLEGŁEJ 
oraz  uczestniczyliśmy w 
GMINNYCH  
UROCZYSTOŚCIACH  100 – 
LECIA ODZYSKANIA PRZEZ 
POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI.



  

11 Listopada
(Jadwiga Czarniecka – Fiedlerowa)

Oto dzwony przebiły dzień szary

i we flagi już strojne ulice,

oto mienią się barwne sztandary,

a z nas każdy zjaśnione ma lice.

Idą hufce i hordy od rana,

idą piesze i konne brygady,

wszystkie karne i równe jak ściana

wśród dzisiejszej radosnej parady.



  

Idą starsi i młodzież, i dzieci,

gra muzyka wśród tłumów powodzi.

Hymn dziękczynny do niebios gdzieś

Leci:

smutną Polskę Bóg szczodrze 
nagrodził.



  



  

W ten symboliczny i jakże radosny sposób uczciliśmy 100 
rocznicę ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI.



  

SAMORZĄD SZKOLNY

  W naszej szkole wiele się 
dzieje, a to między innymi za 
sprawą prężnie działającego 
Samorządu Szkolnego.

  Dla „Gazetki Szkolnej” Małgosia, 
przewodnicząca Samorządu,  
dokonała krótkiego „sprawozdania” 
z działalności organu.

(Red. Nikola Kraszewska,                         
Hanna Formela)

 - Dzięki dobrej współpracy 
Samorządu ze społecznością 
uczniowską, udało się zorganizować 
w I semestrze trzy dyskoteki: z 
okazji halloween, andrzejkową oraz 
karnawałową..

   - Przeprowadzono Dzień 
Życzliwości i Pozdrowień. 

   - Na apel ogłoszony przez 
Samorząd, uczniowie wykonali 
kartki z życzeniami dla seniorów 
oraz włączyli się do zbiórki „Gazeta 
dla Seniora”

  - Uczniowie godnie reprezentowali 
szkołę również na zewnątrz- brali 
udział w akcji WOŚP.

           Przewodnicząca Samorządu      
Szkolnego- Małgorzata Klimkowska



  

WOLONTARIAT
W naszej szkole został powołany 
Szkolny Klub Wolontariusza !!!

Opiekunowie wolontariatu:                
K. Leończyk, Ż. Komorowska,              
I. Sikorska, P. Wesołowska-Szmajda

Inicjatorami założenia wolontariatu 
są przede wszystkim uczniowie: to 

oni okazują  chęć niesienia pomocy 
innym, angażują się w różne akcje 

charytatywne, odpowiadają  
życzliwością na apele dotyczące 

wsparcia potrzebujących.
Dla członków  Klubu odbyło się 

szkolenie pt. „Wstęp do 
wolontariatu” z p. Maciejem 

Kosiedowskim.



  

Szkolny Klub Wolontariusza choć istnieje od niedawna, a już uczniowie wzięli udział w 
wielu akcjach charytatywnych: zbierali żywność dla potrzebujących,  przyłączyli się do 
zbiórki pieniędzy podczas WOŚP, pomagali w organizacji wspólnego kolędowania dla 

mieszkańców wsi Bierkowo, przyłączyli się do akcji
„Kartka dla Seniora”



  

SPORT:  TAEK – WON- DO

Nasz szkolny kolega 
Jakub Gruszewski (kl. V) 

zdobył II miejsce w 
turnieju: Puchar Europy,  

który odbył się w 
Dubrowniku / Chorwacja.

GRATULACJE!!!

:-)



  

SPORT -  SUKCES!!!
Powiatowe Igrzyska Młodzieży 
             Szkolnej  

              Wyniki:

Igrzyska dzieci – chłopcy

I miejsce – Mateusz Gałek 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej – 
chłopcy

IV miejsce – Damian Kwidziński 

● 3 października 2018 r. w 
Smołdzinie odbyły się Powiatowe 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej oraz 
Igrzyska Dzieci w Drużynowych 
Biegach Przełajowych dziewcząt i 
chłopców. Z naszej szkoły do 
rywalizacji przystąpiło dwóch 
chłopców, którzy zostali wyłonieni z 
zawodów szczebla gminnego.

(red. p. Grzegorz Klin)



  

BASEN- ŁYŻWY
Po nauce pływania czas na doskonalenie umiejętności jazdy na lodzie!!!

  Jak widać na zdjęciach nauka nie jest nudna :-) Uczniowie  bawili się doskonale, 
pomimo czerwonych, zmarzniętych nosów!

(red.p. K .Leończyk, p.P. Olszewska)



  

JASEŁKA 
Kl. VII z p. Ireną Sikorską w tym roku przygotowała 

Jasełka na wesoło.

„Grupa teatralna” wystąpiła w 
Jezierzycach na Gminnej Wigilii dla 

Seniorów, w Bierkowie na świetlicy dla 
mieszkańców wsi, w szkole dla rodziców, 

uczniów i nauczycieli. 

Wszystkim bardzo podobał się występ.

Dorośli podziwiali aktorski talent 
dzieci!!! 



  

Wszystkim bardzo podobał się występ.
Dorośli podziwiali aktorski talent dzieci!!!

(Red. p. I. Sikorska)  



  

WIGILIA
Święta  Bożego Narodzenia 

to czas radości, budowania bliskości, 
to czas przebaczenia. 

Ten „duch Świąt”
przenika ludzi nie tylko

 w Rodzinie, ale również 
w miejscu pracy 

czy w szkole.
W ostatnich dniach,

przed przerwą świąteczną,
Uczniowie wraz 

ze swoimi Wychowawcami
organizowali Wigilie klasowe,
by podzielić się opłatkiem na 

znak pokoju  i miłości.
Wspólną Wigilię spędzili

również Nauczyciele i
 Administracja 

wraz z Panem Dyrektorem.
Po życzeniach i kolacji 
Śpiewano kolędy przy 

akompaniamencie
Pana Dyrektora.

  



  

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
„Pędzą wnuki ulicami z ogromnymi laurkami

te laurki pełne kwiatów są dla wszystkich BABĆ i DZIADKÓW”
Przedszkolaki i dzieci z kl.0 przygotowały piękną niespodziankę dla swoich

 Babć i Dziadków .



  

CZYTANIA NADSZED  CZAS NIECH Ł
KA DY CZYTA Z NASŻ

   Crom nie jest zwykłą dziewczynką. 
Jest zadziorna, pyskata i robi tylko to, 
na co ma ochotę. Crom jest niezwykła 
też z innego powodu – jej iskra jest inna. 
Nie większa, ale mocniejsza. I nikt nie 
wie dlaczego? Darek von Deth chce 
pozbyć się Crom i przejąć jej iskrę. 
Dzięki niej jego uczeń, Per, stanie się 
wreszcie czarnoksiężnikiem...

- Jaki los spotka bohaterkę? 

- Czy zło zwycięży?

O tym dowiecie się po 
przeczytaniu książki pt. 

„Crom i uczeń czarnoksiężnika”  
    (autor Krzysztof Stelmarczyk)

         (Nikola Zielińska)

 



  

Mam talent- PROJEKT
   Uczniowie klasy czwartej  przez 
kilka tygodni brali udział w 
projekcie „Interaktywne miasto”. 
Projekt wdrażany jeet przez 
Stowarzyszenie Coolturka w 
Słupsku, a finansowany przez 
Fundację Orange.

Projekt ma przede wszystkim na 
celu przekazywanie wiedzy oraz 
doświadczenia w pracy z nowymi 
technologiami w sposób łatwy i 
zrozumiały dla ucznia szkoły 
podstawowej.

 Zajęcia miały formę warsztatów, 
podczas których uczniowie 
podzieleni na grupy i przy pomocy 
instruktorów realizowali trzy 
moduły: projektowanie i 
drukowanie 3D, elektronika i 
Arduino oraz praca własna. 



  

Uczniowie przystąpili do wykonywania zadań z wielkim zaangażowaniem. Programowali, 
lutowali różne elementy, łączyli diody i transformatory, drukowali zaprojektowane przez 

siebie obiekty, by następnie zbudować interaktywną makietę miasta. Podejmowali się 
zupełnie nowych wyzwań. Efekt końcowy mogliśmy podziwiać w holu Szkoły

Red. p. Daria Bugajska-szkolny koordynator Projektu



  

Mam talent...



  



  

Kącik Podróżnika
   Przed nami II semestr- dużo 
pracy i nauki, ale potem czeka 
nas nagroda...WAKACJE!!!           
   Ola z Wiktorią zachęcają do 
zrobienia już małych planów 
wielkiej podróży  wakacyjnej :-)    
Na początek „wędrówki” 
proponują Zamek Książ. 



  

Książ  – to zespół rezydencjalny znajdujący się w Wałbrzychu, na terenie 
Książańskiego Parku Krajobrazowego. Zamek ten leży na Szlaku Zamków 

Piastowskich. Obejmuje trzeci co do wielkości zamek w Polsce (po zamku w Malborku i 
Zamku Królewskim na Wawelu). 



  

Następnym miejscem również bardzo atrakcyjnym jest Skalne Miasto w Czechach.
Skalne Miasto (Adršpašskoteplické skály lub Adršpašsko-teplické skály) to fantastyczny 

kamienny labirynt wyrzeźbiony siłami natury. Co roku liczni turyści przechodzą po 
wyznaczonych szlakach i napawają się widokiem niezwykłych ostańców wznoszących się 

ku niebu i pokrytych lasem.



  

WIOSNA LATO JESIEŃ ZIMA..

   Nasza klasa (kl. VIII)                         
z p. Ireną Sikorską, p. Patrycją 
Olszewską i ks.Władysławem 
Kitajgrodzkim,  pożegnaliśmy 
wiosnę, a przywitaliśmy jesień   w 
niecodzienny sposób- w ramach 
lekcji wychowawczej i religii 
bawiliśmy się w podchody. Zabawa 
była SUPER. Z niecierpliwością 
czekamy na powtórkę!!! 



  

… szukaliśmy zadań...



  

Natomiast koledzy z klasy VII powitali zimę zabawą na śniegu. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła się drużynowa konkurencja w lepieniu największego 

bałwana.
„...HU, HU, HA,  NASZA ZIMA NIE JEST Z A...”Ł



  

  Uśmiechnij się  
- Jak się nazywają takie 
same drzewa?
- Klony.

Rozmawia ojciec z 
Jasiem:
- No no, czytałem listę 
Twoich wymarzonych 
prezentów i wiem co ci 
kupię!
- Co?
- Słownik ortograficzny 

Przychodzi krasnoludek do 
apteki:

- Poprosz  aspiryn .ę ę
- Zapakowa ?ć
- A nie, poturlam...Na lekcji biologii pani 

pyta uczniów:
- Proszę wymienić 
pięć drapieżników.
- Jeden lew i cztery 
tygrysy.

Co mówi bombka do 
bombki?
- Chyba nas powiesz .ą



  

W II semestrze życzymy wszystkim uczniom zapału do nauki i 
zgranej klasy, a nauczycielom wewnętrznego spokoju i zadowolenia z 

pracy zawodowej!      REDAKCJA         
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