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 WIELKANOCNA PALEMKA – upamiętnia 

wjazd Jezusa do Jerozolimy. 

 

JAJKO – symbol nowego życia i odrodzenia, zwycięstwa Chrystusa nad 

śmiercią.  

 BARANEK – przypomina o ofierze Chrystusa – odkupieniu naszych 

grzechów.  

 

CHLEB – symbolizuje ciało Chrystusa.  

 

 SÓL – ponoć odstrasza zło i stanowi symbol 

oczyszczenia. 

 

WIELKANOCNY KOSZYCZEK – symbol radości, szczęścia  

i dostatku.  
Zebrała i opracowała Julka Brajczewska 

 
 najstarsze pisanki odnaleziono na terenie Mezopotamii? 

 jajka malowano i ozdabiano w starożytnym Rzymie? 

 najstarsza polska pisanka pochodzi z X wieku? 

 Izraelici składali Bogu w ofierze baranki, chcąc w ten sposób przeprosić za 

grzechy? 

 brązową barwę pisanki można uzyskać dzięki gotowaniu jaja w łupinach 

cebuli?   

 
Karol Wojtyła 

Jest taka noc 
 

Jest taka Noc, gdy czuwając przy Twoim grobie, najbardziej 

jesteśmy Kościołem –  

Jest to noc walki, jaką toczy w nas rozpacz z nadzieją: 

Ta walka wciąż się nakłada na wszystkie walki dziejów,  

Napełnia je wszystkie w głąb 

(wszystkie one – czy tracą swój sens? Czy go wtedy właśnie zyskują?) 

 

Tej Nocy obrzęd ziemi dosięga swego początku. 

Tysiąc lat jest jak jedna Noc: Noc czuwania przy Twoim grobie. 



 
1 Maja obchodzimy  Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy.  

Dla wielu osób  to okazja do wypoczynku, ponieważ jest to dzień wolny od pracy. 

Spędzamy go najczęściej  w gronie rodziny i przyjaciół.  

Święto ustanowiono w 1889 roku w Paryżu. Ma ono upamiętniać masakrę 

robotników, do której doszło w 1886 r. w Chicago. Sytuacja robotników była 

wówczas dramatyczna. Niskie płace oraz fatalne warunki i dwunastogodzinny czas  

pracy spowodowały niezadowolenie i protest ludzi pracy.  

Podczas zorganizowanych akcji protestacyjnych, w wyniku starć robotników  

z Policją, śmierć poniosło wiele osób. 

W Polsce święto to obchodzi się od 1890r.   

Od 2004r. obchodzimy w Polsce  Święto Flagi 

Narodowej, które przypada na 2 maja. Są dwa powody 

historyczne, dla których Dzień Flagi Rzeczypospolitej  

przypada właśnie na 2 maja. Po pierwsze, to właśnie tego dnia 

zdobywający Berlin żołnierze z I Dywizji Kościuszkowskiej 

zatknęli flagę na kolumnie zwycięstwa w Tiergarten w Berlinie. 

Po drugie, w czasach PRL, 2 maja obywatele mieli nakaz 

zdejmowania flag, wywieszonych na Święto Pracy,  aby nie kojarzono ich 

z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja – rocznicy, którą ówczesne władze 

chciały wymazać z pamięci Polaków.  

W trzecim dniu maja obchodzimy 

narodowe Święto Konstytucji 3 Maja. 

Upamiętnia ono pierwszą konstytucję  

w nowożytnej Europie, a drugą na świecie 

– zaraz po amerykańskiej. Konstytucja ta 

została uchwalona przez Sejm Wielki  

w 1791r. w celu uzdrowienia sytuacji  

w kraju. Znosiła ona m.in. liberum veto. 

Święto ustanowiono w 1919 r. , ale po II 

wojnie światowej władze zakazywały jego 

obchodzenia. Do polskiego kalendarza 

wróciło ono w 1990r. – po upadku komunizmu w Polsce.  

 
Opracowali Oskar Misiak i Mateusz Wicik   z klasy 5b 

    Źródło : www.1 maja.pl oraz www.se.pl 
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W tym roku ponownie w naszej szkole odbył się apel z okazji 

Dnia Ziemi.  Został przygotowany przez nauczycieli przyrody oraz  

uczniów klas: 5c i b, 6d, 3 oraz „zerówkę”. Zaprezentowano go 19 

kwietnia. 

 Apel dotyczył problemu zanieczyszczania naszej planety. 

Intencją nauczycieli pracujących nad apelem było nie tylko 

poinformowanie uczniów o problemie, jakim są zanieczyszczenia, ale 

przede wszystkim zapoznanie nas z możliwościami, jakimi dysponuje 

człowiek, aby dbać o środowisko i zdrowie Matki Natury. Uczniowie 

klas 5b i 5c w poszukiwaniu informacji wybrali się 

do różnych źródeł. Najpierw odwiedzili Energę – 

zakład dostarczający prąd do naszych domów, 

gdzie dowiedzieli się, co to właściwie jest 

energia, w jaki sposób się ją przekazuje do 

odbiorców oraz jaki rodzaj energii jest 

najbardziej opłacalny oraz korzystny dla 

środowiska. Później wybrali się do 

oczyszczalni ścieków, gdzie zdobyli wiedzę na 

temat biogazu oraz  sposobu jego wytwarzania. 

Okazało się, że ów biogaz jest naprawdę 

ekologiczny. Na koniec tej naukowej wyprawy 

uczniowie udali się do firmy produkującej 

wiatraki, których, jak wiadomo, na Pomorzu nie brakuje. 

Dowiedzieli się tam, czym  są farmy wiatrowe i jak działa wiatrak. Relacja z 

tychże jakże pouczających wizyt została zaprezentowana w postaci pokazu 

multimedialnego. 

  Podczas apelu przeprowadzono konkurs na najoryginalniejszy wiatrak. 

Uczniowie mieli własnoręcznie wykonać wiatraki i zaprezentować je podczas 

spotkania z okazji Dnia Ziemi. I miejsce zdobyli ex equo uczniowie klasy 6c – 

Daria Krętkowska i Paweł Smoliński.   

 Uważam, że apel był bardzo ciekawy i pożyteczny. Mam nadzieję, że 

wszyscy zapamiętają, jak dbać o naszą planetę i  będą przestrzegać 

podstawowych, przynajmniej, zasad. O konieczności zadbania o zdrowie Matki 

Natury trzeba przypominać po wielekroć. 
Opracowała Julia Świechowska 

 

 



 
Dzisiaj trudno nam wyobrazić sobie życie bez Internetu. Większość z nas 

przynajmniej raz dziennie korzysta z tego medium. Odwiedzamy w nim 

różnorodne portale, w poszukiwaniu informacji lub rozrywki. Wysyłamy  

i odbieramy wiadomości. Kontaktujemy się ze znajomymi. Bez wątpienia Internet 

to niezwykle przydatne narzędzie, ale nie wolno nam zapominać, że czyha w nim 

na nas wiele niebezpieczeństw. 

W 2004 roku Komisja Europejska ustanowiła Dzień Bezpiecznego 

Internetu, w skrócie DBI. W Polsce jest on obchodzony od 2005 r. z inicjatywy 

Fundacji Dzieci Niczyje oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej 

(NASK). W roku 2012 dzień ten przypadł na 7 lutego. W akcji wzięło udział ponad 

70 krajów.  

Podstawowe cele DBI to: propagowanie działań na rzecz bezpiecznego 

dostępu do Sieci oraz uświadamianie dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli  

na temat czyhających w Internecie zagrożeń, których, jak się okazuje, jest 

niemało.  

Surfując po Sieci powinniśmy pamiętać, że nasz rozmówca może być 

zupełnie inną osobą niż się pozornie wydaje. To, że nasz „nowy znajomy” 

przedstawia się jako Basia - lat 10, nie oznacza, że rzeczywiście tak jest. 

Pamiętajcie, że, niestety, nie brakuje ludzi, którzy potrafią krzywdzić dzieci. 

Zachowajcie czujność i pod żadnym pozorem nie umawiajcie się na spotkania  

z osobami, które znacie jedynie z Internetu. To naprawdę może zakończyć się 

dla Was tragicznie! Ponadto nie zamieszczajcie w Sieci swoich danych osobowych 

i zdjęć – mogą one zostać wykorzystane przeciwko Wam. Znane są przypadki, 

kiedy umieszczone na Naszej Klasie czy Facebooku fotki zostały wykorzystane 

niezgodnie z prawem, bez wiedzy i zgody zainteresowanych, i stały przyczyną 

wielu problemów, wstydu i niepotrzebnego stresu.  

Nie wolno Wam również zapominać, że podobnie jak w „realu”, tak  

i w Internecie zakazane jest obrażanie, szykanowanie, prześladowanie innych. 

Niestety, wielu użytkowników Sieci o tym zapomina. Wydaje się niektórym, że 

skoro występują pod pseudonimem, mogą bez konsekwencji wieszać na innych psy. 

Mamy nadzieję, że Wy w ten sposób nie postępujecie, bo po prostu nie pozwala 

Wam na to sumienie i wychowanie. Jeśli jednak są wśród Was takowe osoby, 

niech wiedzą, że ich postępowanie jest nie tylko nieetyczne, ale też 

najzwyczajniej w świecie karalne. Jeśli użytkownik Internetu zgłosi odpowiednim 

służbom, np. Policji, że ktoś szykanuje go w Sieci, obraża czy nęka, Policja dołoży 

wszelkich starań, by takiego osobnika odnaleźć, co, wbrew pozorom i wbrew 

pozornej internetowej anonimowości, wcale nie jest takie trudne.  

Ważne jest również, aby nie uzależnić się od Internetu. Jeśli nie 

potraficie sobie wyobrazić dnia bez surfowania po nim, a awaria prądu czy Sieci 



powoduje palpitacje serca, stanowi źródło stresu czy irytacji, to znak, że 

wpadliście w szpony internetowego nałogu. Uważajcie także, by Wasze 

internetowe znajomości nie stały się ważniejsze od tych prawdziwych, 

rzeczywistych. Nieraz zdarza się, że osoby uzależnione od Sieci nie są w stanie 

nawiązać poprawnych, zdrowych relacji w „realu”. Zaczynają wycofywać się  

z życia społecznego a nawet bać kontaktów z prawdziwym światem i prawdziwymi 

ludźmi. Ich świat zaczyna ograniczać się do ekranu monitora – smutne, prawda? 

Obchodom DBI towarzyszyła w tym roku kampania medialna. Opracowany 

na jej potrzeby tegoroczny spot reklamowy zachęcał i dzieci, i ich rodziców,  

i dziadków do wspólnego – rodzinnego, wielopokoleniowego poznawania 

wirtualnego świata. Akcja przebiegała pod hasłem „Wspólnie odkrywamy cyfrowy 

świat! Bezpiecznie!”.  

Warto również wspomnieć o wnioskach płynących z  tegorocznej kampanii. 

W trosce o nasze bezpieczeństwo w Sieci powinno się poświęcać więcej czasu  

na tę tematykę podczas zajęć edukacyjnych. Należy również organizować 

happeningi, przeprowadzać kampanie internetowe oraz  konkursy adresowane 

zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Zagadnienie bezpieczeństwa w Sieci powinno 

być także poruszane w prasie i na łamach szkolnych gazetek.  

My również zachęcamy Was do rozsądnego – bezpiecznego korzystania  

z Internetu. Spróbujcie go „zgłębiać” wraz z najbliższymi – rodzeństwem,  

rodzicami, dziadkami. Na łamach naszej gazetki prezentowaliśmy już strony, 

które mogą przyczynić się do rozwijania zainteresowań, pasji; które mogą 

inspirować całe pokolenia.  
Opracowali uczniowie klasy 5b: Natalia Cholewińska, Julia Świechowska, Mateusz Wicik, Aleksandra Żelska 

źródło informacji: www. DBI.pl  

 
 Nie udostępniaj swoich prywatnych danych i zdjęć.  

 Stosuj trudne do odgadnięcia hasła – kombinacje małych 

i wielkich liter oraz cyfr. 

 Nikomu nie podawaj swojego hasła. 

 Koniecznie używaj programów antywirusowych  

oraz antyspamowych. 

 Nie umawiaj się na spotkanie z nieznajomą osobą. 

 Ignoruj zaczepki. 

 Nie otwieraj wiadomości od nieznajomych – mogą 

zawierać wirusy lub niepożądane treści! 

 Unikaj klikania w nieznane, niesprawdzone linki. 

 Informuj dorosłych o niepokojących Cię zachowaniach Twoich 

internetowych znajomych. 

 Nie używaj webkamery w rozmowie z nieznajomymi.  
Opracowała Natalia Cholewińska z klasy 5b 



 

 

W maju nasi szóstoklasiści wzięli udział w ogólnopolskiej 

akcji „Klikaj z głową”, zorganizowanej w słupskiej Szkole Policji. 

Projekt jest realizowany od 2010 r. na terenie całego kraju. 

Jego pomysłodawcy to Fundacja Kidprotect.pl oraz twórcy 

portalu Nasza Klasa. Partnerami akcji są: Rzecznik Praw 
Dziecka, Minister Edukacji Narodowej, Policja, Szkoła 
Bezpiecznego Internetu, Centralny Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych i Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania. 
Celem spotkania było pokazanie dzieciom i młodzieży, jak bezpiecznie 

korzystać z Internetu. Mówiono o tym, jak uważać na internetowych 

przestępców czy chronić swoje dane osobowe. Podczas tej niecodziennej lekcji 

wiele uwagi poświęcono zwłaszcza dwóm zagadnieniom – zasadom obowiązującym 

w Sieci oraz odpowiedzialności za łamanie tychże zasad. Przypomniano uczniom, 

że absolutnie niedopuszczalne jest obrażanie, nękanie, grożenie, wyzywanie 

innych użytkowników Internetu. Grożą za to poważne konsekwencje, nawet do 3 

lat pozbawienia wolności. Zwrócono też uwagę na to, by unikać wdawania się  

w dyskusję z osobami, które naruszają naszą godność i poczucie bezpieczeństwa. 

W przeciwnym razie łatwo dać jest się ponieść emocjom, samemu zacząć używać 

obraźliwego słownictwa, a wówczas z ofiary stajemy się jednocześnie  

sprawcą. Co zatem należy zrobić, gdy ktoś nas obraża  

i poniża? Natychmiast powinniśmy zakończyć rozmowę, zrobić tzw. screena  

i powiadomić o zdarzeniu dorosłych. Podkreślono, że zdjęcie- wykonane aparatem 

fotograficznym czy telefonem komórkowym nie jest dowodem w sprawie. Dlatego 

też przypominamy, jak utrwalić obraz tego, co wyświetla się na monitorze. 

Naciskamy przycisk „Print Screen” a następnie otwieramy program tekstowy, np. 

WORD lub program do obróbki plików graficznych, np. PAINT. Wklejamy tam 

nasz screen i zapisujemy. 

Kolejna ważna sprawa, o której często zapominamy, dotyczy umieszczania 

w Internecie zdjęć. Nieraz zdarza się, że na portalach społecznościowych 

zamieszczamy zdjęcia grupowe – np. ze wspólnych klasowych imprez czy ważnych 

dla nas wydarzeń. Czy pamiętamy jednak, by zapytać wszystkich obecnych na 

fotce o zgodę na opublikowanie ich podobizny w Internecie? Pamiętajcie, jeśli 

osoba nie wyrazi na to zgody, naszym obowiązkiem jest uszanowanie tej decyzji. 

W przeciwnym razie musimy liczyć się z konsekwencjami prawnymi. 

Podczas spotkania przypomniano również, że należy zachować ostrożność  

w kontaktach z nieznajomymi. Jeśli decydujecie się na spotkanie z koleżanką czy 

kolegą z Sieci, warto, aby na to spotkanie udać się w towarzystwie zaufanego 



dorosłego, np. mamy lub taty. Spotkanie to powinno się odbyć w miejscu 

publicznym – np. w kawiarni czy na rynku.  

Przedstawicielki Fundacji Kidprotect.pl  oraz portalu Nasza Klasa 
apelowały także, aby uważać na to, co pobieramy z Internetu. Panie przypomniały, 

że pobieranie z Sieci np. muzyki czy filmów jest niezgodne z prawem i niczym nie 

różni się od kradzieży.  

Na koniec uczestnikom spotkania wręczono drobne upominki – piłeczki z 

logo NK .  
Jeśli padliście ofiarą cyberprzemocy, jeśli niepokoi Was zachowanie 

Waszych internetowych znajomych, jesteście prześladowani czy obrażani, 

zgłoście to rodzicom! Warto też zapamiętać poniższe kontakty – mogą się one 

okazać przydatne w rozwiązaniu Waszego problemu: 

 www.helpline.org.pl, e-mail: helpline@helpline.org.pl ; tel.:800 100 

100 

 Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111 

 www.kidprotect.pl; adres: Biuro Fundacji Kidprotect.pl ul. Dzielna 

21/83,  01-029 Warszawa, tel./fax: 22 636 73 04 

 www.nasza-klasa.pl/bezpieczeństwo  - w razie incydentów mających 

miejsce na tym portalu 

 Policja: 997 

 

 

http://www.helpline.org.pl/
mailto:helpline@helpline.org.pl
http://www.kidprotect.pl/
http://www.nasza-klasa.pl/bezpieczeństwo


 

Pan Andrzej Chojnacki jest bardzo lubianym nauczycielem 
informatyki. Cieszy się wielką popularnością wśród uczniów naszej 
szkoły i naszych Czytelników. Niemal każdego roku jest 
wyróżniany przez dzieci jakąś nagroda świadczącą o niesłabnącej 
popularności. Tym razem postanowiliśmy porozmawiać z 
Nauczycielem o Jego pracy. 
 

Do czego są potrzebne uczniom dodatkowe zajęcia z informatyki?  
Myślę, że te zajęcia przydają się dzieciom, żeby się mogły dobrze na nich bawić. 

A poprzez zabawę i naukę dzieci mogą się rozwijać i  dodatkowo czegoś nauczyć.  

Czym różnią się zajęcia dodatkowe od zajęć lekcyjnych ? 
Na zajęciach dodatkowych, jak sama nazwa mówi, robimy dodatkowe rzeczy, ale 

robimy też takie, z którymi ktoś sobie nie poradził na zajęciach obowiązkowych. 

Wszystkie tego typu godziny przydają się uczniom, choćby po to, by mogli 

poprawić oceny, z których nie są zadowoleni. 

Czy wielu uczniów uczestniczy w zajęciach koła informatycznego ? 

Tak, bardzo wielu. Największą grupę stanowią dzieci z klas 1-3, gdyż do nich jest 

skierowane prowadzone przeze mnie kółko. Uczniowie z klas 4-6 też przychodzą 

na dodatkowe zajęcia, dla nich koło prowadzi  pan Piotr Ceranowski. Są to zajęcia 

multimedialne. 

Jakich zadań dzieci najchętniej się podejmują ? 

Najchętniej rysują – korzystają z różnych programów graficznych oraz wykonują 

zadania związane z Internetem 

Czy sprzęt szkolny sprzyja tej pracy? Czy chciałby Pan jakieś nowe 

oprogramowanie do tych zajęć ? 

Sprzęt, jakim dysponują gabinety informatyczne, jest, moim zdaniem, 

wystarczający do nauki. A czy chciałbym nowy sprzęt? Oczywiście! 

Czy do udziału w tych zajęciach upoważnia dobra ocena z informatyki, czy 

każdy może w nich uczestniczyć ? 

Zajęcia są dla tych, którzy lubią informatykę i dla tych, którzy jej nie lubią i 

mają słabe oceny z przedmiotu. Tu mogą douczyć się, poprawić ocenę, nauczyć 

nowych rzeczy. 

Dziękujemy za wywiad. 
 

Mateusz Wicik & Oskar Misiak  
 

 



 
 
 

 

 

 

Kwiecień i maj były wyjątkowo owocne dla uczniów naszej szkoły. Wielu z Was 

ciężko pracowało, by odnieść sukces w licznych konkursach przedmiotowych  

i artystycznych. Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła zdobyła laury  

w niemal każdej dziedzinie wiedzy i sztuki. 
 

 
 

Dnia 23 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 3 w Słupsku uczniowie klas młodszych 

wzięli udział w międzyszkolnym konkursie literackim „Mam talent”. Zadanie 

uczestników konkursu polegało na napisaniu opowiadania pt. „Kwietniowe psoty”.  

Doceniono prace dwojga naszych młodszych uczniów. II miejsce przyznano 

Marysi Kocioł z klasy 2b.  Z kolei Gniewosz Gawrych, uczeń 3b,  zajął kolejne III 

miejsce. Brawo! 
 

 
 

Wiosna i poezja idą w parze. Widać ożywcze tchnienie wiosny 

pobudza umysł, serce, a słowom naszych uczniów przydaje mocy. 

Dnia 26 kwietnia uczniowie naszej szkoły stanęli w 

recytatorskie szranki z dzieciakami z województwa 

pomorskiego. W VI Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim 

Poezji ks. Jana Twardowskiego  Agata Szewczyk z klasy 1b 

zajęła II miejsce a Szymon Kuczkowski z klasy 2c – III m.  Sukces odniósł 

również Aleksander Plombon z klasy 5b, który - w kategorii klas starszych, 

uplasował się na II m.  Z kolei 27 kwietnia w osiedlowym klubie Kwadrat odbył się 

Wiosenny Konkurs Recytatorski . Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 

2c. Z przyjemnością informujemy, że doceniono występ Kasi Danowskiej i 

Szymona Kuczkowskiego. 21 maja nasi młodzi recytatorzy zmierzyli się w IX 

międzyszkolnym konkursie  Maryja w oczach dziecka. Naszą szkołę 

reprezentował Szymon Kuczkowski, który uplasował się na II m.  

 

 
 

 



 
 

W kwietniu rozstrzygnięto międzyszkolne konkursy plastyczne, 

adresowane do  klas młodszych. W konkursie Kocham Matkę 
Ziemię nasza uczennica Zuzia  Parchoniuk zajęła II miejsce. Na 

II m. uplasował się również Borys Sierosławski w konkursie 

Śladami rosyjskiej bajki. Laury zdobyliśmy także w konkursie 

Zapach lata – wakacyjna podróż.  W tym konkursie nagrodę 

zdobył Jakub Grzegorczyk,  a wyróżnienie – Domicella Duda. Wyróżniliśmy się 

również w konkursie  Janusz Korczak w oczach dziecka. I m. zajął Miłosz 

Kaliszewski z 3a, a Agata Wójcik z 2c uplasowała się na III m.  Wyróżniono także 

pracę Marty Grabowskiej z 2c. Gratulujemy talentu! 

 

 
 

 Od kilku lat w naszej szkole działają klasy językowe. Uczniowie 

tych klas intensywnie uczą się języka angielskiego lub niemieckiego. 

23 kwietnia miłośnicy języka angielskiego mieli okazję sprawdzić 

swoją wiedzę i umiejętności w VIII Konkursie Języka Angielskiego 

Szkół Podstawowych, zorganizowanym przez słupski MDK. Drużyna 

naszej szkoły w składzie: Julka Brajczewska, Jakub Nawrot, Karol 

Jaremczak uplasowała się na III miejscu. Ponadto Karol Jaremczak, 

uczeń klasy 4b, osiągnął świetny indywidualny wynik i w tej 

kategorii wywalczył II m. Nie mniejszy sukces odnieśli nasi młodsi 

koledzy, a właściwie koleżanki. W II Międzyszkolnym Konkursie 

Języka Angielskiego Klas III , organizowanym przez SP2 

najwyższe laury zdobyła Agata Hałas z klasy 3b. Z kolei na V m. 

uplasowała się Dominika Knap. Podejrzewamy, że życiowe motto 

naszych laureatów – anglomaniaków może brzmieć: Don’t give up! – 
Nie poddawaj się! 
 

 
  

 

Od wielu lat uczniowie naszej szkoły zdobywają laury  

i wyróżnienia  w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym 
Kangur. W tym roku uczeń klasy 4b Karol Jaremczak  

został laureatem i zdobywcą nagrody głównej! Karol  

zdobył maksymalną ilość punktów! Zważywszy na wiek naszego 



szkolnego kolegi i już tak znaczący sukces, wróżymy mu niebywałą karierę 

naukową. W tegorocznej edycji konkursu doceniono również wysiłki Agaty Halas z 

klasy 3b, która zdobyła dużą nagrodę w swojej kategorii wiekowej. Ponadto 

wyróżnili się: Gniewosz Gawrych z  kl.3b, Weronika Kapusta  z kl.4b, Olaf Perło 

kl.4d, Weronika Lewna kl.4b, Borys Sierosławski kl.2c, Adrian Czerniło kl.2b, 

Mikołaj Różański kl.2d. Laureatom Kangura serdecznie gratulujemy i zazdrościmy 

niebywałych umysłów.  
 

  
 

Ogólnopolski konkurs Ojczyzna Polszczyzna to niebywałe 

wyzwanie! W jury tegoż konkursu zasiada w końcu Jan Miodek. 

Od uczestników wymaga się nie tylko perfekcyjnej znajomości 

prawideł i reguł polskiej mowy, ale i umiejętności barwnego, 

przykuwającego uwagę opowiadania. Spotkanie z Janem 

Miodkiem to przeżycie nie tylko dla naszych uczniów, ale też 

nauczycieli. Podczas tegorocznej edycji konkursu zaszczyt 

spotkania z profesorem Miodkiem miała uczennica naszej szkoły Karina Motolko z 

klasy 6b i jej nauczycielka Renata Starynowicz. Karina, jako jedyna z naszego 

rejonu, reprezentowała Pomorze w ogólnopolskim finale, który odbył się w 

Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. Na uznanie zasługuje też 

Janek Pankiewicz z 6a, który w tymże konkursie zdobył nagrody książkowe i 

wyróżnienie.  
 

 
 

W maju przeprowadzono miejski konkurs ortograficzny dla uczniów oraz ich 

rodzin. Naszą szkołę reprezentowały dwie rodziny, Z przyjemnością donosimy, że 

uczeń  klasy 6c Marcin Kosmala i jego Mama uplasowali się na V miejscu.  

 

 
 

Grupa teatralna 8 osób odnosi w tym roku sukces za sukcesem. 2 

kwietnia nasi młodzi aktorzy: Michalina Duda, Ania Ćwik, Arek Jura 

i Aleksander Tomaszewicz zajęli I m. w powiatowym konkursie 

kabaretowym Obciach za spektakl „Bereciary”. Ponadto grupa 

otrzymała zaproszenie na Ogólnopolskie Spotkania  Teatrów 

Dziecięcych "Dziatwa 2012" w Łodzi. Należy podkreślić, że 

zaproszenie dostało dziesięć nagrodzonych najwyższymi laurami spektakli 

dziecięcych w kraju. Trzymamy kciuki. 


