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           6 grudnia naszą szkołę odwiedził Mikołaj. 

Czekaliśmy na niego niecierpliwie. Odwiedził  wraz 

ze swoją rodziną wszystkie klasy, te młodsze, jak i 

starsze. Przyniósł „grzecznym dzieciom „ uśmiech, 

dobre słowo oraz upragnione słodycze.   Red. 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

          

           6 grudnia klasy I a i I b pojechały do Owidza 

na spotkanie ze Świętym Mikołajem. Zanim jednak 

do tego doszło, dzieci wykonywały świąteczne kart-

ki oraz dekorowały pierniczki. Następnie wraz z 

Elfami udały się w grupach do chat, w których wy-

konywały różne zadania m. in. pomagały segrego-

wać listy, odgadywały świąteczne zagadki, pisały 

listy do Mikołaja oraz układały igloo. W oczekiwa-

niu na przybycie Świętego Mikołaja dzieci bawiły 

się i tańczyły w towarzystwie Elfów. Uwieńczeniem 

wycieczki było oczywiście spotkanie z Mikołajem, 

który rozmawiał z każdym dzieckiem i dla każdego 

miał drobny upominek. 

                                     K. Bembenek, K. Borowska 
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   Po raz jedenasty młodzieżowy Dom Kultury w 

Gdyni był organizatorem Wojewódzkiego Konkursu 

Piosenki Patriotycznej.  Do zmagań konkursowych 

zgłosiło się 160 wokalistów, którzy przesłuchiwani 

byli w czterech kate-

goriach wiekowych. 

Naszą szkołę w tym 

konkursie reprezento-

wali: Zuzanna Szulc 

kl. IV b, Igor Mro-

ziński kl. V b oraz 

Agata Mrozińska kl. 

VII a i Julia Kucz-

kowska kl. III a gim-

nazjum, które  wystą-

piły jako duet i zajęły II miejsce. 20 listopada odbył 

się koncert  „Radosna niepodległość”, na którym 

zaprezentowali się laureaci konkursu, w tym Agata i 

Julia. Zaśpiewały one piosenkę „Biały krzyż”.  Kon-

cert był bardzo wzruszający, w piękny sposób uświet-

nił  100 lat Niepodległości Polski.         K. Bembenek 

       

       

 Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi była orga-

nizatorem wojewódzkiego konkursu plastycznego 

pn. „Malowała jesień – Jesienne drzewo”. Udział 

w tym konkursie wzięli uczniowie klas pierwszych  

i czwartych szkół podstawowych województwa po-

morskiego. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie 

nagród odbyło się 30 listopada 2018 r. Cieszy wia-

domość, że aż trzy uczennice naszej szkoły zostały 

w tym konkursie nagrodzone. W kategorii klas 

pierwszych wyróżnienie zdobyła uczennica kl. I b 

Natalia Wianiarska. W kategorii klas czwartych 

III miejsce zajęła Pola Starke, uczennica kl. IV b, 

zaś wyróżnienie zdobyła Marianna Pauch, także 

uczennica kl. IV b. Dziewczętom gratulujemy suk-

cesu i życzymy kolejnych udanych prac. ……..                                                     

                                                             K. Bembenek  

 

 

12 grudnia 2018r. w Gniewie nastąpiło uro-

czyste rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu 

Plastycznego Tworzymy Piękno 11, pt. „Mój 

symbol NIEPODLEGŁOŚCI”, który skierowany 

był do uczniów szkół podsta-

wowych, gimnazjalnych i po-

nadgimnazjalnych. Celem kon-

kursu było wyzwalanie twór-

czej aktywności uczniów, bu-

dzenie i rozwijanie przeżyć 

estetycznych oraz pogłębianie 

wrażliwości plastycznej. Wśród 

laureatów konkursu znalazła 

się uczennica naszej szkoły – 

Nina Janka z klasy I a, która 

zajęła I miejsce. Zwycięscy konkursu otrzymali 

piękne nagrody oraz dyplomy, a ich prace zostały 

opublikowane w specjalnie wydanej książeczce. 

Ninie serdecznie gratulujemy zwycięstwa i życzymy 

dalszych sukcesów..…………..           K. Borowska 

            

       

       

  

             23 listopada 2018 r. uczestniczyliśmy w IX 

Gminnym Konkursie „Opowiem Wam…” orga-

nizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w 

Pelplinie. Do kon-

kursu przystąpiły 

dwie uczennice z 

klasy II a. W 

związku z tego-

roczną setną rocz-

nicą odzyskania 

przez Polskę nie-

podległości wybra-

łyśmy do opowia-

dania polskie legendy. Agatka Kolaska przedstawi-

ła legendę „ O Lechu, Czechu i Rusie”, a Maja Ry-

chlicka „O Wandzie, co nie chciała Niemca”. 

Dziewczynki odniosły sukces, zajmując ex aequo 

pierwsze miejsce. Serdecznie gratulujemy zwycię-

stwa i życzymy dalszych sukcesów. 

                                                          B. Kowalewska 

WOJEWÓDZKI KONKURS  

PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ 

WOJEWÓDZKI KONKURS  

PLASTYCZNY 

„MÓJ SYMBOL 

 NIEPODLEGŁOŚCI” 

KONKURS „OPOWIEM 

WAM” 
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Rok 2018 ogłoszony był Rokiem św. Ojca Pio. 

W tym szczególnym roku minęło 50 lat od śmierci 

tego niezwykłego człowieka i 100 lat od otrzymania 

przez niego stygmatów.  W listopadzie nasi uczniowie 

podczas katechez poznali postać tego świętego oraz 

brali udział w konkursach. Młodsze klasy uczestniczy-

ły w konkursie plastycznym, a starsi – 21 listopada- 

stanęli do zmagań w konkursie wiedzy. Oto wyniki 

konkursu plastycznego: I miejsce – Nina Janka 

kl.1a, II miejsce - Antonina Toporowska kl.2b i Rok-

sana Roman kl.3a, III miejsce – Lena Piechowska 

kl.2a, Michał Pliszka kl.1a i Lena Dmuchowska 

kl.1b . Wyniki konkursu wiedzy: Klasy IV – VI sp. 

 I miejsce – Julia Puchowska kl. 6b oraz Kinga Bau-

er kl.6a, II miejsce - Łucja Badziąg kl. 6a oraz Lidia 

Górka kl. 6b, III miejsce – Amelia Ponczek kl. 6b 

oraz Faustyna Klin kl. 6a. Klasy VII-VIII sp oraz III 

gimn. I miejsce - Agata Toporowska kl. 3b gimn.  

II miejsce - Fryderyk Trzciński kl. 3a gimn. III miej-

sce - Łukasz Bobkowski kl. 3a gimn. Cieszymy się, 

że nasi uczniowie coraz lepiej znają postacie przewod-

ników na drodze wiary. Ogłoszenie wyników i rozda-

nie nagród odbyło się w poniedziałek, 26.11.2018r. 

Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci 

nagrody książkowe. Serdeczne podziękowania skła-

damy na ręce Ks. Proboszcza Tadeusza Brzezińskiego 

za otwarte serce, za patronat nad konkursem i za spon-

sorowanie nagród. Dziękujemy też wszystkim uczest-

nikom konkursu za podjęcie wezwania do wspólnej 

rywalizacji. ………………………..                                      

                                                                   Katechetki   

               

       

      

 29.11.2018r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkur-

su plastyczno – językowego pt. "English around us", 

który skierowany 

był do uczniów 

klas I-III oraz IV- 

VI szkoły podsta-

wowej. Uczniowie 

zostali poproszeni 

o znalezienie jak największej liczby napisów w języku 

angielskim (np. na opakowaniach produktów spożyw-

czych, środków czystości, w gazetach, na ulicy, na 

ubraniach, itp.). Oto wyniki konkursu: KLASY 1-3 

 I miejsce - Amelia 

Truty kl. 2b,  II miej-

sce - Dawid Nagórski 

kl. 2a,  III miejsce - 

Tymoteusz Szlicht kl. 

1a, Szymon Fasiczka 

kl. 2a, Aleksandra 

Czapiewska kl. 2a. 

KLASY IV -VI I miejsce - Mateusz Szulkowski   kl. 

6a, Lena Lemka kl. 5b, II miejsce - Antoni Stanek kl. 

4a, Vanessa Sarnowska kl. 4a, III miejsce  - Filip 

Patyk kl.5b, Paulina Nagórska kl. 5b. Dziękujemy 

serdecznie wszystkim za udział w konkursie i zachę-

camy do podejmowania nowych wyzwań związanych 

z językiem angielskim.                         J. Czapiewska 

           

       

 Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie 

Gd. było organizatorem konkursu fotograficzno-

plastycznego pt. „Krajobraz Kociewia – tradycje  

i współczesność”. 20 listopada 2018 r. zostały ogło-

szone wyniki i 

wręczono na-

grody. Wśród 

nagrodzonych 

znalazły się 

uczennice na-

szej szkoły. W konkursie fotograficznym wyróżnienie 

zdobyła Lena Piechowska z kl. II a. W konkursie pla-

stycznym III miejsce zajęła Maria Mucha z 

 kl. I b, zaś wyróżnienie zdobyła Zuzanna Szulc z kl. 

IV b.  Naszym dziewczętom gratulujemy i życzymy 

dalszych sukcesów.                               K. Bembenek  

KONKURS O ŚW. OJCU PIO "ENGLISH AROUND US" 

„KRAJOBRAZ KOCIEWIA – TRADYCJE 

 I WSPÓŁCZESNOŚĆ” 
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           Dnia 13 grudnia w Spale odbyły się kolejne 

halowe mistrzostwa najlepszych lekkoatletów Pol-

ski w najmłod-

szych kate-

goriach wie-

kowych. Bardzo 

dobry występ 

odnotował Filip 

Górski z kl. Vc, 

który niespo-

dziewanie zdo-

był brązowy 

medal dla naszej 

szkoły skacząc 

125 cm. Gratu-

lujemy Filipowi 

wyniku i życzymy dalszych sukcesów.….             

                                                            A. Trochowska 

 

 

We wtorek 4 grudnia komisja powołana 

przez Panią Dyrektor dokonała przeglądu prac wy-

konanych przez uczniów naszej szkoły w ramach 

konkursu „Karmnik dla ptaków”. W tym roku do 

konkursu przystąpiło 19 uczniów. W ocenie prac 

wzięto pod uwagę funkcjonalność, oryginalność, 

zgodność z tematem oraz pomysłowość. Najwyżej 

został oceniony karmnik wykonany przez Oliwiera 

Łobockiego ucznia klasy 2c – I miejsce. Na II miej-

scu sklasyfikowano pracę wykonaną przez Kornelię 

Chrzanowską uczennicę klasy 1a. Na III miejscu 

sklasyfikowano pracę  Sandry Szatkowskiej uczen-

nicy klasy 1a. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy 

do udziału w kolejnych edycjach. …………..     

                                                            J. Trepkowski 

 

 

Tradycyjnie już uczniowie z młodszych klas 

biorą udział w Gminnym Turnieju „MAŁY 

MISTRZ” w edycji wiosennej i zimowej. Zawody 

odbyły się 10 

grudnia 2018 r. 

w Rudnie. Na-

sza drużyna 

składała się z 5 

dziewcząt i 5 

chłopców, a 

byli to: Agata 

Kolaska, Nata-

sza Grenc i Dastin Trochowski z klasy IIa, Amelia 

Truty, Julia Abryszeńska, Aleksander Dawicki oraz 

Wiktor Borkowski z klasy IIb, Radosław Ogonowski 

z klasy II c, Denis Cejrowski i Nikola Szulc z klasy 

III a. Drużyna startowała w sześciu konkurencjach 

sportowych z programu „Mały Mistrz”. Zdobywała 

punkty, ale walczyła też na czas. Naszym małym 

sportowcom udało się wywalczyć III miejsce i zdo-

być piękny puchar oraz dyplomy. Serdecznie gratu-

lujemy całej drużynie, która spisała się na medal.                                            

                                                             B. Kowalewska 

                                                

 

           Szlachetna paczka dla naszych braci mniej-

szych ze schroniska w Starogardzie Gdańskim. 

Z całego serca dziękujemy wszystkim uczniom  

i rodzicom, którzy włączyli się do tej pięknej akcji. 

W schronisku dla bezdomnych zwierząt mieszka 

blisko 100 psów i ok. 30 kotów. Wszystkie są wy-

jątkowe. Dziękujemy. ……. Samorząd Uczniowski 

 

OGÓLNOPOLSKI FINAŁ CZWART-

KÓW LEKKOATLETYCZNYCH 
MAMY PUCHAR ! 

SZLACHETNA PACZKA 

KARMNIK DLA PTAKÓW 
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