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        Pięknych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku  

                                          życzymy wszystkim Czytelnikom. Red. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

       

       

       

       

       

        

 

W adwentowym oczekiwaniu na Boże Na-

rodzenie w szkole zapanowała przedświąteczna 

aura. Najpierw Mikołajki przygotowane przez Sa-

morząd Uczniowski, także przez wychowawców w 

klasach. Gazetki ścienne o tematyce świątecznej, 

choinki, spotkania opłatkowe w klasach i przed-

stawienie jasełkowe. To wszystko złożyło się  na 

wyjątkowość  tego czasu.                                 Red.                                                                           

  
        

Ogromna niespodzianka czekała na 

uczniów klasy II a i II b w mikołajki. Dzieci nie 

spodziewały się, że dzień ten spędzą z Mikołajem i 

jego pomocnikami. W Grodzisku czekały już na 

uczniów elfy z przygotowanymi atrakcjami. Deko-

rowanie pierników i projektowanie kartek świą-

tecznych okazało się  ciekawym zajęciem. Później 

podzielone na grupy dzieci, pod opieką elfa udały 

się do komnat, w których musiały wykonać kon-

kretne zadania. W „Kąciku  tradycji” musiały  wy-

kazać się znajomością zwyczajów i tradycji bożo-

narodzeniowych. W komnacie „Ławica życzeń” 

łowiły drewniane karpie. W „Mikołajkowym skry- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ptorium” pisały listy do św. Mikołaja. W krainie 

zwanej „Choinkowo” kleiły kolorowe łańcuchy       

i ozdabiały nimi choinkę. Natomiast w „Krainie 

lodu”  wypowiadały na głos swoje dobre uczynki, 

a następnie z puzzli składały lustro. Po wyczerpu-

jących, ale ciekawych zadaniach przyszedł czas na 

tańce i zabawy przy świątecznych piosenkach. 

Przerwały je dźwięczące dzwonki z sań św. Miko-

łaja. Był to długo oczekiwany przez dzieci moment 

– spotkanie z Mikołajem. Św. Mikołaj rozmawiał z 

każdym dzieckiem, słuchał ich próśb i każdemu 

wręczył upominki. Spotkanie zakończyło wspólne 

zdjęcie.                       K. Bembenek, K. Borowska 
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22 listopada 2016 r. w ZSO nr 2 w Gdańsku 

odbył się Ogólnopolski Festiwal Twórczości Pa-

triotycznej. Jego organizatorami byli: Stowarzy-

szenie Miłośników Polskiej Tradycji, Zespół Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Gdańsku oraz Związek 

Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Gdańsku.   

Uroczystość wręczenia nagród była połączona z 

wernisażem prac i występami laureatów. Oto suk-

cesy wychowanków naszej szkoły: Konkurs Pol-

skich Tańców Narodowych i Ludowych - I miej-

sce - zespół „Gzuby z Pelplińskiej Dwójki”, Kon-

kurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej - III miejsce 

(w kat. kl. I-III) - zespół „Kropelki”, III miejsce  

(w kat. kl. IV-VI) - zespół „Kwiatuszki”, Konkurs 

Piosenki Ludowej - I miejsce - (kat. szkoła pod-

stawowa) Natalia Hasa, Konkurs na Prezentację 

Multimedialną o Tematyce Patriotycznej -          

I miejsce -  (w kat. kl. gimn.) Adrian Murawski 

Wyróżnienie - (w. kat. kl. gimn.) Adam Librecht, 

Konkurs na Scenariusz Uroczystości Szkolnej o 

Tematyce Patriotycznej - I miejsce - p. Seweryn 

Pauch, III miejsce - p. Małgorzata Pauch. Wszyst-

kim nagrodzonym gratulujemy sukcesu. 

                        K. Bembenek,  M. S. Pauch 

 

 

 

Po raz dziewiąty Powiatowa i Miejska Bi-

blioteka Publiczna im. Ks. Fabiana Wierzchow-

skiego – Centrum Edukacji Regionalnej w Gniewie 

zorganizowała Powiatowy 

Konkurs pod hasłem 

„Tworzymy piękno”. 7 

grudnia 2016 r. zostały 

wręczone nagrody laurea-

tom tego konkursu, wśród 

których znaleźli się wy-

chowankowie naszej szko-

ły. Powiatowy Konkurs Literacki pt. „Zostań 

kronikarzem – opisz najciekawsze wydarzenie ze 

swojego życia”- w kat. szkoła podstawowa wyróż-

nienie otrzymała Iga Czapiewska. Powiatowy 

Konkurs Fotograficzny pt. „Historia mojej miej-

scowości za-

mknięta w foto-

grafii - w kat. 

gimnazjum  II 

miejsce zajęła 

Marta Jaśnie-

wska, III  miej-

sce zajął Łu- 

kasz Bobkow-

ski. Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. „Moje 

miasto w średniowieczu” – w kat. szkoła podsta-

wowa wyróżnienie zdobyła Marianna Pauch , w 

kat. gimnazjum I miejsce Paulina Grucza, II miej-

sce zajął Fryderyk Trzciński, III miejsce zajął 

Jakub Zieliński. Naszym wychowankom gratulu-

jemy sukcesów i życzymy udanych startów w ko-

lejnych konkursach. 

         K. Bembenek, A. Mazurek-Klein, S. Pauch 

NASZE SUKCESY  

 
 

„TWORZYMY 

 PIĘKNO” 
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Dni profilaktyki w szkole podstawowej 

przebiegały w dwóch etapach pod hasłem „ Z 

grzecznością Ci do twarzy”. Dla najmłodszych 

działania profilaktyczne związane były z czytelnic-

twem. Zaproszeni goście p. Maria Czapiewska       

i p. Zdzisława Lichnerowicz przybliżały naszym 

uczniom treści o dobrych manierach poprzez czy-

tanie bajek, wierszy i opowiadań. Celem tych dzia-

łań było kształtowanie postaw i wychowanie do 

wartości takich jak: piękno, odwaga, życie, wol-

ność, przyjaźń, sprawiedliwość, uczciwość, pokój, 

zdrowie, szacunek dla mowy, akceptacja innych. 

Rozwijanie potrzeby korzystania z biblioteki i czy-

tania dla przyjemności to kolejny cel działań profi-

laktycznych. Dla klas II zajęcia profilaktyczne 

wzbogacone zostały uczestnictwem uczniów w 

lekcji edukacji żywieniowej. Pracownik restauracji 

K-2 z Borzechowa przeprowadził z dziećmi warsz-

taty kulinarne, które miały na celu zmianę nawy-

ków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie 

udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, 

a jednocześnie dostarczyły najmłodszym  uczniom 

dużo dobrej zabawy.  Dni profilaktyki dla klas IV- 

VI także przebiegały pod hasłem dobrych manier. 

Prezentację wiedzy i umiejętności w dziedzinie 

zasad dobrego wychowania poprzedziły przygoto-

wania do wyznaczonych wcześniej zadań. Na ję- 

 

25 listopada obchodziliśmy Światowy 

Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji Miejska Bi-

blioteka Publiczna w Pelplinie zorganizowała VII 

Gminny Konkurs „Opowiem Wam…”.  W kon-

kursie wzięli udział uczniowie z kl. III a - Anna 

Ogonowska i Karol Dąbrowski, który uplasował 

się na II miejscu.…………………………………… 

                                                        B. Kowalewska 

 

zyku polskim uczniowie pisali wiersze o dobrych 

manierach.  Na lekcjach wychowawczych tworzyli 

scenki dramowe, a na plastyce wykonywały prace 

plastyczne nawiązujące do zasad dobrego wycho-

wania. Trzy osobowe zespoły klasowe wcześniej 

wyłonione w wyniku klasowego konkursu  „ Dobre 

maniery na co dzień”, na forum publicznym tj. 

podczas akademii szkolnej  w  dniu 1 grudnia od-

powiadając na konkursowe pytania prezentowali 

swoja wiedzę na apelu szkolnym. Wykazali się nie 

tylko wiedzą ale też umiejętnością  pracy w grupie. 

Przepiękne wiersze  i scenki dramowe prezentowa-

ne przez uczniów przygotowane były z dużym za-

angażowaniem uczniów jak i wychowawców, a 

jednocześnie dostarczyły uczniom wiedzy, umie-

jętności i wiele świetnej zabawy. Zasady savoir- 

vivru w sposób ciekawy i przekazali w klasach 

zaproszeni goście: p. Joanna Badziąg, p. Helena 

Serocka, p. Agnieszka Demska. Samorząd ucz-

niowski wykorzystał moc kolorów i przygotował 

aforyzmy nawiązujące do zasad i wartości nie-

zbędnych w kształtowaniu i pozytywnych i ocze-

kiwanych postaw młodych ludzi. Wszystkie te 

działania podjęliśmy,  by szkoła stała się radosna i 

mądra.                                                     G. Świtała   

                                                      

                                                               

DNI PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
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10 grudnia 2016 .r odbyła się druga edycja 

XVIII Grand Prix Sztumu, w którym wy-

startowali również uczniowie naszej szkoły i 

tradycyjnie zajmowali w niej czołowe lokaty w 

poszczególnych kategoriach wiekowych. Wyniki 

uzyskane przez naszych biegaczy pozwoliły im 

również umocnić swoje pozycje w klasyfikacji 

generalnej. Oto rezultaty: KLASY III – IV: 

Dominik Nagórski - I miejsce, Hubert Półtorak- 

II miejsce,  Martyna Rogowska – III  miejsce. 

KLASY V – VI: Bartosz Stopa – III miejsce. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim startującym i 

liczymy na jeszcze lepsze wyniki w ostatniej edycji 

biegu, która odbędzie się w lutym. 

                                                       Ł. Chyła 

 

 

 

Ogromnym sukcesem dla naszej szkoły za-

kończyły się rozgrywane 14 grudnia 2016 r. Mi-

strzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej klas 

gimnazjalnych. Nasi zawodnicy zajęli w nich 

pierwsze miejsce nie przegrywając przy tym żad-

nego meczu. Na uwagę zasługuje również fakt, iż 

w zwycięskiej drużynie znajdowali się wyłącznie 

uczniowie klas 

I i II. Pokazali 

jednak, że mi-

mo młodszego 

wieku potrafią 

bez komplek-

sów rywalizo-

wać i wygry-

wać ze starszymi zawodnikami. Skład zwycięskiej 

drużyny:  Waldemar Ćwikliński, Błażej Aszyk, 

Kewin Trochowski, Dawid Zieliński, Oskar Ja-

kubczak, Gracjan Braun, Emil Chyła, Kacper 

Dawicki. Naszym zawodnikom serdecznie gratulu-

jemy odniesionego sukcesu oraz życzymy powo-

dzenia na zawodach powiatowych, w których będą 

reprezentować naszą gminę. …………. …………  

                                                                   Ł. Chyła 

 

 

 

 

 

 

15 grudnia 2016  r. dwie nasze gimnazjalne 

drużyny siatkarskie uczestniczyły w V Świątecz-

nym Turnieju Siatkówki o Puchar Dyrektora Ze-

społu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie. W 

turnieju tym dziewczęta zajęły IV a chłopcy V 

miejsce. Nasze siatkarki w pierwszym meczu gru-

powym pewnie zwyciężyły reprezentację gimna-

zjum z Morzeszczyna 2:0, by w drugim meczu ulec 

po wyrównanej walce gospodyniom z ZSP Gniew 

0:2. Te wyniki sprawiły, że zagraliśmy mecz o III 

miejsce w turnieju z drużyną gimnazjum Gniew. 

Spotkanie było bardzo zacięte i wyrównane, lecz 

tym razem musieliśmy uznać wyższość rywalek. 

Mecz zakończył się niestety naszą przegraną (1:2). 

Natomiast chłopcom nie udało się wygrać meczu, 

choć nie brakowało w ich grze ambicji i  zaanga-

żowania. Oprócz zmagań sportowych organizato-

rzy przygotowali wiele innych atrakcji, mogliśmy 

oglądać występy zespołu cheerleaderek, a także 

pokazowy trening oraz mecz zespołu Atom Trefl 

Malbork. 

                                                       P. Szucki 

GRAND PRIX  

SZTUMU 

HALOWA PIŁKA 

 NOŻNA 

ŚWIĄTECZNY TURNIEJ 

 PIŁKI SIATKOWEJ 

W GNIEWIE   

 


