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     Hura!!! Upragnione wakacje. Dwa beztroskie miesiące odpoczynku. Górskie wędrówki, 

 morska bryza czy leniuchowanie nad jeziorem. Miłego odpoczynku życzymy wszystkim. 

 Na łamach gazetki szkolnej wracamy jeszcze do tego co było.  Red. 
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ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 

 
Odświętnie ubrani, w dobrych humorach 

otrzymaliśmy świadectwa promujące nas do na-

stępnej klasy. Wielu z nas zostało wyróżnionych 

za bardzo dobre wyniki w nauce i sukcesy w wielu 

dziedzinach. Bardzo się cieszymy, że już wakacje.   
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 27 czerwca w Toruniu  odbyło się podsu-

mowanie Ogólnopolskiej Debaty o Edukacji 

„Uczeń, Rodzic, Nauczyciel – Dobra Zmiana”.  

 

 

 

17 czerwca 2016r. odbyły się wybory do 

nowego pocztu sztandarowego w szkole podsta-

wowej, jak i w gimnazjum. Rada Pedagogiczna 

poprzez jawne głosowanie wyłoniła reprezentan-

tów pocztu głównego i zastępczego. W szkole pod-

stawowej główny skład to Aleksandra Kluczew-

ska z kl. V b, Zuzanna Macuk z kl. V b oraz 

Szymon Trochowski z kl. V a. Natomiast poczet 

zastępczy tworzą Julia Banaś z kl. V a, Aleksan-

dra Lewandowska  oraz Paweł Owsiak z kl. V b. 

 

  

 

 

Mieliśmy okazję uczestniczyć w niej online.   Red. 

 

 

 

Reprezentanci pocztu głównego w gimnazjum to 

Kornelia Gerowska z kl. II a, Aleksandra Ja-

śniewska z kl. II a oraz Mateusz Truty z kl. II a.  

Z kolei skład zastępczy tworzą Patrycja Mania z 

kl. II a, Małgorzata Templer z kl. II a oraz Kac-

per Bresa z kl. II c. 

                             Aleksandra Turzyńska 

 

NOWY POCZET  

SZTANDAROWY 
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 13 czerwca 2016 r. w ZS 2 w  Pelplinie 

odbył się kolejny Konkurs Skoku Wzwyż o Pu-

char Dyrektora Szkoły. W zawodach konkurowa-

ło ze sobą 36 uczniów z następujących szkół: Mi-

rotki, Pączewo, ZS 1 Pelplin oraz ZS 2 Pelplin. 

Nasi zawodnicy godnie reprezentowali naszą szko-

łę zajmując wysokie miejsca na podium. W katego-

rii kl. IV: I miejsce – Amelia Grudnie-             

wska  kl.IVa),  II miejsce - Natalia Hasa (kl.IVa).  

 

 

 

 

 

 16 czerwca 2016 r. odbył się XIV Gminny 

Turniej Piłki Nożnej klas I - III SP w Walichno-

wach. Reprezentacja w składzie: H.Półtorak, 

D.Nagórski, F.Bukowski, F.Trochowski, K.Cwaj-

da, M.Kluczewski, J.Jędrzejewski,  I.Hasa i F. Gór-

ski zdobyła I miejsce. Oprócz statuetki mistrzów 

H.Półtorak zastał najlepszym bramkarzem, D. Na-

górski najlepszym graczem turnieju, a F. Trochow-

ski zdobył największą liczbę bramek i został kró-

lem strzelców. Raz jeszcze serdecznie gratulujemy 

naszym najmłodszym piłkarzom i życzymy im 

dalszych sukcesów................... ...............................     

                                                        Natalia Górska 

        

 

 

 

W kategorii kl.V: I miejsce - Wiktoria Bukowska 

(kl.Vb) i II miejsce - Jadwiga Leszman (kl.Va). 

W kategorii Gimnazjum: I miejsce - Michał Po-

trykus (kl.Ia), II miejsce - Nikola Małolepsza 

(kl.IIc) oraz Miłosz Leszman (kl.IIc), III miejsce – 

Marta Okęcka (kl.IIc). Wszystkim zawodnikom 

życzymy wielu dalszych sukcesów.  

                                                        Joanna Wolska 

       

       

       

       

       

 15 czerwca 2016 r. uczniowie klasy kl. I b 

zdobyli kolejną sprawność w ramach programu 

„Mały Mistrz” – sprawność PŁYWAKA. Aby ją 

zdobyć wzięli udział w lekcjach pływania na base-

nie w Kwidzynie. 31 maja dzieci opanowały umie-

jętność poruszanie się w wodzie. 7 czerwca ucz-

niowie uczyli się zanurzać głowę, oddychać w wo-

dzie. Wykorzystane były także ćwiczenia wypor-

nościowe. Ćwiczenia te wykonywały z makaro-

nem. 15 czerwca przyszedł czas na naukę poślizgu 

na piersiach i na grzbiecie z wykorzystaniem ma-

karonów. Wszystkie dzieci świetnie radziły sobie 

w wodzie, dlatego też zasłużyły na naklejkę PŁY-

WAKA. Brawo.                  Katarzyna Bembenek 

KONKURS SKOKU WZWYŻ 

O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY 

 

XIV GMINNY TURNIEJ 

PIŁKI NOŻNEJ KLAS I - III 

SPRAWNOŚĆ  

„PŁYWAKA” 

 


