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      Wakacje to czas odpoczynku. Życzymy wszystkim radości i beztroski 

     podczas wędrówek górskich czy plażowania nad wodą.                Red.                                                                      
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 Nauczyciele już od pierwszych dni nauki w 

gimnazjum ostrzegali nas, ze te 3 lata miną w 

mgnieniu oka. Wtedy im nie wierzyliśmy, jednak 

dzisiaj wiemy, że mieli rację. Przeżyliśmy nieza-

pomniane chwile w szkolnych ławkach, napisali-

śmy niezliczoną ilość  sprawdzianów  oraz  kartkó- 

 

 

21 czerwca 2018r. w kinie Helios w Tcze-

wie odbyła się finałowa gala „ Asy z Naszej Szko-

ły ”. W plebiscycie organizowanym przez Gazetę 

Tczewską i Bank Spółdzielczy wzięło udział 25 

szkół. 111 laureatów ze szkół podstawowych z 

powiatu tczewskiego zostało nagrodzonych. Z ra-

dością informujemy, że wśród wyróżnionych zna-

lazły się uczennice naszej szkoły: Agata Żebrow-

ska z kl. V a, Faustyna Klin z kl. V a, Julia Pu-

chowska z kl. V b oraz Małgorzata Puchowska z 

kl. V b. Po wręczeniu nagród, wylosowaniu Asów 

Szczęścia i wyłonieniu Szkoły Szczęścia uczestni-

cy obejrzeli film pt. „Jurassic Park-Upadłe króle-

stwo”.                                                A. Turzyńska 

 

 

 

wek, odwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc pod-

czas wycieczek szkolnych. Pomimo trudności, ja-

kie stanęły na naszej drodze, odnosiliśmy także 

sukcesy, zdobywaliśmy dobre oceny, wygrywali-

śmy konkursy oraz zawody sportowe. Teraz ze 

łzami w oczach nastał moment, kiedy musimy po-

żegnać się ze szkołą, do której uczęszczaliśmy od 9 

lat.                                Klasa III a gim. 

       

   

 

 8 czerwca 2018 r. odbył się w naszej szko-

le XVII Gminny Konkurs Kaligrafii. Udział w 

nim wzięły następujące szkoły: ZKiW nr 1 w Pel-

plinie, ZSiW W Rudnie, SP w Małych Walichno-

wach, SP w Małych Słońcach oraz SP nr 2 w Pel-

plinie. Uczestnicy konkursu przepisywali teksty 

przygotowane przez organizatorów dostosowane 

do możliwości wiekowych i w określonym czasie. 

W przerwie między zmaganiami konkursowymi a 

ogłoszeniem wyników dzieci zwiedziły Muzeum 

Diecezjalne w Pelplinie. Po powrocie do szkoły 

„czekała” na nie słodka niespodzianka.……… 

                                                          K.  Bembenek 

WSPOMNIENIA UCZNIÓW KLAS TRZECICH GIMNAZJUM 

ASY Z NASZEJ SZKOŁY XVII GMINNY KONKURS 

KALIGRAFII 
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 To konkurs skierowany do wszystkich chęt-

nych uczniów klas IV-VI oraz gimnazjum. Ucznio-

wie podejmują wyzwanie i zdobywają punkty pod-

czas kolejnych konkursów religijnych w ciągu całego 

roku szkolnego. W tym roku szkolnym odbyło się  

9 konkursów, w tym 4 międzyszkolne i 2 wojewódz-

kie, kuratoryjne. Jest nam niezmiernie miło poinfor-

mować, iż za aktywny udział w konkursach religij-

nych, w roku szkolnym 2017/2018 tytuł Omnibusa 

Religijnego uzyskuje w szkole podstawowej – We-

ronika Huebner, uczennica klasy 6A, natomiast  

w kl.7 oraz Gimnazjum – Jolanta Zielińska, uczen-

nica klasy 3 A. Weronice i Joli gratulujemy ogromnej 

wiedzy, wytrwałości i chęci czerpania ze źródeł wia-

ry. Główny patronat nad konkursem objął ks. infułat 

Tadeusz Brzeziński – proboszcz parafii katedralnej. 

Podsumowanie konkursu i wręczenie dyplomów raz 

stypendium jednorazowego odbyło się podczas za-

kończenia roku klas trzecich gimnazjum.   S. Noch                                                            

                                                                      

Zespół Kształcenia Podstawowego i Przed-

szkolnego w Małej Słońcy był organizatorem powia-

towego konkursu plastycznego „Piękna nasza Pol-

ska cała”. Miło nam poinformować, że III miejsce 

w tym konkursie zajęła Marianna Pauch, uczennica 

kl. III b naszej szkoły. Gratulujemy..……………. 

                                                           K. Bembenek 

 

       

       

 8 czerwca 2018r. w świetlicy szkolnej od-

było się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 

pod hasłem: „Lapbook – zdrowo żyję, zdrowo 

jem – dbam o siebie. Ja to wiem!”. Konkurs skie-

rowany był do uczniów klas I-V, którzy korzystają 

z programu „Mleko w szkole” oraz „Owoce i wa-

rzywa w szkole”. Zadaniem konkursowym było 

wykonanie pracy (lapbooka) o tematyce pra-

widłowych nawyków żywieniowych i zdrowego 

stylu życia. Spośród złożonych prac szkolna komi-

sja konkursowa postanowiła nagrodzić siedem naj-

lepszych dzieł. I miejsce - Igor Mroziński z kl. IV 

b, II miejsce - Filip Trochowski, Nikodem Ol-

szewski i Mikołaj Kluczewski z kl. IV c, III miej-

sce - Amelia Ponczek z kl. V b, a także Agata 

Żebrowska i Martyna Rogowska z kl. V a. Wy-

różnienia: Ne-

lla Konkel z 

kl. III a, We-

ronika Sak i 

Oliwia Myka 

z kl. V b, Ni-

kola Kamiń-

ska i Natalia 

Jaśniewska z 

kl. V b. Zwycięzcom gratulujemy, a pozostałym 

uczniom dziękujemy za udział w konkursie.  Warto 

nadmienić, że głównym organizatorem i dostawcą 

nagród w konkursie była restauracja K2 z Borze-

chowa – dostawca warzyw, owoców oraz produk-

tów mlecznych do naszej szkoły. ……………..  

                                                           A. Turzyńska 

OMNIBUS RELIGJNY 

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA 

LAPBOOK – ZDROWO ŻYJĘ, 

 ZDROWO JEM 
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W środę 6 czerwca po raz XXII odbył się 

Turniej Matematyczny pomiędzy gminą Pelplin, 

a gminą Gniew. Naszą gminę reprezentowali ucz-

niowe z SP 2, ZKiW nr 1 oraz ZKiW Rajkowy. Po 

krótkim powitaniu rozpoczęła się cześć zadaniowa, 

w której należało rozwiązać 15 zadań zamkniętych 

i 3 zadania otwarte. Bój o puchar był zacięty i za-

kończył się sukcesem reprezentacji gminy Pelplin. 

Zwycięzcom gratulujemy.   ………………….                

                                                          G. Ichniowski 

 

 

 

12 czerwca 2018 r. odbył się pod patrona-

tem parafii katedralnej XI Parafialny Konkurs Bi-

blijny. W tym roku uczniowie zgłębiali przypowie-

ści z Ewangelii wg św. Łukasza. Do biblijnej rywa-

lizacji stanęło 43 uczniów obu pelplińskich szkół: 

ZKiW nr 1oraz SP nr 2. W kategorii klas IV – VI 

zwyciężyli: I miejsce – Weronika Huebner, III 

miejsce – Faustyna Klin. W kategorii klas gimna-

zjalnych: II miejsce – Julia Kuczkowska, III miej-

sce – Agata Toporowska. Poziom rywalizacji był 

bardzo wysoki. Wszystkim 

uczestnikom bardzo ser-

decznie gratulujemy ogro-

mnej wiedzy. Serdeczne 

podziękowania składa-

my ks. Proboszczowi Ta-

deuszowi Brzezińskiemu, 

który objął patronat nad konkursem i sponsorował 

wszystkie nagrody oraz tradycyjną już pyszną nie-

spodziankę dla wszystkich uczestników.                                        

                                                      Katecheci 

TURNIEJ MATEMATYCZNY  

PELPLIN - GNIEW 

XI PARAFIALNY KONKURS 

BIBILIJNY 


