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  Listopad - trochę szarzyzny za oknem, ale ten miesiąc też trzeba przeżyć. Już niedługo  

  grudzień i adwentowe oczekiwanie na Boże Narodzenie.                                        Red. 

 

10 listopada 2016 r. uczniowie klas I - III  

uczestniczyli w uroczystym apelu z okazji 98. 

rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Apel przygotowali uczniowie klasy 3b i 3c. Mali 

aktorzy wcielili się w role ułanów, którzy „przyby-

li pod okienko” i żołnierzy Legionów Polskich. 

Recytowali oni wiersze o naszej Ojczyźnie i śpie-

wali patriotyczne pieśni. Przybliżyli też nieco pol-

skiej historii: daty rozbiorów, walkę Polaków         

o przetrwanie narodu i radość z odzyskania wolno-

ści. Na akademii nie mogło zabraknąć wizerunku 

białego orła, biało-czerwonych flag i „Mazurka 

Dąbrowskiego”. Było odświętnie i uroczyście.      

11 listopada dyrekcja szkoły wraz z nauczycielami 

i uczniami wzięła udział w uroczystościach miej-

skich z okazji Święta  Odzyskania  Niepodległości. 

 

 

 

 

              

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

       E. Żur 

 

     8 października 2016 r. uczniowie ze szkół na-

szej gminy udali się 

do Gdańska. Wycie-

czkę zorganizowała p. 

Anna Fotyga, europo-

seł oraz p. Patryk 

Demski, burmistrza 

Miasta i Gminy Pel-

plin. Grupę z naszej 

szkoły tworzyli ucz-

niowie, którzy otrzy-

mali stypendia nau-

kowe, artystyczne czy 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

sportowe, a opiekowała się nami p. Katarzyna 

Bembenek.  Najpierw zwiedziliśmy Westerplatte. 

Potem udaliśmy się na Cmentarz Garnizonowy, 

gdzie spoczywają „Inka” i „Zagończyk”. Na cmen-

tarzu spotkaliśmy się z p. Anną Fotygą, która 

zwróciła uwagę na bohaterskość Żołnierzy Wyklę-

tych, złożyła na ich grobach wiązanki kwiatów        

i zapaliła znicze. Następnie w Sali BHP spotkali-

śmy się z prof. Piotrem Szubarczykiem z IPN, któ-

ry opowiadał o „Ince” i jej rodzinie. Cieszymy się, 

że mogliśmy wziąć w niej udział i wzbogacić swo-

ją wiedzę historyczną.…………………………….                                                 

                                   J. Kuczkowska, M. Okęcka 
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        W ramach 

Ogólnopolskiego 

Tygodnia Ka-

riery uczniowie 

gimnazjum ucze-

stniczyli w licz-

nych inicjaty-

wach, które mia-

ły pomóc zapo-

czątkować planowanie kariery. 17 X gościliśmy 

przedstawicieli różnych zawodów, którzy opowiadali 

młodzieży o swych karierach i pasjach. Uczniowie 

klas IB i IIB wzięli udział w zajęciach „Portfolio 

kariery”, które przeprowadziła p. Małgorzata Mo-

kwińska, pośrednik pracy z PPP w Pelplinie. Z wizy-

tą do Centrum Ogrodniczego AGA, Biblioteki Die-

cezjalnej, Wydawnictwa Bernardinum i Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Pelplinie udali się uczniowie          

i wychowawcy klas pierwszych i drugich gimnazjum. 

W naszej szkole gościliśmy również p. Bogumiłę 

Sankowską - doradcę zawodowego z Poradni Psy-

chologiczno-Pedagogicznej w Tczewie.  

                              pedagog M. Gąsiorowska- Pauch 

 

 

17 października 2016 r. w Miejskim Ośrodku 

Kultury w Pelplinie odbyła się Gala Edukacyjna, 

podczas której ucz-

niowie naszej szko-

ły otrzymali z rąk  

p.Patryka Demskie-

go, burmistrza Mia-

sta i Gminy Pelplin 

stypendia. Stypendia naukowe otrzymali: Weronika 

Kłopotek oraz Alan Trochowski. Stypendia arty-

styczne otrzymali: Natalia Hasa, Agata Mrozińska, 

Seweryn Grenc, Paweł Glock, Nadia Trochowska, 

Zofia Żebrowska oraz Julia Kuczkowska. Stypen-

dium sportowe otrzymała Marta Okęcka. Podczas 

Gali wstąpił nasz szkolny zespół wokalny „Kwia-

tuszki” oraz Julia Kuczkowska. Serdecznie gratulu-

jemy naszym stypendystom i życzymy powtórzenia 

tego sukcesu w przyszłym roku.  …………………   

                                                             K. Bembenek 

 

 

W dniach 13 i 24  października naszą szkołę 

odwiedzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej w 

Tczewie oraz przedstawiciele PKP Polskie Linie Ko-

lejowe S.A. Zakład Linii kolejowych w Gdyni wraz 

ze strażą Ochrony Kolei. W ramach programu Bez-

pieczny przejazd - Szlaban na ryzyko!, uczniowie 

klas I- III szkoły podstawowej mieli okazję przypo-

mnieć sobie zasady bezpiecznego zachowania się na 

przejazdach kolejowo - drogowych oraz konsekwen-

cjach przekraczania  „dzikich przejść". Zasady bez-

pieczeństwa w ruchu drogowym uczniom klas pierw-

szych przypomnieli  funkcjonariusze KP w Tczewie. 

Uczniowie przyswajali sobie zasady bezpieczeństwa, 

a w formie zabawy szczególną uwagę koncentrowali 

na poruszaniu się na przejściach dla pieszych.                                         

                                        pedagog G. Świtała 

 

                                      

 

24 października 2016r. odbył się Szkolny 

Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas IV-VI. 

W ortograficznych zmaganiach wzięło udział 14 

uczniów. Mistrzynią ortografii w szkole podsta-

wowej została Paulina Szulc z kl. 5b. Drugie miej-

sce zajęła Agata Mrozińska z kl. 5a, a trzecie ex 

aequo Klaudia Bednarek z kl. 6a oraz Marta 

Budziszewska z kl. 5b. Laureatkom gratulujemy, a 

pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział w 

konkursie. 

polonistki 

BĄDŹ AUTOREM SWOJEJ 

KARIERY 
 

BEZPIECZNA DROGA DO 

SZKOŁY I DOMU 

SZKOLNY KONKURS  

ORTOGRAFICZNY 
GALA EDUKACYJNA 

http://zs2pelplin.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=46
http://zs2pelplin.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=46
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Taki cel miała nasza wycieczka, na którą po-

jechaliśmy 25 października z naszą wychowawczynią 

p. Anną Mazurek-Klein i p. pedagog G.Świtałą. Za-

częliśmy naszą wycieczkową przygodę od zwiedza-

nia Gdańska -  jednego z najstarszych miast w Pol-

sce. Podczas drogi nasza wychowawczyni opowiada-

ła nam o zabytkowych budowlach miasta, które mija-

liśmy. Następnie wdrapaliśmy się na Górę Gradową, 

gdzie w zabytkowych obiektach architektury militar-

nej  usytuowane jest Centrum Hewelianum, które 

zajmuje się popularyzacją nauki. Udało nam się 

zwiedzić dwie wystawy: „Z energią” i „Dookoła 

świata”. Ultranowoczesne stanowiska pierwszej wy-

stawy przedstawiały  nie tylko zagadnienia związane 

z energią, ale także wszystko to, co dotyczyło  go-

spodarki odpadami. Dzięki drugiej wystawie udało 

się nam pobyć na siedmiu kontynentach.  Dziękuje-

my za tą wycieczkę.                   uczniowie klasy Vb 

                                             

       

              

21 października klasy VIa i VIb wraz z wy-

chowawczyniami: p. Kamilą Lemką i p. Anną No-

wak oraz p. Arlettą Trochowską wybrały się do parku 

trampolin „JumpCity”  w Gdyni.  Po wstępnym in-

struktażu, pod opieką trenerów zespoły wykonywały 

godzinny trening 

na matach do 

skakania. Ćwi-

czenia na tram-

polinach okazały 

doskonałą za-

bawą. Ucznio-

wie skakali, odbijali się, robili salta, świetnie się przy 

tym bawiąc.                                               A. Nowak  

        

 

 

 

Ogrody Raj we Franku oraz Arboretum Wirty 

to z pewnością ciekawe miejsca, które warto zwie-

dzić. Dnia 4 października 2016 r. my, uczniowie klas 

drugich, wybraliśmy się na wycieczkę, by podziwiać 

piękno przyrody w jesiennej szacie. We Franku zo-

baczyliśmy ozdobne ogrody zaprojektowane w róż-

nych stylach. Największą atrakcją okazał się labirynt. 

Po harcach na placu zabaw udaliśmy się do Wirt. 

Tam czekała na nas niespodzianka – ognisko. Upie-

czone kiełbaski smakowały wyśmienicie. Pełni sił 

ruszyliśmy na spacer po lesie, przy okazji dowiadując 

się wielu ciekawostek o roślinach leśnych i zbierając 

materiał przyrodniczy. 

       uczniowie klas II z wychowawczyniami  

 

 

27 października 2016, uczniowie kl. III c 

gim. uczestniczyli w zajęciach przygotowujących do 

analizy lektury  "Dzwonnik z Notre Dame" w kate-

drze pelplińskiej. Na lekcji, uczniowie poznali kon-

strukcje gotyckich 

kościołów i spo-

soby ich budowa-

nia. Dzięki pro-

jektowi: Budow-

niczowie katedr - 

warsztaty archi-

tektoniczne, mo-

gli praktycznie zbudować konstrukcję sklepienia 

krzyżowo-żebrowego. Na planszach zobaczyli po-

wstawanie murów i sklepień w okresie gotyku, spo-

soby ich budowania. W drugiej części lekcji, ucz-

niowie poznali elementy gotyckich kościołów. W 

zajęciach połączono zagadnienia z j. polskiego, pla-

styki i techniki. ………………………...………….…                           

                                                                  .A. Wolski                                                      

WIEDZIEĆ WIĘCEJ… 
WYCIECZKA DO FRANKA I 

WIRT 
     

„DZWONNIK Z NOTRE DAME” 

KLASY SZÓSTE W 

 „JUMPCITY” 
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5 listopada 2016 r. rozegrano 3 rundę zma-

gań siatkarek w ramach PLPS. Do rywalizacji sta-

nęły zespoły z grupy B. Drużyna naszego gimna-

zjum walczyła z najlepszą w grupie B i niepokona-

ną do tej pory reprezentacją Uniwersyteckiego Ka-

tolickiego Liceum 

Ogólnokształcącego. 

Mecz wygrały nasze 

rywalki, ale dziew-

częta z „Dwójki”  

rozegrały bardzo do-

bre zawody i szcze-

gólnie w pierwszym 

secie mocno ,,po-

straszyły” starsze przeciwniczki. Natomiast drugi 

nasz mecz wygraliśmy walkowerem. Ta runda za-

kończyła zmagania grupowe, zajęliśmy III miejsce 

w grupie B i w następnym etapie będziemy wal-

czyć o miejsca 5 – 10 w PLPS (wraz z zespołami, 

które zajęły miejsca od 3 do 5 w grupach A i B).  

12 listopada 2016 r. w hali sportowej  Zespołu 

Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie 

rozegraliśmy mecze II tury PLPS o miejsca 5-10. 

W pierwszym meczu pokonaliśmy Parafialny Klub 

Sportowy Fara ze Tczewa 2:0. W kolejnym spotka-

liśmy się z dobrze nam już znaną drużyną Gimna-

zjum Gniew, w fazie grupowej już raz pokonali-

śmy te rywalki. Tym razem mecz był dużo bardziej 

zacięty, ale kolejny raz rozstrzygnęliśmy go na 

naszą korzyść. Trzeci mecz wygraliśmy walkowe-

rem, Tęcza Kamieniec nie dotarła na zawody. Trzy 

mecze, trzy zwycięstwa i jak do tej pory pierwsze 

miejsce w tabeli, to była bardzo udana sobota dla 

naszej drużyny. Dziewczęta poprzez systematycz-

ne treningi i mecze nabierają doświadczenia i pre-

zentują coraz wyższy poziom.  

                                                                 P.  Szucki 

 

 

 

8 listopada 2016 r. uczniowie klasy II b 

uczestniczyli w zajęciach gimnastyki korekcyjno-

kompensacyjnej, które przeprowadziła p. Arleta Tro-

chowska. Celem zajęć było wzmocnienie mięśni wy-

sklepiających stopę i wzmocnienie mięśni 

posturalnych. Zajęcia zostały przeprowadzone w 

ramach realizacji programu „Mały Mistrz”.                                                  

                                                  K. Bembenek 

 

                                                            

 

11 listopada uczniowie z naszej szkoły wzięli 

udział w Biegu Niepodległości w Malborku. Po raz 

kolejny wypadliśmy bardzo dobrze. W kategorii I-III 

SP chłopcy: Kacper Malinowski zajął II miejsce.    

W kategorii klas V-VI: Natalia Hasa zajęła III miej-

sce, a Sandra Walczak - IV miejsce. W kategorii 

chłopców: Klaudiusz Nagórski zajął II miejsce, 

Bartek Stopa - III miejsce, Szymon Trochowski - 

IV miejsce, Łukasz Aszyk - VI miejsce, Dominik 

Nagórski - X miejsce. W kategorii gimnazjum 

dziewcząt: Jadwiga Leszman zajęła I miejsce. W 

kategorii gimnazjum chłopcy: Oskar Jakubczak 

zajął IV miejsce. Gratulujemy i trzymamy kciuki na 

kolejnych kilometrach. 

                                           A. Trochowska 

POWIATOWA LIGA 

PIŁKI SIATKOWEJ  

MAŁY MISTRZ  

W KL. II B 

BIEG  

NIEPODLEGŁOŚCI  


