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   Pierwszy miesiąc nowego 

roku. Nadziej,      

       

       

  

 

  

26 kwietnia br. w naszej szkole odbyły się 

akademie z okazji 226. rocznicy uchwalenia Kon-

stytucji 3 Maja. Dla najmłodszych uczniów uro-

czystość przygotowali wychowankowie klas II c, 

III a oraz III b pod kierunkiem p. T. Szramowskiej 

oraz p. B. Kowalewskiej. Dla społeczności klas  

IV-VI apel zaprezentowali uczniowie klas IV a 

oraz IV b pod opieką p. S. Noch oraz p. A. Turzyń-

skiej. Natomiast dla gimnazjalistów program arty-

styczny przygotowali uczniowie klas II a oraz II b 

pod kierunkiem p. K. Guni oraz p. E. Maślanki. 

Wykonawcy przypomnieli zebranym dzieje uchwa- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lenia w Rzeczpospolitej pierwszej w Europie usta-

wy zasadniczej oraz następstwa tego doniosłego 

wydarzenia na losy wielu pokoleń Polaków. Z ko-

lei 3 maja dyrekcja wraz z przedstawicielami pocz-

tu sztandarowego oraz społeczności szkolnej wzię-

ła udział w Wojewódzkich Obchodach Święta 

Konstytucji 3 Maja. Uroczystość rozpoczęła się 

mszą św. w bazylice katedralnej w intencji Ojczy-

zny. Następnie na pl. Wolności wygłoszono oko-

licznościowe przemówienia oraz złożono kwiaty  

w asyście mundurowych kompanii. Nie zabrakło 

także apelu pamięci, salwy honorowej, a nawet 

przelotu śmigłowców wojskowych. ……………..                 

                                                           A. Turzyńska 

   Maj - piękny miesiąc i piękne święto - Dzień Matki. Wszystkim mamom 

 składamy  życzenia i zapewniamy, że bardzo je kochamy.  Red.                                                                                                        
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Już tradycją się stało, że uczniowie naszej 

szkoły biorą udział w Tczewskim Konkursie Recy-

tatorskim „Mój ulubiony wiersz”, który odbywa 

się corocznie w kwietniu w Centrum Kultury i Sztu-

ki. Cieszymy się, że kolejny raz odnieśliśmy sukces. 

W kategorii klas I-III SP Kacper Cwajda zajął  

II miejsce, natomiast Paweł Ratz – III miejsce. 

Swoich sił spróbowały również uczennice klasy IVa  

i Va. W kategorii klas IV-VI Zuzia Szewczyk zajęła  

II miejsce, a Nikola Szatkowska III. Serdecznie 

gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  

                                         E. Maślanka 

    

      

26 kwietnia 2017r. odbył się Wojewódzki 

Projekt X Międzyszkolny Konkurs "Ortograficzne 

Łamigłówki" dla uczniów SP 

 klas IV- VI z dysleksją. Organiza-

torem terenowym była Szkoła 

Podstawowa w Małych Walich-

nowach. Naszą szkołę reprezen-

towali: A. Kluczewska, Z. Macuk, 

M. Jeżewska, S. Grenc. Uczniowie 

w ramach projektu wykonali pracę 

ortograficzną, za którą otrzymali 

dodatkowe punkty, a następnie 

rozwiązywali test z różnorodnymi łamigłówkami i 

zagadkami ortograficznymi. W ostatecznej rywaliza-

cji  Zuzanna Macuk zdobyła II miejsce i zakwalifi-

kowała się do dalszego etapu. Wyróżnienie zaś 

otrzymał Seweryn Grenc. Gratulujemy.  ……….                              

                                                                G. Świtała  

 

 

      

      

 28 kwietnia 2017r. odbył się IX Powiatowy 

Konkurs Recytatorski im. Juliusza Słowackiego 

zorganizowany przez Bibliotekę Miejską w Gniewie. 

Naszą szkołę reprezentowały uczennice  Zuzanna 

Macuk i Zuzanna Mądrzejewska (klasa VI b) oraz 

gimnazjalistki  Kornelia Gerowska, Julia Kujawska 

 i Julia Rymarz 

(klasa III gimna-

zjum). Podczas 

konkursu uczen-

nice recytowały 

wiersz Bolesła-

wa Leśmiana 

oraz wybrany przez siebie, ulubiony tekst poetycki. 

W tym konkursie trzecie miejsce zdobyła Kornelia 

Gerowska, serdecznie gratulujemy i dziękujemy za 

reprezentowanie naszej szkoły.……………………..  

                                                            A. Sakowska 

                                                          

 

13 maja 2017 r. w Ośrodku Kultury w Czer-

sku odbył się XVI Wojewódzki Przegląd Piosenki 

Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewaj razem z na-

mi”. Jego organizatorami był Zespół Szkół im. Jana 

Pawła II w Czersku oraz Stowarzyszenie "Grupa M - 

możesz wszystko ...". W Przeglądzie tym udział 

wzięły nasze dwa zespoły wokalne – „Kropelki” 

oraz „Kwiatuszki”. Zespół „Kropelki” (kl. II b)  

w składzie: O. Drossel, P. Glock, J. Laskowska, M. 

Pauch i Z. Szulc zaśpiewał piosenkę pt. „Słoneczko”, 

zaś zespół „Kwiatuszki” (kl. V a) w składzie: W. 

Huebner, A. Mrozińska, N. Trochowska i Z. Żebrow-

ska piosenkę pt. „Kwiaty we włosach”. Oba nasze 

zespoły zaprezentowały się w swoich kategoriach 

doskonale, zdobywając I miejsca. Gratulacje.    ….       

                                                               K. Bembenek 

KOLEJNY SUKCES  

NASZYCH RECYTATORÓW 

 

  IX POWIATOWY KON-  

KURS RECYTATORSKI 

 

KONKURS  

ORTOGRAFICZNY 

 

ŚPIEWAJ RAZEM Z NAMI 
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 16 maja br. uczniowie klas I i II gimnazjum 

zaprezentowali projekty gimnazjalne, organizując 

jednocześnie grę edukacyjną, adresowaną do młod-

szych kolegów z klas IV-VI SP. Festyn poświęco-

ny był promowaniu zdrowego stylu życia. Wśród 

podejmowanych tematów znalazły się: piramida  

zdrowia, fakty i mity o odchudzaniu, problemy 

zdrowotne świata, znaczenie drugiego śniadania, 

dobre maniery przy stole, czy rozkodowanie ety-

kiet. Każdy temat był zaprezentowany przy odręb-

nym stanowisku i zakładał wykonanie określonego 

zadania przez młodszych uczestników gry. Oprócz 

popularnych quizów, zgadywanek, były zadania 

praktyczne, np. rozpoznawanie przypraw po zapa-

chu, ćwiczenia fitness przy muzyce, czy ułożenie 

zastawy stołowej. Organizacja Festynu wymagała 

zaangażowania i współpracy niemal całej społecz-

ności szkolnej, dlatego cieszymy się, że impreza 

udała się i przyczyniła do integracji. Wszystkim 

należą się słowa uznania i ogromne podziękowa-

nia.                                                           M. Pauch 

 
 

 12 maja zajęcia edukacyjne w ramach Dnia 

bez śmiecenia  pod hasłem ,,ChceMiSię’’ w klasie 1a 

przeprowadziły uczennice gimnazjum: N. Kucz-

kowska, M.Templer, N. Imianowska i P. Floryn. 

Podczas zajęć uczniowie segregowali śmieci, wkła-

dając je do właściwych pojemników oraz dowiedzia-

ły się, jak długo trwa rozkład niektórych surowców.                                                          

                                                                     A. Bresa 

 

Światowy Dzień Ziemi wymyślono po to, by 

miliardy ludzi pochyliły się nad losem planety, na 

której żyją. Wyjątkowo w tym roku obchodziliśmy  

w naszej szkole Dzień Ziemi 25 kwietnia 2017 roku, 

przebiegał on pod hasłem ,,W kierunku natury”. 

Można było spotkać na korytarzach szkolnych 

uczniów poprzebieranych np. za pszczółki, kwiatusz-

ki, żabki …. lub w strojach w kolorach Ziemi. Na 

wystawie mogliśmy podziwiać piękne kolaże (doty-

czące parków narodowych) oraz zdjęcia nagrodzone 

w konkursie fotograficznym ,,Okiem przyrodnika”. 

Odbyły się również konkursy: poetycki – wiersz o 

tematyce przyrodniczej, plastyczny ,,Piękno w różno-

rodności”, multimedialny na prezentację ,,Ziemia 

naszym wspólnym dobrem”, wielka zbiórka baterii 

oraz spotkanie z leśnikiem. 

                                                             Przyrodnicy 

FESTYN ZDROWIA W 2 

 

CHCE MI SIĘ 

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI 
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 Dobiegły końca wszystkie mistrzostwa 

gminy w piłce nożnej dziewcząt i chłopców - za-

równo w szkołach podstawowych jak i gimnazjum. 

Dla naszej szkoły był to bardzo owocny okres, 

ponieważ udało nam się zwyciężyć we wszystkich 

rozgrywkach. W pierwszej kolejności rozgry-

waliśmy mistrzostwa gminy w piłce nożnej chłop-

ców z gimnazjum, gdzie nasza drużyna wygrała 

wszystkie swoje mecze, tracąc tylko jedną bramkę 

w całych rozgrywkach. Tym samym reprezentowa-

ła naszą gminę w zawodach powiatowych, w któ-

rych zajęła czwarte miejsce. Następnie odbyły się 

mistrzostwa w minipiłce nożnej chłopców szkół 

podstawowych. Nasza drużyna zdeklasowała rywa-

li wysoko wygrywając wszystkie mecze (łącznie 

zdobywając 23 bramki). Niewiele brakowało,  

a udałoby się zwyciężyć również zawody powia-

towe, jednak jeden przegrany mecz (0:1 z SP 

Gniew) spowodował, że zajęliśmy drugie miejsce. 

Po zmaganiach chłopców przyszła pora na dziew-

czynki. Nasze piłkarki także zdobyły tytuły mistrza 

gminy. Zawodniczki z gimnazjum miały do roze-

grania zaledwie jeden mecz, który wygrały 2:0. W 

zawodach powiatowych uznały jednak wyższość 

rywalek i zajęły czwarte miejsce. Natomiast 

dziewczynki ze szkoły podstawowej w zawodach 

gminnych, po zaciętym boju, zremisowały ze szko-

łą z Małych Walichnów, jednak wygrana 10:0 ze 

szkoła z Rudna zapewniła im pierwsze miejsce.  

W zawodach na szczeblu powiatowym stanęły na 

najniższym stopniu podium dzielnie reprezentując 

naszą gminę. Wszystkich reprezentantom ZS 2 

Pelplin składamy gratulacje i życzymy dalszych 

sukcesów.                                                   Ł. Chyła 

 

 

 

     W zawodach, które odbyły 

się w Człuchowie wyśmieni-

cie zaprezentował się uczeń 

Szkoły Podstawowej nr 2  

w Pelplinie Dominik Nagór-

ski, który w kategorii 2006 i 

mł. zdobył brązowy medal! 

Jego starszy brat Klaudiusz w 

kategorii 2004-2005 wywal-

czył 34 miejsce. Wielkie gra-

tulacje!                M. Nowacki 

 

Kolejna sprawność z „Małego Mistrza” zosta-

ła zdobyta. Tym razem uczniowie kl. II b, biorący 

udział w programie, zapoznali się z podstawowymi 

zasadami gry w unihokeja. Na zajęciach wy

chowania fizycznego doskonalili swoje umiejętności, 

rozegrali mecze. 16 maja 2017 r. odbyła się klasowa 

impreza sportowo-rodzinna z udziałem rodziców. 

Mecz z dużym zaangażowaniem rozegrali najpierw 

uczniowie, a potem rodzice. Bramki padały piękne, 

obrony były ciekawe. Efekt – zdobyta sprawność 

UNIHOKEISTY. ……………… 

                                                          K.  Bembenek 

IGRZYSKA WOJEWÓDZKIE  

W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 

SPRAWNOŚĆ 

 UNIHOKEISTY 

PIŁKARZE Z „DWÓJKI” 

NAJLEPSI W GMINIE 

 


