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 Już październik. Spadające z drzew liście są zwiastunem nowej pory roku. A w naszym szkolnym 

 kalendarzu dwa ważne wydarzenia: ślubowanie pierwszoklasistów i Dzień Nauczyciela. Red. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

                                                                                            

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

 

 

 

 

              

  

 

 12 października odbyła się w naszej szkole 

uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej. 

Wśród zaproszonych gości był m.in. burmistrz 

Patryk Demski. Pani dyrektor serdecznie powitała 

wszystkich obecnych, a następnie zaprosiła pierw-

szaków do ślubowania. Uczniowie ustawili się 

przy sztandarze szkoły i z podniesioną ręką powta- 

 

 

 13 października obchodziliśmy Dzień Eduka-

cji Narodowej. Z tej okazji samorząd uczniowski 

przygotował audycję przez radiowęzeł oraz słodkie 

upominki dla wszystkich nauczycieli. Z kolei ucz-

niowie klasy II a i II c SP zaprezentowali uroczystą 

akademię. Ze strony uczniów nie zabrakło także ga-

lowego ubioru, życzeń płynących prosto z serca oraz 

kolorowych kwiatów w podzięce za codzienny trud i 

cierpliwość.                                           A.Turzyńska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rzali za panią dyrektor tekst ślubowania. Potem 

nastąpiło pasowanie na ucznia. Każdy został do-

tknięty w ramię wielkim drewnianym ołówkiem 

przez panią dyrektor, a pani wicedyrektor wręczała 

dzieciom pamiątkowe dyplomy. Rodzice również 

składali swoje ślubowanie. Następnie pierwszokla-

siści zaprezentowali swój program artystyczny, za 

co zostali nagrodzeni gromkimi brawami i cukier-

kami. Nie zabrakło też występu naszego zespołu 

folklorystycznego ,, Gzuby z Pelplińskiej Dwój-

ki’’. Niespodzianką okazał się smaczny tort, ufun-

dowany przez właścicieli cukierni ,,Ratz’’, którym 

poczęstowano uczniów, jak i pozostałych gości. Na 

koniec  wszyscy uwiecznieni zostali na pamiątko-

wym zdjęciu. 

                                                                    A. Bresa 
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19 października odbył się X Międzyszkol-

ny Konkurs Papieski „Dorastanie do papiestwa”, 

który organizowany jest przez ZKiW nr 1 w Pel-

plinie. Do eliminacji szkolnych zgłosiło się jak 

zawsze wielu  uczniów obu pelplińskich szkół, 

którzy rywali-

zowali w dwóch 

kategoriach wie-

kowych: klas IV-

VI szkoły pod-

stawowej i gim-

nazjum.  Wszy-

scy wykazali się ogromną wiedzą. Uroczyste wrę-

czenie nagród i dyplomów odbyło się w katedrze 

po uroczystej mszy św. z okazji obchodów Dnia 

Patrona ZKiW nr 1. Wyniki przedstawiają się na-

stępująco:  szkoła  podstawowa: I miejsce – Maja 

Kuczkowska ZS nr 2, II miejsce – Jakub Mieliński 

ZKiW nr 1, III miejsce - Monika Bobkowska ZS 

nr 2. W gimnazjum: I miejsce- Jolanta Zielińska 

ZS nr 2, II miejsce – Weronika Patej ZKiW nr 1, 

Łukasz Bobkowski- ZS nr 2, Fryderyk Trzciński 

ZS nr2, III miejsce – Aleksandra Jaśniewska ZS 

nr 2. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękuje-

my za udział, a laureatom gratulujemy sukcesu. 

                                     katechetka  S. Noch                                                      

 

 

 

     30 września klasa VI a uczestniczyła w niety-

powej lekcji historii. Otóż odwie-

dził nas żołnierz Księstwa War-

szawskiego, a zarazem absolwent 

tej szkoły- Adrian Jeżewski. W 

ciekawy i przystępny sposób 

przedstawił okres wojen napoleoń-

skich. Uczniowie mogli przymie-

rzyć elementy ubioru i zapoznać 

się z  tamtejszą bronią. Odbyły się 

też ćwiczenia musztry. Lekcja była udana i bardzo 

się wszystkim podobała. Dziękujemy za odwiedzi-

ny!                                                              

………………………………………...B.Lisewska 

 

 

 

 

         1 października uczniowie naszej szkoły brali 

udział w Gminnym Konkursie Pięknego Czyta-

nia i Rozumienia Tekstu, zorganizowanym przez 

szkołę w Kulicach. Grupę młodszą (klasy III-IV) 

reprezentował Karol Dąbrowski z klasy III a oraz 

Agata Żebrowska z klasy IV a. Grupę starszą (kla-

sy V-VI) Marcelina Jeżewska i Bartosz Baniecki z 

klasy VIa. Zadaniem każdego uczestnika było 

rozwiązanie testu po przeczytaniu przygoto-

wanego przez organizatorów tekstu. Następnie 

uczniowie zaprezentowali swój warsztat pięknego 

czytania. Wszystkie teksty związane były z historią 

Pelplina. W grupie młodszej III miejsce wywal-

czył Karol Dąbrowski, w grupie starszej III miej-

sce na podium zajął Bartosz Baniecki. Gratulacje!  

………………………………………………AMK  

 

 

10 października uczestniczyliśmy w Gnie-

wie w powiatowych zawodach w szachach druży-

nowych. Szkołę podstawową reprezentowali: S. 

Grenc, K. Małolepsza, T. Smagała, N. Szafra-

niec. Nasi zawodnicy ze szkoły podstawowej zaję-

li II miejsce. Gim-

nazjum reprezen-

towali: K. Bor-

kowski, D. Brosz-

czak, P. Dąbrow-

ski, M. Szczeciń-

ska. Gimnazjaliści zajęli III miejsce. Gratulujemy.                                               

                                              J. Trepkowski 

KONKURS PAPIESKI KONKURS PIĘKNEGO 

CZYTANIA I ROZUMIENIA 

TEKSTU 

NIETYPOWA LEKCJA  

HISTORII 
POWIATOWE ZAWODY W 

SZACHACH 
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21 września klasy czwarte wraz z wycho-

wawczyniami udały się wycieczkę do Grodziska 

w Owidzu. Po przybyciu na miejsce zostaliśmy 

podzieleni na dwie grupy. Każda klasa to jedna 

drużyna. Na początku klasa IV a udała się na gro-

dowe zajęcia interaktywne, czyli na warsztaty ce-

ramiczne. Natomiast klasa IV b spędziła ten czas 

na placu zabaw. Po około godzinie nastąpiła za-

miana. Następnie odbyła się plebejada. Drużyny 

Bdzigosta (IVa) i Będzieciecha (IVb) stanęły ze 

sobą w szranki, by udowodnić sobie, która z nich 

jest godna bycia grodową drużyną Komesa. Walka 

była zacięta aż do samego końca. O zwycięstwie 

zadecydowała ostatnia konkurencja. Ostatecznie 

grodową drużyną została klasa IVa. Na koniec 

uczestniczyliśmy w opowieści owidzkiej, czyli w 

interaktywnym spektaklu historycznym z dużą 

dawką humoru i wiedzy z okresu piastowskiego. 

Pełni wrażeń i uśmiechu wróciliśmy do Pelplina. 

A. Turzyńska 

 

 

          

7 października 2016 Przedsta-

wiciele Agencji  Impresaryjno- Arty-

stycznej Klops Art z Krakowa zapre-

zentowali różne gatunki węży. O tych 

zwierzętach krąży wiele mitów, cza-

sem, jak się okazało, krzywdzących. 

Niestety wąż zwykle budzi strach lub 

wstręt. Tu mieliśmy okazję zobaczyć 

całkiem duże okazy, ufnie przytulone 

do właścicielki i spokojnie  znoszące  

dotykanie i  głaskanie dziesiątek dłoni. 

 

 

 

 

W piękne jesienne przedpołudnie 27 wrze-

śnia klasy III a i III b wybrały się na wycieczkę do 

Malenina. Podziwialiśmy tam piękny sad, po któ-

rym oprowadził nas sadownik. Wysłuchaliśmy 

informacji na temat pracy sadownika i pielęgnacji 

drzew. Poznaliśmy wiele odmian jabłek, uczyliśmy 

się je prawidłowo zrywać. Z wielkim apetytem 

zajadaliśmy czerwone i soczyste  jabłka, zerwane 

własnoręcznie  z drzew. Potem piekliśmy kiełbaski 

w ognisku, smakował nam też jabłkowy kompot. 

Wiele czasu spędziliśmy na świeżym powietrzu, 

uczestnicząc w zabawach sportowych, co bardzo 

lubimy. Na koniec odbyły się zajęcia plastyczne w 

starej, mającej około 200 lat stodole. Każdy mógł 

obrać sobie jabłko i schrupać je na zdrowie! Ostat-

nim punktem programu, jaki przygotowali dla nas 

organizatorzy, była degustacja szarlotki z bitą 

śmietaną. Pycha! Polecamy wszystkim wycieczkę 

do sadu w Maleninie.     

                                 B.Kowalewska, E.Żur 

 

 

 

Mieszkające w terrarium, hodowane przez 

ludzi nie wykazują agresji, można się nawet z 

nimi zaprzyjaźnić. Ich skóra pozornie wilgot-

na, jest sucha i nie taka straszna w dotyku. 

Uczniowie zdobyli wiele informacji na temat 

zachowania tych gadów, ich zwyczajów i 

sposobie hodowli. Nie wiadomo, czy stali się 

miłośnikami węży, ale może zniknęły obawy. 

To zasługa prowadzącej pokaz – mówiła cie-

kawie i z pasją.   

                                                      A.Strójwąs 

KLASY CZWARTE W 

OWIDZU 

 

Z WIZYTĄ W SADZIE 

 

ŻYWA LEKCJA PRZYRODY 
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8 października rozgrywki zainaugurowała 

Powiatowa Liga Piłki Siatkowej Dziewcząt w 

Tczewie. W lidze tej wystartowało 11 drużyn z klu-

bów, gimnazjów oraz szkół średnich z naszego po-

wiatu i nie tylko. Drużyna naszego gimnazjum bar-

dzo udanie rozpoczęła swój udział w tych rozgryw-

kach. W pierwszym meczu pokonaliśmy zespół z 

gimnazjum w Gniewie 2:0. Jako, że był to nasz de-

biut w tych rozgrywkach, to dziewczętom udzieliło 

się sporo emocji, ale na koniec była duża radość i 

satysfakcja z wygranej. Drużyna grała w składzie: 

O.Szachta, M. Faculak, C. Rogowska, K. Drossel, 

P. Floryn,  D. Dettlaff, N. Kuczkowska, K. Brun-

ka, A. Jaśniewska  oraz K. Pielecka. 

                                                       P.Szucki 

 

 

 

Powiatowy Finał Turnieju o Puchar Tym-

barka w Subkowach okazał się dla naszych uczniów 

bardzo szczęśliwy. Zajęliśmy I miejsce. Skład dru-

żyny: K. Neumann (bramkarz), K. Cwajda, I. Hasa, 

J. Jędrzejewski, P. Recki, F. Bukowski, M. Klu-

czewski, F. Trochowski. Kolejny etap wiosną, bę-

dzie już etapem wojewódzkim. Gratulujemy zwycię-

stwa i życzymy sukcesu na wyższym szczeblu. 

                                A.Trochowska, Ł.Chyła 

 

 

 

 

 

28 września na Orliku przy ZS2 Pelplin, od-

były się Gminne Biegi Przełajowe – sztafety. Rywa-

lizowały ze sobą 

drużyny z pięciu 

szkół  gminy Pel-

plin na poziomie 

szkoły podsta-

wowej i gimna-

zjum. W drodze 

eliminacji  zostali 

wyłonieni zwycięzcy, którzy zakwalifikowali się do 

Powiatowych Biegów Przełajowych w Tczewie. Na-

sze trzy drużyny biegaczy: sp dziewczęta, sp chłopcy 

i gim. chłopcy, będą reprezentować gminę Pelplin  na 

Powiatowych Biegach Przełajowych w Tczewie. 

Wyniki klasyfikacji przedstawiają się następują-

co: Szkoła Podstawowa: kat. dziewcząt:  I miejsce 

SP Nr 2 w Pelplinie, II miejsce SP Nr 1 w Pelplinie, 

III miejsce SP  w Rudnie. Kat. chłopców: I miejsce 

SP Nr 2 w Pelplinie, II miejsce SP Nr 1 w Pelplinie, 

III miejsce SP  w Rudnie. Gimnazjum: Kat. dziew-

cząt:  I miejsce Gimnazjum  Nr 1 w Pelplinie, II 

miejsce Gimnazjum  Nr 2 w Pelplinie, III miejsce 

Gimnazjum  w Rajkowach. Kat. chłopców: I miejsce 

Gimnazjum  Nr 2 w Pelplinie, II miejsce Gimna-

zjum  Nr 1 w Pelplinie, III miejsce Gimnazjum  w 

Rajkowach. Gratulujemy.                                                            

                                                                      J.Wolska 

 

 

 

W każdy poniedziałek uczniowie naszej szko-

ły wyjeżdżają na 

basen do Staro-

gardu Gdańskie-

go. Pod czujnym 

okiem nauczy-

cieli wychowa-

nia fizycznego 

ćwiczą swoje 

umiejętności pływackie.       

                                                A.Trochowska                               

DEBIUT W LIDZE  

SIATKÓWKI 

 

TURNIEJ O PUCHAR  

TYMBARKA 

GMINNE BIEGI  

PRZEŁAJOWE 

 

WYJAZDY NA BASEN 


