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   Wakacje jeszcze trwają, choć coraz częściej myślimy o nowym roku szkolnym. Póki co, 

 wracamy pamięcią do tego co już było. O tym w sierpniowym numerze gazetki. Red. 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

          

  

               

       

 22 czerwca gościliśmy w naszej szkole chór 

z Ukrainy  - „Polskie Nuty z Odessy”.  Zgotowali  

 

 

 18 czerwca 2016 r. uroczyście obchodzono 

w Pelplinie 150-lecie istnienia KGW na Ziemiach 

Polskich oraz I Festyn Myśliwski. Uroczystość 

rozpoczęła się przemarszem barwnego korowodu 

ulicami miasta z udziałem członków naszego 

szkolnego zespołu kociewskiego „Gzuby z Pel-

plińskiej Dwójki”. Następnie w Bazylice Kate-

dralnej odprawiona została uroczysta Msza św., po 

której na Przystani Sobieskiego wszystkie zespoły 

kociewskie z naszej gminy  wspólnie zatańczyły 

poloneza. Przystań Sobieskiego prezentowała się 

tego dnia wspaniale. Odbył się pokaz psów my-

śliwskich, ptaków drapieżnych, na stoiskach gmin-

no-powiatowych można było obejrzeć różne „cu-

deńka”, posmakować potraw przygotowanych 

przez panie działające w KGW, na scenie odbywa- 

 

 

 

 

 

 

 

nam wspaniałą duchową ucztę. Przepięknie roz-

brzmiał ich śpiew w murach naszej szkoły.        Red 

 

 

ły się występy zespołów folklorystycznych, a dzieci  

mogły sprawdzić swoją wiedzę na temat segregacji 

śmieci w konkursach ekologicznych. Każdy   mógł 

znaleźć coś ciekawego dla siebie.          K.Bembenek                                                                                                
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 16 czerwca 2016 r., już po raz piętnasty 

odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs Kali-

grafii. Udział w nim wzięło 23 uczniów z czterech 

szkół: SP Mała Słońca, SP nr 1 Pelplin, SP nr 2 

Pelplin, SP Rudno. Uczestnicy konkursu podziele-

ni byli na trzy kategorie wiekowe (kl.I, kl.II, kl.III). 

Ich zadaniem było jak najpiękniejsze przepisanie 

tekstu przygotowanego przez organizatorów. 

Po zmaganiach konkursowych dzieci zwiedziły 

Muzeum Diecezjalne i spacerowały po Ogrodzie 

Biskupim. Po powrocie do szkoły „czekał” na nie 

słodki poczęstunek. Wszystkich jednak najbardziej 

interesowały wyniki konkursu. Oto one: Na po-

ziomie klas pierwszych: I miejsce – Marianna 

Pauch , III miejsce – Karol Rauchfleisz. Na po-

ziomie klas drugich: II miejsce – Weronika Gór-

ka, III miejsce – Kacper Malinowski. Na pozio-

mie klas trzecich:  I miejsce – Weronika Sak,       

II miejsce – Amelia Ponczek. Nagrody i dyplomy 

wręczyła dzieciom p. wicedyrektor Alina Strójwąs. 

Wszystkim uczestnikom Gminnego Konkursu Ka-

ligrafii gratulujemy umiejętności pięknego pisania. 

Kolejny konkurs już za rok.  

                                                K.Bembenek, E.Żur 

  

 

  20 czerwca klasy szóste odpowiedziały na 

zaproszenie Nadwiślańskiego "Stowarzyszenia Nizi-

na Walichnowska" i wzięły udział w turystycznej 

grze terenowej, która odbyła się w Małych Walich-

nowach. Zajęcia dla uczniów przeprowadzili: Maciej 

Kumor i Mariusz Śledź. Zadaniem klas była podróż 

do przeszłości, poznanie ciekawostek Niziny Wa-

lichnowskiej, jej historię oraz ważne wydarzenia. 

Dziękujemy serdecznie za przeprowadzenie ciekawej 

lekcji historii, za doprowadzenie nas do kolejnych 

miejsc, które odkryły przed nami tajemnicze hasło 

pieczęci oraz możliwość wzięcia udziału w tej zaba-

wie.                                                       Sylwia Noch 

                                                              

 

 10 czerwca uczniowie klas piątych wraz z 

wychowawczyniami: p. K. Lemką i p. A. No-

wak  uczestniczyli w warsztatach rzemiosł dawnych, 

które odbywały się  w ka-

tedrze w Pelplinie. Pani 

przewodnik wprowadziła 

uczniów w historię życia 

zakonników opactwa cy-

stersów, pokazując jedno-

cześnie ciekawe miejsca w 

świątyni. W dawnym opac-

twie cysterskim podzieleni 

na grupy piątoklasiści po-

znali tajniki wytwarzania świec z wosku pszczelego, 

mozolnej techniki pisma dawnego, iluminacji książek 

oraz sposobu ich drukowania. Wielu z nich przekona-

ło się, jak ważną i ciężką pracę wykonywano dawniej 

w zakonie. Własnoręcznie wykonane dzieła stały się 

dla uczniów cenną pamiątką z warsztatów.   

                                                              Anna Nowak  

XV GMINNY KONKURS 

KALIGRAFII 

TAJEMNICA  

ZAGINIONEJ PIECZĘCI 

WARSZTATY RZEMISŁ 

 DAWNYCH 
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  Szkolna wycieczka do Karpacza już za na-

mi. Zwiedziliśmy tam wiele ciekawych miejsc. Już 

pierwszego dnia spacerowaliśmy najpiękniejszymi 

szlakami Karpacza. 

Największe wrażenie 

zrobiła na nas świą-

tynia Wang i Zapora 

na Łomnicy. 

 Drugi dzień 

wycieczki był bardzo 

intensywny i wyczer-

pujący. Tuż przed 

południem, po wje-

chaniu wyciągiem 

krzesełkowym na 

Kopę, zdobyliśmy Śnieżkę - najwyższy szczyt Su-

detów i Karkonoszy. Schodząc, zatrzymywaliśmy 

się przy trzech schroniskach: Domu Śląskim, 

Schronisko nad Łomnicą i Samotnia, która jest 

malowniczo położona nad Małym Stawem. 

Uwieńczeniem tak ekscytującego dnia było wie-

czorne wyjście do Hotelu Gołębiewski do Parku 

Wodnego Tropikana. 

         Trzeci dzień to wyjazd do Czech do Skalnego 

Miasta. Unikalny mikroklimat, niezwykłe rośliny 

oraz przepiękne kształty form  skalnych  zachwyci-

ły każdego z nas. Po powrocie do domu wypo- 

czynkowego „Admirał” opiekunowie mieli dla nas 

niespodziankę. Na ten wieczór zaplanowali dysko-

tekę. Wszyscy bardzo się ucieszyliśmy. 

    Niestety szyb-

ko nastał dzień 

czwarty. Po śnia-

daniu i wymel-

dowaniu z pokoi 

udaliśmy się na 

Zamek Chojnik. 

Później dwa 

przepiękne wo-

dospady i powrót 

do domu. Z ża-

lem w sercu 

opuszczaliśmy  to 

miejsce. Po cało-

nocnej jeździe, o wschodzie słońca przyjechaliśmy 

do Pelplina. Każdy spędzony tam dzień na 

długo zostanie miłym wspomnieniem w naszej 

pamięci. Dziękujemy. 

                                               Uczestnicy wycieczki 
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 W dniach 15-17 czerwca 2016r. klasa Va i 

Vb oraz II a i II b gimnazjum z wychowawczynia-

mi uczestniczyły w zajęciach zielonej szkoły w 

urokliwym miejscu nad jeziorem w miejscowości 

Okoniny Nadjeziorne. Uczniowie szkoły podsta-

wowej zakwaterowani zostali w pawilonie, nato-

miast ich starsi koledzy w domkach kempingo-

wych. Braliśmy udział w zajęciach sportowych, 

wodnych, artystycznych i przyrodniczych. Atrakcją 

były wieczorne podchody i zajęcia rzeźby w drew-

nie. Miło spędziliśmy czas , pełni wrażeń wrócili-

śmy do domu. Czekamy na wycieczkę za  rok.  

                                                       Anna Sakowska 

    

 

 21 kwietnia 2016 r. udaliśmy się na wy-

cieczkę do teatru „Baj Pomorski” w Toruniu na 

przedstawienie pt. ”Romeo i mrówka”. Tematem 

spektaklu była miłość mrówkojada do mrówki. 

Mimo przeciwności losu historia ich uczucia za-

kończyła się szczęśliwie. Po przedstawieniu udali-

śmy się na mały spacer po starówce Torunia i posi-

łek. Około godziny 18.30 wróciliśmy do Pelplina. 

Wycieczka bardzo nam się podobała. Dziękujemy 

Miejskiemu Ośrodkowi Kultury za umożliwienie 

nam uczestnictwa w tej wycieczce. 

                        Uczniowie klasy 4a z wychowawcą 

       

       

       

       

 Wyjazd klasy III A do Łeby przebiegał pod 

znakiem aktywności. Intensywnie bawiliśmy się w 

Power Parku, korzystając z paintball oraz poko-

nując prze-

szkody w 

parku lino-

wym. Nie 

lada wyczy-

nem był też 

ponad dwu-

dziestoki-

lometrowy spacer plażą i wydmami. Wycieczka 

dostarczyła nam wielu wrażeń i sympatycznych 

wspomnień.                                                                

..........................................M. Gąsiorowska-Pauch 

ZIELONA SZKOŁA  

W OKONINACH 

WYCIECZKA DO  

TORUNIA 

WYCIECZKA DO  

WŁADYSŁAWOWA 


