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Lato już dawno minęło, ale te beztroskie wspaniałe dni 
pozostały w naszej pamięci. Przeczytajcie, jak wspomina 

letnie miesiące Wasza koleżanka Weronika Koperska, 
uczennica klasy VI. Pomarzyć można ! 

Wspomnienie lata 
Gdy lato nadchodzi 
Chcę się ochłodzić 
Pojadę być może  

z rodziną nad morze 
 

Będę pływać sobie, 
ale najpierw zrobię 

piękny zamek z piasku. 
Przejdę się do lasku 
Będę zbierać grzyby 

i nad stawem łowić ryby. 
Weronika Koperska 

 

 Jak widać niedawno było lato, zostały tylko wspomnienia, a tu już idą wielkimi krokami 
święta. TUŻ PRZED ŚWIĘTAMI BOŻEBO NARODZENIA ZADALIŚMY NAUCZYCIELOM I UCZNIOM 
NASZEJ SZKOŁY PYTANIE DOTYCZĄCE NAJWSPANIALSZEGO PREZENTU ŚWIĄTECZNEGO- CO 
OKAZAŁO SIĘ TAKIM PREZENTEM ORAZ O CZYM MARZĄ … 
- Najlepszy prezent na Święta Bożego Narodzenia Pana Łukasza Cysewskiego to płetwy pływackie.  
    A chciałby wyjechać w podróż dookoła świata. 
Najwspanialszym upominkiem, jaki dostała do tej pory Weronika Koperska, był telefon komórkowy.  
Nasza koleżanka marzy o profesjonalnym, wodoodpornym i wstrząsoodpornym aparacie fotograficznym. 
 Pięknym prezentem na Święta Bożego Narodzenia dla Julii Broll był  pies York. A teraz czeka na 

akwarium z rybami. 
 Magda Matczak do tej pory najbardziej cieszyła się z tabletu. Teraz prosi Świętego Mikołaja o ko-

nia. 
 Maciek Winiarczyk szalał z radości, gdy pod choinkę dostał telefon komórkowy. Obecnie marzy  

o quadzie. 
 Najlepszy prezent na Święta Bożego Narodzenia Marii Bieleckiej to kolczyki ze złota. A chciałaby, 

podobnie jak Magda, dostać konia. 
 Identyczne marzenia ma również Dominika Knapik, która do tej pory najbardziej cieszyła się z gita-

ry.  
 Jej siostra Magda była zachwycona, gdy dostała Yorka. Na najbliższe święta  chciałaby dostać  

X-Boxa One. 
Kuba Nadwodny i Kinga Jesiołowska 

Ciekawe czy Mikołaj był łaskawy i spełnił te marzenia ??? 
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 Dzięki Radzie Rodziców 6 grudnia 2014 r. w naszej szkole pojawił się Mikołaj na harleyu - Jak wiadomo przed 

świętami Mikołaj ma bardzo dużo pracy. Na świecie jest tyle dzieci, że trzeba się 

nieźle nagimnastykować, aby wszystkie dostały upominki. Pomimo tego udało mu 

się dojechać do naszej szkoły. Były pewne utrudnie-

nia, gdyż nie ma śniegu, ale Mikołaj świetnie wybrnął 

z sytuacji i do naszych dzieci przyjechał na …. wspa-

niałym, błyszczącym harleyu. Oj, było go słychać. 

Dzieciaki bardzo się ucieszyły z wizyty niespodziewa-

nego gościa, od którego otrzymały czekoladowe 

upominki. Ale to była niespodzianka. 
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 Jak co roku pierwszoklasiści wzięli udział w bardzo 
ważnej dla nich uroczystości, a mianowicie zostali pasowa-
ni na uczniów naszej szkoły.  Święto rozpoczęło się od za-
proszenia gości do sali  i przywitania ich przez nauczycielkę 
klasy pierwszej panią Małgorzatę Dymek.  
 W tym dniu na dzieci czekały liczne niespodzianki. 
Na początku odwiedził je niezwykły gość, czyli dobra wróż-
ka. Przed ceremonią ślubowania pierwszaki musiały odwie-
dzić różne krainy. Podczas tych podróży uczniowie mieli 
możliwość popisać się swoją wiedzą i umiejętnościami. 
Dużo emocji wzbudziła konieczność wypicia specjalnego 
eliksiru oraz połknięcie  tabletki wiedzy, co ma pomóc ma-
łym uczniom szybciej i efektywniej przyswajać wiedzę. 
 Po spełnieniu wszystkich zaplanowanych wymo-
gów nastąpił moment pasowania. Dobra wróżka wręczyła 
Panu Dyrektorowi olbrzymi ołówek, dzięki któremu każde 
dziecko zostało prawowitym uczniem szkoły. 
 Na koniec pierwszoklasiści zostali obdarowani 
upominkami, a wszystkich uczestników imprezy  
zaproszono na słodki poczęstunek. 
 

PRÓBNY SPRAWDZIAN KLASY 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
7 listopada 2014 roku klasa 6 przystąpiła do swojego 

pierwszego egzaminu próbnego. Wszyscy uczniowie  przybyli 
w tym dniu do szkoły o godzinie 7.15. Wyglądali bardzo uro-
czyście, gdyż przywdzieli na tę okazję galowe stroje. 
Na początku obejrzeli krótki film instruktażowy, który oma-
wiał zasady przebiegu sprawdzianu. Przed sprawdzianem 
przywitał wszystkich Pan Dyrektor, który wspomniał o wyjąt-
kowości tego egzaminu, gdyż tegoroczni szóstoklasiści po raz 
pierwszy będą pisać egzamin według nowych zasad. Około 
godziny 8.00 przejęci uczniowie znaleźli swoje miejsca i wzięli 
się do pracy.  
 Pierwsza część testu trwała 80 min. i zawierała zada-
nia z języka polskiego oraz matematyki. Następnie uczniowie 
pisali test z języka angielskiego. Szóstoklasiści twierdzili, że 
test nie był trudny. Ciekawe jak im poszło, życzymy powodze-
nia! 
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11 listopada 1918 roku Po 123 latach zaborów, Polska poja-

wiła się na mapie Europy. Polacy odzyskując niepodległość udo-
wodnili, że są niestrudzeni w dążeniu do uzyskania wolności. 
Polska mogłaby nigdy nie odzyskać niezależności, gdyby nie nie-
złomność wielu naszych przodków, którzy przelali krew za utra-
coną Ojczyznę. Pomimo usilnych prób naszych nieprzyjaciół, 
którzy walczyli ze wszystkim, co wiąże się z naszym narodem, nie 
zdołano zabić ducha polskości. Ani Niemcom, ani Rosjanom nie 
udało się narzucić naszym rodakom swojej kultury i języka w 
ramach tzw. procesów rusyfikacji  germanizacji.  
 To 96 – ta, odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej 
okazji do Szkoły Podstawowej im. Stefana Roweckiego –„Grota" 

we Wrześciu, na zaproszenie pani Wójt Barbary Dykier przybyli 
goście z terenu Gminy Słupsk i Powiatu Słupskiego. Podczas ma-

nifestacji patriotycznej złożono kwiaty pod pamiątkowym obeliskiem poświęconym Gen. 
Stefanowi Roweckiemu „Grotowi” i jego żołnierzom oraz uczczenie minutą ciszy pamięci 

tamtych chwil. Szczególnie wzruszającym był moment składania wiązanki przez kombatan-
tów żołnierzy Armii Krajowej, której Komendantem Głównym był Patron Szkoły.   

Opracowali: Jakub Nadwodny i Kinga Jesiołowska 

96 lat wolności ... 



 Ten artykuł przypomni Wam przebieg andrzejek, które odbyły się 26 listopada 2014 r. w naszej szkole. Każda 

klasa o 8:15 odbyła zwyczajną lekcję. Po niej rozpoczęła się zabawa andrzejkowa. Pro-
wadziła ją Pani Bożena Iwańska wraz z panią 
Iwoną Rogozińską i panią Teresą Rugałą. Oczy-
wiście nie zabrakło piosenek do tańczenia, ale 
największą atrakcją byli członkowie samorządu 
szkolnego przebrani za czarownice. Oprócz  an-
drzejek świętowaliśmy w tym dniu również 

Dzień Pluszowego Misia. Każdy uczeń mu-

siał ciekawie przebrać swojego pluszaka. Naj-
lepsze pomysły zostały nagrodzone. Następnie 
uczniowie wszystkich klas prezentowali się po kolei jak modele na wybiegu, szli w ryt-

mie muzyki. W tym dniu odbyły się różne konkursy, tańce z misiami i nie tylko, i oczywiście wróżby przygotowane przez sa-
morząd uczniowski - dzieci siadały przy nakrytych stolikach i słuchały przepowiedni dotyczących ich przyszłości. Zabawa za-
kończyła się koło godziny 11.00. Uczniowie byli bardzo zadowoleni, ale niestety, po zabawie trzeba było iść na lekcje, a klasa 
szósta na drugi już w tym roku szkolnym próbny sprawdzian z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.  
                                                                                                                                                Opracowała: Dominika Knapik 
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Andrzejki i Dzień Pluszowego Misia ... 

Andrzejkowe wróżby ... 
Wróżba z kolorami - Z naczynia uczestnicy zabawy losują 
jedną z kolorowych karteczek. Po wylosowaniu pokazują ją wróż-
ce, która odczytuje wróżbę. 
Kolor zielony – spełnią się Twoje marzenia. 
Kolor szary – smutek. 
Kolor fioletowy – czeka Cię kłótnia z bliską osobą. 
Kolor żółty – uważaj – zazdroszczą ci postępów. 
Kolor biały – szczęście. 
Kolor czerwony – jesteś lubianą osobą. 
Kolor czarny – pech. 
Kolor niebieski – powodzenie. 
Mowa kwiatów - Na stoliku leżą kartoniki z rysunkami kwia-
tów. Uczestnik wybiera ulubiony kwiat, a wróżka wyjaśnia, co 
dany kwiat przepowiada. 
Aster – uważaj, czekają cię kłopoty. 
Fiołek – to symbol niewinności, pokory, skromności. Jesteś stały w 
uczuciach, czeka cię niespodzianka. 
Bez – czeka cię miłe towarzystwo. 
Dalie – czekają cię sukcesy w życiu. 
Jemioła – symbol nieśmiertelności, zgody, życia, wybaczenia. 
Lilia – kwiat chwały i piękna, majestatu, samotności. 
Mak – symbol upojenia, marzeń, często niezgody. 
Narcyz – symbolizuje kapryśność, próżność, samouwielbienie. 
Róża – symbol wieczności, piękna a zarazem kruchości, tajemni-
czości, wróży dobrobyt. 
Stokrotka – dobieraj starannie przyjaciół 
Magiczny Ogień - Pomyśl sobie życzenie i zapal dwie zapałki. 
Trzymaj je płonącymi łebkami do góry. Jeżeli zapałki będą palić się 
"ku sobie", życzenie się spełni w ciągu roku, a jeśli nie - będziesz 
musiała dłużej poczekać na jego realizację. 

Udanych andrzejek życzy Natalia Florek 

Jak każdy z nas wie, 1 listopada obchodzimy dzień Wszystkich Świętych.  

Święto to ma swoje tradycje oraz  
zwyczaje. W ten wyjątkowy  
dzień wspominamy tych, którzy  
odeszli z tego świata i zostali  
zbawieni. Wywodzi się ono  
głównie z dawnego zwyczaju  
oddawania czci osobom, które  
poświęciły życie za wiarę  
w Chrystusa. Kilka tradycji 
 związanych z historią tych świąt  
to np.: odprawianie mszy na  
cmentarzu i modlenie się za  
tych, którzy nas puścili. Święto to obchodzone jest także w innych kulturach.  
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W RÓŻNYCH KRAJACHI RELIGIACH: 

 Żydzi- wspominają zmarłych w dniu rocznicy ich śmierci. W rocznicę  śmierci 
znanych rabinów oraz cadyków ludzie umieszczają na ich grobach kartki,  na 
których umieszczają prośby o wstawiennictwo za nimi. 

 Francja-nie ma tam tradycji palenia zniczy na grobach lecz jest inny ciekawy 
zwyczaj: w tym czasie grupy młodzieży zbierają się przy grobie legendarnej 
gwiazdy rocka  Jima Morrisona. Czuwają oni nad grobem cały dzień, a o półno-
cy śpiewają i grają przeboje gwiazdy. 

Sami więc widzicie, że różni ludzie z różnych stron świata obchodzą dzień  
Wszystkich Świętych na wiele ciekawych sposobów i nie zawsze tak samo jak my. 

Dominika Wolska 

Dzień Wszystkich Świętych ... 

Samorząd Szkolny pod okiem pań: Iwony 

Rogozińskiej i Bożeny Iwańskiej pracuje bardzo 

prężnie. Uczniowie inicjują wiele ciekawych akcji, 

nad którymi maja pieczę. Zorganizowali ZBIÓRKĘ 

SUCHEJ KARMY DLA ZWIERZĄT ze słupskiego 

schroniska. Dzięki temu podarowali im jedzenie 

na jeden dzień. Przez wiele dni przy pomocy kole-

żanek i kolegów przygotowywali upominki dla osób starszych i samotnych, które 

przed świętami roznosili po domach. Aktywnie włączyli się we współorganizację 

szkolnych ANDRZEJEK, GÓRY GROSZA, SPOTKANIA WIGILIJNEGO. ZAPROSILI ANIO-

ŁY DO SZKOŁY i byli wolontariuszami podczas FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄ-

TECZNEJ POMOCY. Przed nimi jeszcze jeden semestr , miejmy nadzieję owocnej 

pracy. Tak trzymajcie !!! S
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Folwark Karżcino to rodzinny klub jeździecki stworzony przez zawodowych jeźdźców, których łączy wielka pasja do 

koni. Prowadzenie stajni i klubu jeździeckiego to dla pani Iwony nie tylko praca, ale również styl życia. W folwarku znaj-
duje się 9 pięknych koni i 3 kuce. 
 Pani Iwona to najlepsza zawodniczka skoków, posiada 2 klasę sportową, jest finalistką MPMK na różnych ko-
niach. Posiada duże doświadczenie w pracy z młody-
mi końmi. Wielokrotnie startowała w konkursach 
Dużej Rundy, jest zawodniczką zawodów ogólnopol-
skich i międzynarodowych. 
Stworzyła miejsce, w którym konie mają zapewnioną 
najlepszą opiekę, a jeźdźcy zarówno rozpoczynający 
swoją przygodę z końmi, jak i pragnący doskonalić 
umiejętności, mogą rozwijać swoją pasję pod okiem 
profesjonalnych trenerów. W folwarku znajdziemy 
dużo ofert dla dzieci i dla dorosłych. Znajduje się tam 
m.in.: sekcja sportowa, trening koni, nauka jazdy 
konnej, pensjonat dla koni, zgrupowania i szkolenia, 
obozy i kolonie jeździeckie, noclegi 
 Pani Iwona od dawna marzyła o prowadze-
niu swojej szkółki jeździeckiej. Dzięki pasji i ambicji 
oraz dużej determinacji w realizacji stawionych obie 
celów w 2012 roku powstał w Karżcinie jej własny 
klub jeździecki. 

Cześć ! Nazywam się Marysia i chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o Folwarku Karżcino. Zapoznam Was z rodzajami zajęć, 

które są tam organizowane dla amatorów jazdy konnej.  

Lekcja dla początkujących - Osoby początkujące swoje pierwsze kroki ,,stawiają’’ na lonży. Treningi powinny być, krót-

kie (ok. 30 min), lecz częste – to daje najlepszy efekt! Dzieci (małe) zaczynają najczęściej na kucykach, dorośli na du-

żych koniach. 

Lekcja dla średniozaawansowanych - Osoby średniozaawansowane jeżdżą samodzielnie. Stawiają swoje pierwsze kro-

ki w skokach. Przygotowują się do brązowej odznaki jeździeckiej (takie prawo jazdy na konia). Mogą już jeździć w te-

ren. Potrafią samodzielnie osiodłać konia. 

 Lekcja dla zaawansowanych - Posiadają BOJ (brązową odznakę jeździecką). Doskonalą swoje umiejętności jeździeckie. 

Potrafią pokonać przeszkody wyznaczonej konfiguracji. Startują w zawodach. Biorą udział w zgrupowaniach. 

W Folwarku Karżcino o każdej porze roku jest prowadzona jazda konna, a także sekcja sportowa oraz treningi koni. 

Dla chętnych są organizowane obozy i półkolonie jeździeckie. Dodatkową atrakcją są jeździeckie pensjonaty dla koni 

oraz przejażdżki konne i bryczką po plaży.  
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 Cześć, nazywam się Marysia i powiem wam kilka słów jak ubrać się do szkoły, na zewnątrz  

kiedy tak zimno. 

Zaczniemy od tego, jaką kurtkę najlepiej wybrać. O tej porze roku nieodzowna jest ocieplana, do tego sza-

lik,  koniecznie porządna czapka i rękawiczki. Gdy palce u nóg odpadają Ci z zimna, to znaczy, że najwyższa 

pora na włożenie kozaków. Najlepiej żeby były : nieprzemakalne, z futerkiem,  w tym sezonie najmodniej-

sze są granatowe lub brązowe. Kiedy jeszcze nie pada śnieg, nie ma mrozu, można założyć szary płaszczyk 

jesienny, czarne spodnie, kozaki lub trampki (jak kto woli), szalik i czapkę do kompletu - na topie są bere-

ty!!  
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Przygotuj: 6 jabłek, 200g mąki, 50g cukru, 100g masła, szczyptę 
soli i lody waniliowe (dla chętnych) 
Sposób przygotowania: Naczynie żaroodporne wysmaruj ma-
słem. Jabłka obierz, pokrój na małe kawałki i włóż do naczynia 
żaroodpornego. Do miski wsyp mąkę, cukier, szczyptę soli, a na 
końcu dodaj masło. Zagnieć ciasto i powstałą kruszonką posyp 
jabłka. Ustaw piekarnik na 
temperaturę 200 stopni 
Celsjusza i piecz szarlotkę 
25-30 minut. 
Jedz na ciepło z kulką 
lodów waniliowych,  
a może nawet z dwoma. 
UWAGA! Pamiętaj, żeby 
przed wyjęciem ciasta z 
piekarnika założyć rękawi-
ce kuchenne. 

Weronika Koperska 

Bransoletki z gumeczek Loom Bands 
Hej, jestem Weronika,  udzielę Wam kilku rad jak zrobić bransoletkę 
z gumek Loom Bands. 
 

Krok 1. Należy przygotować: 
          szydełko             gumeczki             krosno                          zaczepy 
 
 
 
 

Krok 2. Na krośnie pozakładać gumki na kształt ósemki. 
 
 
 
 

Krok 3. Następnie zakładać gumki prosto, nie na kształt ósemki. 
 
 
 

 

Miłej zabawy i przyjemnego noszenia ! 

Uwaga! – taka bransoletka może być wspaniałym 

 Witam! Święta już za 
niedługo! Zbliżają się wielkimi 
krokami, a tu trzeba jakieś pre-
zenty kupić lub zrobić. Ja wolę 
takie robione samodzielnie. 
Wtedy ktoś bliski wie, że mi na 
nim zależy. A co powiecie na 
Mikołaja z masy solnej? Już 
daję Wam wskazówki. Oto zdję-
cia jak go zrobić - krok po kro-
ku: 
A tutaj przepis na masę solną: 1 szklanka mąki , 1 szklanka soli,  
0,5 szklanki wody. Wszystko dokładnie mieszamy i zagniatamy w jednolitą 
masę. Jeżeli masa lepi się do rąk to dodajemy odrobinę mąki, a potem lepi-
my to co tylko chcemy. 
 Myślę, że to świetny pomysł na sprawienie komuś przyjemności. 
Tak przedwcześnie, ale... WESOŁYCH ŚWIĄT! - życzy 

Redaktorka gazetki szkolnej - Magdalena Knapik 

Prezent świąteczny -  Święty Mikołaj z masy solnej 

 Jak wiecie 14 lutego przypadają Walentynki. Jest to nie 
tylko dzień zakochanych, ale święto przyjaciół, bliskich osób. Każdy 
myśli jak  go spędzić. Najlepiej 
jest sprawić komuś przyjem-
ność i okazać sympatię, ser-
deczność jakąś kartką, czy 
laurką, kwiatami, czekoladka-
mi. 
Ale nie tylko. Można zrobić 
przepyszne ciastko w kształcie 
serca. 
Przepis: 
1. Nagrzać piekarnik do tempe-
ratury 170 stopni C. 
2. Wymieszać mikserem masło aż będzie puszyste, dodać pozosta-
łe składniki. 
3. Wyrabiać ciasto aż będzie aksamitne w dotyku. Podzielić ciasto 
na pół i rozwałkować każdą połowę do grubości około 0,5 cm  
używając jak najmniejszej ilości mąki. 
4. Wyciąć ciasteczka i piec na lekko natłuszczonej blasze przez 12 
minut. Upieczone ciasteczka będą prawie białe. Serduszka dodat-
kowo można ozdobić.. SMACZNEGO ! 

Dominika Knapik 

Przepis na serduszka i szarlotkę …  
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Za oknami zimno, zazwyczaj ponuro, dni są coraz krótsze, a po szesnastej robi się już ciemno. Nie ozna-
cza to jednak, że nadszedł czas nudy. Zimowe miesiące również można spędzić aktywnie i radośnie. 
Nasze propozycje: 
1.Zimą w czasie ferii można pojechać na obóz lub w góry z rodzicami. 
2.Jeżeli zimowe ferie spędzasz w domu, wykorzystaj wolny czas na zmianę wystroju swojego pokoju albo po prostu 
przestaw meble. 
3.Jeśli spadnie śnieg, zorganizuj z koleżankami bitwę na śnieżki, albo wybierz się na sanki lub lodowisko. Możesz 
również ulepić bałwana. 
4.Gdy za oknem nie ma śniegu, możesz odwiedzić bibliotekę lub wybrać się do księgarni, a później w domowym 
zaciszu oddać się literaturze. Możesz również pójść do kina. 
5.Wypróbuj jakiś nowy przepis kulinarny, a później zaproś na degustację potrawy koleżanki. 
6.Jeśli masz ochotę dłużej pospać, nie martw się – zimą to normalne. 

 Witam! Niedługo już zima i będzie padać śnieg. Jeśli lubicie się bawić na śniegu trzeba pomyśleć, jak można spę-
dzić  wolny czas na świeżym powietrzu. Jeżeli nie macie pomysłów na zabawy, przygotowałam dla Was parę pomysłów: 
jeżdżenie na sankach, robienie aniołków, budowanie igloo., lepienie bałwana. rzucanie śnieżkami, rodzinny konkurs na 
największą śnieżną kulę, poszukiwanie skarbów - jedna osoba chowa w śniegu daną rzecz, a druga musi ją znaleźć, tor 
przeszkód - zróbcie jakieś przeszkody ze śniegu np. śnieżne kule, przez które możecie przeskakiwać, wyścigi na śniegu. 
Jeśli chcecie, poproście rodziców, abyście pojechali z wami na lodowisko pojeździć na łyżwach lub zróbcie rodzinny kulig. 

Magdalena Knapik 


