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Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” we Wrześciu 

Gazetka szkolna „Dzieci Świata” 

MAJ / CZERWIEC NR 6/2013/2014 

 Pojedź w góry lub nad morze albo na bi-

wak. A jak nie masz możliwości  tam się udać, to 

postaraj się wykazać inwencją i zaplanuj wspania-

łe wakacje, które spędzisz w gronie rodziny. Lasy, 

łąki, basen i inne atrakcje czekają! Wykorzystaj 

czas wakacyjny najlepiej, jak potrafisz. Pamiętaj 

po wakacjach wracamy do szkoły 

Redakcja gazetki „Dzieci Świata” życzy wszystkim 

udanych i niezapomnianych wakacji ! 

Gdzie pojechać na wakacje ? 



Str. 2 GAZETKA SZKOLNA „DZIECI ŚWIATA” 

 15 maja 2014 r. we czwartek odbyła się w naszej szkole uroczystość, w której wzięli udział przedstawi-

ciele wszystkich szkół Gminy Słupsk oraz zaproszeni goście.  W tym dniu obchodziliśmy wspólnie Święta Majowe. Przy-
byli w odświętnych strojach zabrali się przed obeliskiem patrona naszej szkoły- gen. Stefana Roweckiego "Grota" . 
Po wysłuchaniu przemówień okolicznościowych wygłoszonych przez przedstawicieli władz lokalnych oraz po wspólnej 
modlitwie, delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem patrona. Następnie wszyscy udaliśmy się do sali gimna-
stycznej, gdzie na tle imponującej dekoracji grupy uczniów z poszczególnych szkól przedstawiły krótkie programy arty-
styczne na temat każdego ze świąt majowych. Każda ze szkół dołożyła wszelkich starań, aby jej występ wypadł efek-
townie i z przyjemnością podziwialiśmy talenty aktorskie naszych rówieśników. 
 Po obejrzeniu części artystycznej mieliśmy możliwość podziwiać wystawę numizmatyczną. Na koniec wszyscy 
goście zostali zaproszeni na poczęstunek, którym tradycyjnie była pyszna grochówka. 
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 W sobotę 31 maja 2014 roku na boisku szkolnym było gwarno i wesoło. W tym dniu Grono 

Pedagogiczne z Panem Dyrektorem  na czele oraz Rada Rodziców zorganizowali piknik rodzinny. Na mura-
wie pojawiły się kolorowe koce zastawione smakołykami. Czego tam nie było!!! Wzrok przyciągały dorodne 
owoce, różnorodne ciasta i słodycze. Wokoło rozchodziły się wspaniałe zapachy grillowanej i pieczonej przy 
ognisku kiełbasy.  
 Oprócz rarytasów dla podniebienia czekało nas mnóstwo innych atrakcji. Między innymi w pewnym 
momencie na nasze boisko wjechało kilka wspaniałych motocykli. Ich właściciele ubrani w skórzane kombi-
nezony z dumą prezentowali swoje stalowe rumaki. Tuż obok hasały po trawie żywe koniki. Chętni mogli 
doświadczyć przejażdżki. A amatorów jazdy konnej nie brakowało. Wzrok przyciągał też barwny zamek, po 
którym z wielkim zaangażowanie skakali najmłodsi. Kręgle, piłki i inne akcesoria sportowe czekały na zwo-
lenników czynnego wypoczynku. Dużym zainteresowaniem cieszyły się mecze unihokeja i siatkówki. Ucz-
niowie mieli możliwość zmierzyć swe siły z pracownikami szkoły.  
 Mimo, że słoneczko poskąpiło nam swoich wdzięków, na boisku szkolnym  było długo rozbrzmiewał 
śmiech i radosne rozmowy uczestników pikniku. 
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 24 maja 2014 roku nasza szkoła gościła najlepszych czytelników Gminy Słupsk.  W tym dniu bo-

wiem odbył się XIV już Gminny Konkurs Czytelniczy "Polubić czytanie". Zjechali się do nas piątoklasiści z Bierkowa, 
Siemianic, przybyli też reprezentanci z Wrześcia. Po przywitaniu przez Pana Dyrektora wszyscy przybyli mieli możli-
wość wysłuchania recytacji recenzji lektur w wykonaniu finalistów naszego szkolnego konkursu recytatorskiego. 
Impreza czytelnicza składała się z dwóch etapów: indywidualnego i drużynowego. Uczniowie wykonywali cztery 

ciekawe zadania, które zadecydowały o zwycięstwie. Po wykonaniu wszystkich zadań miłośnicy 
czytelnictwa zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. I wreszcie finał- ogłoszenie wyników, wrę-
czenie nagród i dyplomów. 
 Najlepszym czytelnikiem Gminy została 
Natalia Kubiś z Bierkowa, tytuł bardzo dobrego 
czytelnika przypadł Natalii Florek z Wrześcia, a 
trzecie miejsce zajęła Magda Wietrzyńska z Bier-
kowa. Drużynowo najlepsza okazała się drużyna z 

Wrześcia, drugie miejsce zajęli uczniowie z Bierkowa, a trzecie dru-
żyna z Siemianic. Zapraszamy za rok!  

- organizatorki: Lucyna Staszak i Bożena Iwańska. 



 Nazywamy się Marysia i Julia. Jesteśmy uczennica-

mi klasy IV Szkoły Podstawowej we Wrześciu. Opowiemy Wam  

o swoich zainteresowaniach i pasjach.  

 Julia zajmuje się sportem i jej pasją są konie. Julka jest 

wysportowana, szybko biega i umie jeździć konno. Najczęściej jeździ 

na Celinie i Alanie - to jej ulubione rumaki. Marysia podziela miłość 

Julki do koni. Ona również potrafi wspaniale jeź-

dzić konno. Jej ulubione konie to Celina i Siwa. 

Oprócz tego już od czterech lat  Maria gra  na 

keyboordzie, co jej zresztą nieźle wychodzi.  Inną 

pasją dziewczynki jest sport. Marysia także szybko 

biega, ale  marnie rzuca piłecz-

ką palantową.  Wraz z Julą gra 

w unihokeja.. 

 Jula i Marysia są największymi rozrabia-

rami w  klasie!!!! To najlepsze koleżankami na  

świecie. Marzą o tym, aby w przyszłości zostać 

dżokejkami i  nie zamierzają nigdy nie zapomnieć 

o swojej przyjaźni. 
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  Mateusz Matczak jest absolwentem naszej szkoły. Obecnie Mateusz jest uczniem I klasy 
Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Szarych Szeregów w Słupsku. Magdalena Matczak postanowiła 
przeprowadzić z nim wywiad. 
Dz. Ś. - Czy podoba Ci się w nowej szkole ? 
M.M. - Tak, bardzo mi się podoba. Wszyscy są bardzo mili i przyjaźni. Na 
początku trudno było mi się tam odnaleźć, ale szybko zapoznałem się z 
ludźmi. 
Dz. Ś. - Ciężko było rozstać Ci się ze swoją klasą ? 
M.M. - Oczywiście, że tak. Te wspólne trzy lata bardzo nas do siebie zbliży-
ły. Ale do tej pory utrzymujemy kontakt np. widujemy sie po lekcjach :) 
Dz. Ś. - Co zamierzasz robić po skończeniu szkoły? 
M.M. - Mam nadzieję, że uda mi się dostać na dobrą uczelnię. Chciałbym 
mieć w przyszłości dobrą pracę. 
Dz. Ś. - Podobno uprawiasz jakiś sport, czy to prawda? 
M.M. - Tak, kalistenikę. 
Dz. Ś. - A opowiesz, co dokładniej robisz? 
M.M. - Tak, od tego roku szkolnego zacząłem trenować kalistenikę. Jest to 
alternatywa dla siłowni. W ćwiczeniach tych chodzi o wykorzystywanie 
ciężaru własnego ciała. 
Dz. Ś. - To już wszystkie pytania, dziękuję za wywiad 
M.M. - To ja dziękuję. 

Marysia i Julka z klasy IV o sobie ... 

Str. 3 NR 6/2013/2014 

 Zapewne wszyscy wiecie, że przy naszej szkole istnieje 

Rada Rodziców, w skład której wchodzą po trzy osoby: mamy i tatusiowie, uczniów z każdej klasy. Rada Rodziców prowadzi 

bardzo aktywną działalność społeczną w celu gromadzenia środków finansowych, które są przeznaczane na różnorodne impre-
zy i nagrody dla uczniów naszej szkoły. 
Rodzice poświęcają swój wolny czas, ciekawe inicjatywy , podczas których zdobywają pieniądze. Między innymi sprzedawali 
chleb i inne wypieki w Wejherowie, kremówki w kościele we Wrześciu oraz babki wielkanocne i świąteczne ozdoby na jarmarku 
szkolnym. 

Za pieniądze zebrane podczas tych akcji zafundowali nam ostatnio przedstawienie na temat średniowiecza. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim Rodzicom zaangażowanym w pracę Rady Rodziców. 

D. ś.: Cześć, mamy pytanie do całej waszej klasy. 
Kl.6: Proszę, pytajcie. 
D. ś.: Jakie wydarzenia najbardziej utkwiły Wam w pamięci po sze-
ściu latach nauki w naszej szkole? 
L.U.: Ja długo będę wspominała to, jak Kuba K. chciał usiąść na krze-
śle, a Nikola mu je odsunęła i Kuba spadł na podłogę. Wszyscy głośno 
się z niego śmiali, a nawet on sam nie potrafił powstrzymać śmiechu. 
S. S.: Moje wspomnienia nie są zbyt przyjemne, gdyż w klasie szóstej 
spotkało mnie kilka nieszczęść. Między innymi złamałam palca u ręki, 
skręciłam też staw skokowo-goleniowy. 
Te przykre wydarzenia wpłynęły niekorzystnie na całokształt wspo-
mnień.  
N.W.: Cha, cha, cha! Ja 
będę wspominała, jak Woj-
tek podczas kartkówki na 
języku polskim, gdy wszyscy 
byli zajęci pracą i panowała 
całkowita cisza, puścił bąka. 
Długo nie mogliśmy się 
uspokoić. 
N.G.: Ja z kolei długo będę 
wspominała, jak wszyscy 
byliśmy na matematyce, a 
Jakub H. miał tak nisko 
spodnie, że było mu widać majtki. Wszyscy od tej poru namawiali go 
na zakup paska. 
Dz. Ś. – Dziękujemy. 

Wspomnienia klasy VI ... 

Co robi Rada Rodziców ? 



 Następnego dnia, Eliza długo spała, zmęczona po 
wyczerpującej jeździe konnej. Przed południem, wybrała się 
wreszcie do lasu. Tym razem Gosia już była na miejscu. 
Kończyła  malowanie ścian. 
-Hej-powiedziała Eliza 
-Ooo, hej. Wiesz zastanawiałam się, która firanka lepiej 
pasuje. Miałaś rację, niebieska. 
-A powiesiłaś ją? 
-Jeszcze nie, bo nie byłam w stu procentach pewna. Posta-
nowiłam zaczekać na twoją decyzję.  
-No dobrze, to ja ją powieszę. 
 Gdy Eliza weszła do pomieszczenia, w domku pa-
nował półmrok. Eliza pomyślała, że przydałoby się wpuścić 
tu nieco światła. Wpadła na pomysł, że doskonałym źró-
dłem światła mogą być świeczki. Poinformowała o wszyst-
kim Gosię i dziarskim krokiem ruszyła w stronę domu. Po 
drodze spotkała chłopca, który z zaciekawieniem obserwo-
wał wiewiórkę skaczącą z drzewa na drzewo. Chłopiec zau-
ważył Elizę dopiero po dłuższej chwili i spojrzał na nią  
z zainteresowaniem: 
-Hej, jestem Eliza-przedstawiła się dziewczynka. 
-Hej.-odpowiedział nieco zawstydzony. Po krótkiej przerwie 
dodał-Jestem Jacek. 
-Co tu robisz? 
-Idę z siostrą Kasią w odwiedziny do wujka, ale moją uwagę 
zaprzątnęła ta zabawna wiewiórka 
-A gdzie twoja siostra ? - gdy wypowiadała te słowa, zza 
krzaków wyskoczyła mała dziewczynka. 
-Tutaj jestem ! - krzyknęła. 
-Ej-powiedział szeptem rozzłoszczony Jacek - wystraszyłaś 
wiewiórkę. 
-O o o, muszę już iść. Cześć.-pożegnała się Eliza. 
-Cześć ! - odpowiedziały chórem dzieci. 
 Eliza ruszyła w dalszą drogę. W domu Tomek spy-
tał, czy chce iść na konie. Dziewczynka tym razem odmówi-
ła. Znalazła świeczki, lecz nagle przeraziła ją myśl, że 
świeczka może się przewrócić i spowodować pożar. W tym 
momencie jej wzrok padł na małą lampkę. Spytała wuja, 
czy może ją wziąć, a on od razu się zgodził, gdyż jak stwier-
dził, była mu niepotrzebna. Zadowolona Eliza udała się  
w kierunku domku na drzewie.  
W lesie widziała bardzo dużo ptaków, które pięknie śpiewa-
ły.   
W końcu zobaczyła domek, a w pobliżu niego Gosię i jesz-
cze dwójkę machających do niej dzieci. Zaczęła bardzo 
szybko biec. „Te dzieci już chyba widziałam” pomyślała  
i okazało się, że miała rację, byli to Jacek i Kasia. 
-O, cześć, co wy tu robicie ? - Eliza spytała trochę zdziwiona 
-To moi kuzyni. Przecież ci mówiłam-wtrąciła Gosia-Są bar-
dzo mili, mogą też pomóc w budowie naszego domku? 
-No pewnie! 
-A, czy będziemy mogli razem z wami się bawić ? - spytał 
Jacek Gosię. 
-No tak, co nie, Eliza? 
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-No, no. 
Kilka chwil później wszyscy leżeli pod drzewem strasznie 
zdyszani. Kasia spojrzawszy na drzewo, nie mogła oderwać 
od niego oczu, cały czas się przyglądała, jakby zobaczyła coś 
magicznego. Potem Jacek przyłączył się do siostry i oboje 
zaczęli się czemuś intensywnie przyglądać: 
- Spójrzcie, to ta wiewiórka-powiedział szeptem chłopiec.  
-Gdzie, powiedz, nie widzę-Gosia zaczęła odwracać głowę 
w tą i tamtą stronę. 
-O tam jest, na tej gałęzi obok norki-pokazała jej Kasia 
 Eliza wstała i nagle głośno krzyknęła. Wiewiórka 
wystraszona uciekła, a mała gromadka dzieci spojrzała wiel-
kimi oczami. 
-Co się stało ? - spytała wystraszona Gosia leżącą obok Eli-
zę. 
-A a a a! 
-Możesz stanąć ? - spytał Jacek 
-Nie, bo boli mnie noga-jęknęła 
-Musimy zawołać twojego wuja-zaproponowała Gosia- Pój-
dę po niego. 
   Minęło dwadzieścia minut i już biegł wuj z Mateu-
szem. Podeszli do Elizy, która leżała oparta o pień drzewa: 
-Co się stało i jak ? - spytał wuj. 
-Noga strasznie mnie boli. 
-Musimy iść do domu. Mateusz weź pomóż jej wstać ! - wuj 
trochę się zdenerwował. 
 W domu Eliza położyła się do łóżka, a zaraz potem 
przyjechał lekarz.  
Dzień Elizy skończył się na tym, że musi leżeć w łóżku i to 
przez dwa – trzy dni, bo miała lekko stłuczoną nogę. 
Następnego dnia dziewczynkę obudziło pukanie do drzwi  
i do jej pokoju weszła Gosia razem z Jackiem i Kasią. Od 
razu stanęli nad nią i patrząc jej w oczy, zaczęli zasypywać ją 
pytaniami, czy dobrze się czyje, czy  mocno boli ją  noga, 
jak to się stało itp. Eliza leżała, przysłuchując się temu. Była 
zdziwiona ale także zadowolona, że tak się o nią troszczą. 
Nagle do środka wszedł Bartek i także zaczął się pytać, co 
się stało, czy nadal ją boli i jak do tego doszło. W końcu 
Eliza usiadła na łóżku, spoglądając w koło swoimi wielkimi 
oczyma, odkryła się i próbowała wstać. Wszyscy patrzyli na 
nią i zastanawiali się, co zrobi: 
-Może lepiej, żebyś leżała? Co nie ? - zaproponowała Gosia 
-No dobrze, masz rację, szkoda-powiedziała smutna Eliza  
 Minęło kilka dni. Dzieci spotkały się koło domku  
i zaskoczone spoglądały na siebie. Teraz ich ulubiony budy-
neczek był zniszczony, wszystkie ściany i dach zostały  poła-
mane. Dzieci natychmiast postanowiły odbudować swój 
domek. Zaczęły znosić różne belki, deski i inne rzeczy po-
trzebne do naprawy. Domyślały się, że to sprawka dzieci 
mieszkających w pobliskiej wiosce, z którymi weszli w drob-
ny konflikt.. 
 Eliza przybijała deski, a Gosia z Jackiem  podawali. 
Kasia chodziła dookoła drzewa i patrzy, co robią inni, ponie-
waż była za mała, aby uczestniczyć w pracy.   

I to już koniec opowieści Weroniki. 


