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Czego życzy nam Pan Dyrektor  
w nowym roku szkolnym ?  

„Życzę wszystkim uczniom spełnienia 
zamierzeń i sukcesów każdego dnia. 
Chciałbym też, aby moi podopieczni 

czuli się w szkole coraz lepiej  
i traktowali ją jak prawdziwy, 

bezpieczny, drugi dom”. 
3 września 2012 roku przed budynkiem szkolnym odbyła się inauguracja roku szkolnego 

2012/2013r. Wszyscy zebraliśmy się przed szkołą. Pan Dyrektor przywitał wszystkich i po odśpie-
waniu hymnu wygłosił przemówienie nawiązujące do wydarzeń historycznych oraz chwili obecnej, 
czyli rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Delegacja uczniów złożyła wiązankę kwiatów pod po-
mnikiem patrona szkoły – Gen. Stefana Roweckie-
go „Grota”. 

Dowiedzieliśmy się o nowościach, które 
zostaną wprowadzone w  rozpoczynającym się ro-
ku szkolnym. Między innymi wiemy już, iż od paź-
dziernika będziemy rywalizować o tytuł Ucznia 
Miesiąca. Konkurs zakończy się w czerwcu wybo-
rem Ucznia Roku. 
Po części oficjalnej udaliśmy się z wychowawcami 
do klas, gdzie mieliśmy możliwość zapoznać się  
z planem lekcji na najbliższe dni.  
A więc żegnajcie wakacje - przed nami dziesięć 
miesięcy wytężonej pracy !!! U
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W imieniu całej redakcji serdecznie witam Was w nowym roku szkolnym. Rozpoczy-
namy dalszą naukę i aby umilić Wam czas spędzony w szkole, nasza redakcja będzie 
kontynuować wydawanie gazetki szkolnej „Dzieci Świata”. 
W tym roku nasz zespół został podzielony na grupy: 
- wydarzenia w Słupsku, ciekawostki, konkursy prowadzą: Dagmara 
Misztal, Magda Matczak, Dominika Knapik, Laura Ulbrich 
- rozmowy (wywiady) z ciekawymi ludźmi: Oliwia Langowska, Karina 
Kiełtyka, Robert Pawluk, Sandra Sprengel, Martyna Brandt 
- wydarzenia szkolne redagują: Natalia Gierczak, Paula Pluta, Klaudia 
Turska, Dominika Wolska 
- zainteresowania uczniów: Karolina Lemańska, Nikola Winiarczyk, We-
ronika Koperska, Maciek Winiarczyk 
Opiekunami młodych dziennikarzy są panie: Lucyna Staszak i Bożena Iwań-
ska. Redaktorem naczelnym gazetki została Wiktoria Furmanek. 
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WYBORY SZKOLNE, czyli z demokracją na „TY” 
Demokracja (stgr.  rządy ludu, od wyrazów 
demos "lud", rozumiany jako ogół pełnopraw-
nych obywateli +kratos "rządzić") – ustrój po-
lityczny, w którym źródło władzy stanowi wola 
większości obywateli (sprawują oni rządy bez-
pośrednio lub za pośrednictwem przedstawi-
cieli). 
 W naszej szkole odbyły się wybory szkol-
ne. Każdy z kandydatów musiał zorganizować 
sobie kampanię wyborczą. Prawie wszyscy robili 
plakaty na których pisali, aby na nich zgłosować. 
W piątek zaraz po „Sprzątaniu Świata” z uczniów 
z klas III – VI otrzymał od opiekunki samorządu 
uczniowskiego kartkę na której wypisane były imiona i nazwiska chętnych na członków samo-
rządu. Wyborca musiał wybrać jedną osobę z każdej klasy. W rezultacie do Samorządu Szkolne-
go weszli: z klasy IV: Dominika Knapik, Magdalena Matczak i Weronika Koperska, z klasy V: Na-
talia Gierczak, Nikola Winiarczyk i Dominik Nadwodny z klasy VI: Wiktoria Furmanek, Karolina 
Lemańska i Martyna Brandt. 

Życzymy im owocnej, efektywnej pracy !!! 

Pożegnanie lata u Państwa Knapików 

*Kinga Jesiołowska była w Krako-
wie, a Kuba Nadwodny w Darłowie 
* Wiktoria Duda wypoczywała  
w Szwecji,  a Maria Bielecka wyje-
chała na Słowację 
* Mariusz Skierka, Piotr Łuka-
szek, Wiktoria Bąkowska, Karoli-
na Lemańska i Martyna Brandt 
spędzili wakacje na koloniach  
* Karina Kiełtyka, Paula Pluta, 
Dagmara Misztal, Sandra Spren-
gel i Natalia Gierczak wypoczywały 
nad morzem 
* Dawid Pilecki spędzał czas z przy-
jaciółmi.  
Niektórzy 
uczniowie  
w czasie wa-
kacji siedzieli  
w domu, oglą-
dając telewizję  
i grając w gry 
komputerowe.  

 
 Dnia 24 września 2012 roku rodzice na-
szych koleżanek- Dominiki i Magdy Knapik- zor-
ganizowali wspaniałą imprezę z okazji pożegna-
nia lata. Zaproszono na nią uczniów klas 0, III,  

i IV. Zabawa była wyśmienita. Cała impreza od-
bywała się na świeżym powietrzu w ogrodzie 

państwa Knapików. Dzieci bawiły się na karuzeli, 
huśtawkach, zjeżdżalni i trampolinie. Najwięk-

szym powodzeniem cieszyły się karuzela i tram-
polina. Mieliśmy okazję podziwiać uroczy domek, 

który Tata zbudował dla swoich córek. Po ogrodzie biegały zabawne 
zwierzęta, z którymi z chęcią się bawiliśmy. Podczas przerw w zabawie 

gospodarze zapraszali nas do 
stołów zastawionych smakoły-
kami. Każdy mógł na nich zna-

leźć coś pysznego dla siebie.  
W międzyczasie rozpalono 

ognisko, przy którym piekliśmy 
smakowite kiełbaski. Twarze 
uczestników spotkania były 

szczęśliwe i uśmiechnięte, gdyż 
dopisała pogoda i zabawa była 

wyśmienita. W takiej atmosferze bez 
żalu pożegnaliśmy lato a powitaliśmy 

jesień. Pan Knapik zapowiedział nam, iż 
jeżeli dopisze zimowa aura zorganizuje 
dla nas kulig. Trzymamy za słowo i na 
łamach naszej gazety jeszcze raz pra-

gniemy podziękować rodzicom Magdy i 
Dominiki za gościnę. 

 Nasze wakacje … oj działo 
się, działo;)  
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Hej,  nazywam się Dagmara Misztal  
i opowiem Wam o słodkim  

MattyB (Matthew Morris urodzony 6 stycz-
nia 2003 w Atlancie, Georgia, Usa).  

 
MattyB po raz pierwszy 

zainteresował się muzy-
ką Hip - Hopową w wie-
ku 5 lat, od razu chciał 

wziąć lekcje tańca Hip - 
Hopu. Słuchał muzyki 

swojego starszego kuzy-
na Marsa i rapował swo-
je słowa do jego piose-

nek. Matty poprosił swojego kuzyna, aby pomógł 
mu napisać  i nakręcić film. Film "Eenie meenie" 
w pierwszym tygodniu na  YouTube miał ponad 
500 000 wyświetleń i trafił na pierwszą stronę. 

MattyB  śpiewał piosenki: Willol 
Smith, Kesha, Taio Cruz,  Flo Rida, Bruno 

Mars, Mike Posner, Eminem, Britney 
Spears, Katty 

Perry, Lady Gaga, 
Rihanna, Cher 

Llord, Adele, Justin 
Biebier, Carly Rey 

Jepsen, David 
Guetta, Maroon 5, One 

Direction... Pisze 
własne teksy i tworzy do nich teledyski. Jego 

mama mówi, że jest jeszcze za młody na 
zwiedzanie świata i wydawanie płyty, ale on 

będzie się trzymać tworzenia filmów na swoim 
popularnym kanale YouTube. Na jego kanale jest 

ponad 580 000 subskrybentów i ma 
ponad  230000000 wyświetleń filmów. Jego 
znakiem rozpoznawczym jest litera "B" oraz 

słowo "Chyeah". MattyB ma też starszych braci 
Blake, John , Joshua, Jeebs i jedną siostrę Sarah. 

Matty ma 9 lat, 135 cm wzrostu, waży 32 kg, 
brązowe oczy. 
Matty śpiewa, 
improwizuje, 
tańczy, lubi 

jeździć na rolkach, 
pływać, grać  

w koszykówkę, 
piłkę nożną oraz 

w baseball.  
Myślę, że jest 

kogo podziwiać. 
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Natalia Gierczak  
i jej ukochane konie 

Słodki MattyB 

D: Cześć, jesteśmy dziennikarkami gazetki szkolnej 
"Dzieci Świata" i chcielibyśmy przeprowadzić z Tobą 
krótki wywiad na temat Twojego hobby. Mamy nadzie-
ję, że się zgodzisz ? 

N: Hej, no oczywiście że się zgodzę, czego chciały-
byście się dowiedzieć? 

D: Może na początek, co jest Twoją pasją? 

N: Od dłuższego czasu moją pasją są konie! 

D: Ile razy w tygodniu 
uczęszczasz na zajęcia? 

N: Na chwilę obecną na 
zajęcia uczęszczam trzy 
r a z y  
w tygodniu. 

D: A gdzie znajduje się stadnina? 

N: W Lękwicy u pana Gąsiorowskiego. 

D: Czy na zajęcia chodzisz sama? 

N: Nie, chodzimy razem z siostrą Darią i dwiema 
kuzynkami. 

D: Jak długo pracujesz przy koniach? 

N: Końmi zajmuję się już prawie rok. 

D: Czy to trudna praca? 

N: Ooo... Praca przy koniach jest bardzo trudna. 
Zajmuję się tym bardzo długo i dopiero niedawno 
nauczyłam się opiekować 
końmi bez niczyjej po-
mocy. 

D: Czy jeździłaś już w tere-
nie? 

N: Tak i było bardzo faj-
nie. 

D: Czy masz swojego ulubio-
nego konia? 
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Moda szkolna  - czy jesteś za tym, żeby 
do szkoły powróciły mundurki ? 

Od pewnego czasu razem z koleżankami zastanawiałyśmy się czy fajnie byłoby, 
gdyby do szkoły znów powróciły mundurki szkolne. Powyższy dylemat przez parę 
dni był tematem rozmów w naszej grupie dziennikarskiej. Po przeprowadzeniu an-
kiety,  która dotyczyła tego kto chce, a kto nie chce, aby nosić mundurki, każdy 
rozmawiał o tym  i myślał, jak to wtedy będzie, i co się zmieni. Odpowiedzi osób 

których pytałyśmy, były różne, 60% zapytanych było na tak, a na nie 40%.  

Zwycięzcą I etapu konkursu został DAWID KIEŁTYKA z klasy V 

Pani Róża 

 Dawno temu żyła sobie pani Róża. Mieszkała w wieży i bardzo lubiła jeść. Jadła wszystko: 

jeżyny, ryż, żelki w kształcie węży, nawet rzeżuchę, a wieczorami zajadała się drożdżówkami, 

które popijała gorącym mlekiem. Wciąż tylko jadła i jadła. Była taka duża i gruba, że jak spała, to 

łóżko pod jej ciężarem się uginało. 

Pewnego razu odwiedził ją żebrak ubrany w kożuch i powiedział:  

- Bardzo proszę o pomoc. Jestem bardzo głodny. W zamian powróżę pani z ręki. 

Pani Róża odłożyła łyżkę i nóż, i z trudem podeszła do żebraka. 

- Nie potrzebuję wróżby. Z przyjemnością podzielę się z tobą posiłkiem. 

- Bardzo pani dziękuję. 

Róża pożegnała się z żebrakiem, usłyszała cichy, ciepły głos: 

- Masz dobre serce. Twój anioł stróż jest z ciebie zadowolony. 

- Kim jesteś?! 

- Dobrą wróżką. Spełnię twoje życzenie. Zaskoczona pani Róża rzekła: 

- Tak bardzo pragnę być szczupła i nie jeść tak dużo… 

 Nagle zabłysnęło światło, aż spadł abażur z lampki. Zaskoczona Róża krzyknęła z zachwy-
tem: 

- Jestem szczupła! Mogę skakać! Dziękuje ci wróżko, dziękuję!                                
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