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 Rozpoczął się rok szkolny, więc postanowiłam dać Wam kilka cen-

nych wskazówek na temat jak się uczyć, aby osiągnąć sukces? 

1. Nie odrabiaj lekcji zaraz po powrocie ze szkoły. 

2. Ucz się systematycznie! Unikniesz nagromadzenia dużej ilości materiału. 

3. Podczas nauki rób sobie przerwy! Zaczerpnij świeżego powietrza! 

4. Zadbaj o miejsce, w którym będziesz się uczyć. 

5. Zanim zaczniesz się uczyć, zbierz wszystkie potrzebne materiały. Pomyśl wcze-
śniej co będzie Ci potrzebne, ponieważ szukanie czegoś w trakcie nauki może Cię 
zdekoncentrować. 

6. Postaraj się, aby nic Cię nie rozpraszało w czasie nauki. Wycisz wcześniej telefon 
oraz wyłącz telewizor i radio a także komputer, jeśli nie będzie Ci potrzebny. 

7. Znajdź technikę zapamiętywania, która najbardziej Ci odpowiada. 

8. Szukaj zabawnych skojarzeń z nowymi wiadomościami. 

9. W tracie uczenia się rób notatki i podkreślaj kolorowymi flamastrami to, co naj-
ważniejsze. 

 Opracowała: Maria Bielecka z klasy V 
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 Rozpoczęcie roku można odebrać dwojako. Z jednej strony cieszymy  się ze spotka-

nia z przyjaciółmi, z drugiej martwią nas  przyszłe testy, kartkówki i prace domowe. 

 Jak co roku inauguracja roku szkolnego rozpoczęła się mszą świętą, po której przed 

szkołą odbył się uroczysty apel. Na apelu przedstawiono nam nowych pracowników szko-

ły, a także dowiedzieliśmy się, że  W tym roku w naszej szkole wprowadzono język ka-

szubski.  Nowy rok szkolny stawia przed każdym z nas nowe wyzwania, więc musimy sta-

rać się, aby wypaść jak najlepiej. Wiele pomyślności w nowym roku szkolnym życzy 

wszystkim pracownikom szkoły i uczniom redakcja naszej gazetki. 
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22 września 2014 r. w naszej szkole odbyły się wybory 

do samorządu szkolnego. Była to prawdziwa lekcja demo-
kracji. Najpierw poznaliśmy kandydatów.  W tym roku do 
pracy w samorządzie zgłosiło się sporo uczniów. Spośród 
nich wybraliśmy w drodze głosowania dziewięć osób.  
W głosowaniu wzięli udział uczniowie z klas III-VI. A oto 
nasi wybrańcy: Magda Matczak, Weronika Koperska, Iza 
Pilecka, Paula Pluta, Kuba Nadwodny, Magda Knapik, 
Martyna Ja-
worska, To-
mek Skawiń-
ski, Gabrysia 
Sakowska. W 
najbliższym 
czasie przed 
samorządem 
sporo pracy. 
Życzymy Im 
wytrwałości, 
świetnych pomysłów i wiele, satysfakcji. 

Hubertus i Święto Pieczonego 

Ziemniaka w Lękwicy 

 04 października 
2014 roku cała nasza 

szkoła udała się w kierunku 
Lękwicy, niewielkiej wioski 
położonej wśród przepięk-

nych lasów. Towarzyszyli 
nam rodzice, rodzeństwo  

i mieszkańcy pobliskich 

miejscowości. Nie zabrakło 
też gości ze Słupska i in-
nych miast. W tym dniu 

odbywały się bowiem za-
wody jeździeckie połączo-

ne z naszym corocznym 
Świętem Pieczonego Ziem-
niaka. Atrakcji było co nie-
miara. Wzrok przyciągały bajecznie kolorowe stoiska, na któ-
rych można było nabyć praktycznie wszystko, a więc przeróż-
ne smakołyki: na słodko, na ostro, dla każdego coś dobrego, 

ozdoby, figurki z masy sol-
nej, biżuterię. Dodatkowym 

urozmaiceniem były kon-
kursy nawiązujące do tema-
tyki spotkania, czyli związa-
ne z ziemniakami: sadzenie, 
obieranie, rzucanie do celu. 
W ramach konkursów recy-
towaliśmy też wiersze, tym 

razem na cześć naszych gospodarzy - o tematyce związanej  
z końmi oraz rywalizo-
waliśmy o tytuł najlep-

szego biegacza. Zwycięz-
cy konkursów oraz 

uczestnicy zostali hojnie 
nagrodzeni. Wszyscy 

z wielkim zainteresowa-
niem obserwowali też 

zmagania jeźdźców i ich 
pięknych rumaków, któ-
re z wdziękiem pokonywały przeszkody. Humory dopisywały 

każdemu, tym bardziej, iż mimo, że według kalendarza na 
świecie królował październik, pogoda była iście letnia. 

 Nadszedł początek roku szkolnego i uczniowie 

Szkoły Podstawowej we Wrześciu przygotowują się do 

zawodów sportowych. Chociaż jesteśmy szkołą niewielką, 

a prawdę mówiąc, najmniejszą w Gminnie Słupsk, nasze 

osiągnięcia  sportowe są imponujące. Jednak, aby cieszyć 

się z sukcesów, należy je poprzedzić ciężką pracą. Podczas 

codziennych wf - ów pan Zdzisław Snopek - nasz trener - 

przygotowuje nas do zawodów, abyśmy mieli doskonałą 

kondycję i dzięki temu zdobywali szczytowe miejsca. Nau-

czyciel w-fu bardzo wierzy w swoich sportowców - czyli 

nas - którzy dają z siebie wszystko. Codzienne bieganie, 

rozgrzewka i gry zespołowe sprawiają, że drużyna jest co-

raz silniejsza i lepsza. Pierwsze zawody to zawody  

z biegów . Wierzymy, że drużyna dojdzie w sporcie tak 

daleko jak w latach ubiegłych. Powodzenia życzy Wam 

Maciej Winiarczyk. 
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14 października 2014 r. - Dzień Edukacji Narodo-
wej - z tej okazji Pan Dyrektor wręczył NAGRODY 
DYREKTORA przyznane nauczycielom i pracowni-
kom szkoły. Wyróżnienia za swoją pracę otrzyma-
li: p. Lucyna Staszak, p. Teresa Rugała., p. Boże-
na Iwańska, p. Tomasz Kopyś, p. Beata Wawrzy-
niak, p. Łukasz Cysewski, p. Mira Ławrynowicz  

i p. Ewa Okrój. Gratulacje ! 

 W sobotę 27.09.2014 roku odbyły się zawody w biegach. W tych zawodach uczestniczyło  14  dziewcząt i 6 chłopaków. 

Podczas zawodów odnieśliśmy pierwsze w tym roku szkolnym sukcesy sportowe. Dziewczęta: 1 miejsce - Magdalena Matczak 

kl. VI, 4 miejsce - Marysia Bielecka kl. V i 6 miejsce - Natalia Florek kl. VI. Chłopcy: 3 miejsce - Maciej Winiarczyk kl. VI, 5 

miejsce - Krzysztof Pawluk  kl. VI i 6 miejsce - Tomek Skawiński kl. IV. Zawodnicy, którzy zajęli miejsca od I do V są zaliczani do 

zwycięzców zawodów gminnych i wystartują w biegach powiatowych. Powodzenia w powiatach! Będziemy trzymać za Was 

kciuki.  

Opracował: Maciej Winiarczyk 

Pierwsze sukcesy sportowe naszych 
uczniów w nowym roku szkolnym 



 Poniżej zamieszczamy wywiad z sołtysem Wrześcia - panem Markiem Winiarczykiem, tatą Mać-
ka i Kamila - naszych kolegów oraz Nikoli, Adriana i Mateusza - absolwentów szkoły we Wrześciu. 
- Dzień dobry. Czy możemy zadać panu kilka pytań? 
- Witam, ależ oczywiście. 
- Jak długo jest pan sołtysem? 
- Jestem już drugą kadencję, czyli od ośmiu lat. 
- Jakie trzeba spełniać warunki, aby zostać sołtysem? 
- Trzeba być pełnoletnim i mieć poparcie ludności oraz nie można być karanym. 
- Jakie ma pan obowiązki jako sołtys? 
- Moje obowiązki to: reprezentowanie wioski w Urzędzie Gminy, zbieranie podatków, organizowanie zebrań, dopilnowanie, aby fundusz so-
łecki był wykorzystywany w stu procentach, o ile to możliwe nadzorowanie zadań, które są wykonywane w wiosce. 
- Kim jest pan z zawodu? 
- Z zawodu jestem ślusarzem mechanikiem, a zawód wykonywany to operator koparki. 
- Co uważa pan za swój sukces? 
- Za sukces z pewnością będę uważać powstanie świetlicy oraz modernizację drogi. 
- Co sprawia panu najwięcej trudności? 
- Trudności mamy z firmą, która zatruwa nam powietrze, a także namową społeczności do pomocy i współpracy. 
- Proszę opowiedzieć o swoich zainteresowaniach. 
- Nie mam takich zainteresowań jak młodzież. Muszę zajmować się rodziną, więc na przyjemności już nie ma czasu. 
- To będzie wszystko. Dziękujemy. 
- Proszę bardzo. Ja też dziękuję za rozmowę. 
- Do widzenia. 
- Do zobaczenia. 

Wywiad przeprowadziły: Dominika Knapik i Natalia Florek 

Mój brat nazywa się Przemek Bielecki, ma 20 lat, jest marynarzem. 

M. B. - Czy mogę zadać Ci kilka pytań? 

P. B. - Jasne,  pytaj. 

M. B. - Czy zawsze marzyłeś o marynarstwie? 

P. B. - Nie, nie zawsze, kiedyś marzyłem o piłkarstwie. 

M. B. - Czy wydarzyło się coś szczególnego, gdy grałeś w piłkę? 

P. B. - Tak. 

M. B. - A opowiesz mi o tym? 

P. B. - Oczywiście, to było tak:  grałem z kolegami w piłkę i kolega 

podłożył mi nogę. Wywróciłem się i doznałem kontuzji szyi.  W 

ogóle nie mogłem się ruszać przez długi  czas! 

M. B. - Czy teraz marynarstwo to Twoje największe hobby? 

P. B. - Oczywiście, że tak. Niedługo wypływam na morze. 

M. B. - A czy jeszcze grasz w piłkę? 

P. B - Nie tak często, ale gram. 

M. B. - Bardzo dziękuję za wywiad. Pa! 
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Wywiad z p. Markiem Winiarczykiem - sołtysem Wrześcia ... 

Hobby Martyny Jaworskiej ... 
K. - Cześć, Martyna mogę zadać Ci kilka pytań? 
M. - Oczywiście, że tak 
K. - Powiedz, co jest Twoim hobby? 
M. - Moim hobby jest gra na gitarze. 
K. - Czy w przyszłości chciałabyś pracować w zawodzie 
związanym z Twoją pasją? 
M. - Tak, chciałabym zostać gitarzystką. 
K. - Dlaczego wybrałaś to zajęcie, a nie inne? 
M. - Dlatego, że podoba mi się ten rodzaj muzyki. 
K. - Gdzie uczysz się grać na gitarze? 
M. - Na gitarze uczę się grać w domu kultury. 
K. - Jak nazywa się Twój nauczyciel gry na gitarze? 
M. - Grać na gitarze uczy mnie pani Magdalena Sofka. 
K. - Czy umiesz już coś zagrać? 
M. - Nie, dopiero uczę się akordów. 
K. - Dziękuje za wywiad, życzę Ci wielu sukcesów. 
M. - Dziękuję. 

Wywiad ze starszym bratem ... 

Jak co roku, przeprowadzamy wywiad z czwartą klasą, która rozpoczyna edukację na wyższym poziomie. Żegna się ze swoim dotychczasowym 
wychowawcą  przechodzi pod opiekę nowego wychowawcy. W czwartej klasie czeka ich wiele zmian: nowe przedmioty, nauczyciele, oceny. 
W związku z tym Magdalena Matczak zadała im kilka pytań. 
Dz. Ś. - Witajcie czwartaki! Mogłabym zadać Wam kilka pytań? 
Kl. IV - No jasne, pytaj! 
Dz. Ś.  - Jak idzie Wam nauka w starszej grupie wiekowej? 
Kl. IV - Jest ciężko, ale dajemy radę. 
Dz. Ś. - Boicie się czegoś? 
Kl. IV - Najbardziej tego, że o czymś zapomnieliśmy i dostaniemy jedynkę. 
Dz. Ś. - Jak się czujecie w starszych klasach? 
Kl. IV - Myśleliśmy, że będzie gorzej. Jest naprawdę nieźle. 
Dz. Ś. - A z nauczycielami można dojść do porozumienia? 
Kl. IV - Nie jest tak źle. Poznajemy się coraz  lepiej. 
Dz. Ś. - Co Wam się najbardziej podoba? 
Kl. IV - Najbardziej nam się podoba, że będzie tak dużo konkursów. Mamy nadzieję na liczne nagrody. 

Jak to jest stać się czwartą klasą ?  



W tym roku szkolnym zespół redakcyjny składa się z jedenastu osób. Na razie są to uczniowie klas V i VI. 
Mamy nadzieję, że wkrótce dołączą do nas czwartoklasiści. Pracujemy w trzech grupach tematycznych: 
* Nasza szkoła. 
* Wokół nas. 
* Pasje i zainteresowania uczniów. 
Poszczególne grupy przygotowują materiały do kolejnego numeru gazetki zgodnie z przydzieloną tematy-
ką. Skład grup jest następujący: 
I grupa: Dominika Wolska, Maciek Winiarczyk i Jula Broll- pracują pod kierunkiem Magdy Matczak 
II grupa: Iza Pilecka, Kinga Jesiołowska i Kuba Nadwodny - pracą tej grupy kieruje Weronika Koperska 
III grupa: Natalka Florek, Marysia Bielecka pod kierunkiem Dominiki Knapik. 
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Weronika Koperska: hobby- 

śpiewanie, aktorstwo, intere-

suje się fotografią i ukazało się 

moje opowiadanie w gazetce. 

Mieszka w Kukowie. Chodzi do 

klasy 6. Osiągnięcia - zawody 

szkolne. 

O zespole redakcyjnym słów kilka ...O zespole redakcyjnym słów kilka ...  

To my … nowy zespół redakcyjny „Dzieci Świata”To my … nowy zespół redakcyjny „Dzieci Świata”   

Jakub Nadwodny: hob-

by – granie w piłkę nożną. 

Mieszka w Lękwicy. Cho-

dzi do klasy 5. Osiągnięcia 

- zawody sportowe. 

Izabela Pilecka: hobby- 

zainteresowanie plastycz-

ne, sport, projektowanie. 

Mieszka w Lubuczewie. 

Chodzi do klasy 6. Osiągnię-

cia- zawody sportowe. 

Julia Brol: hobby- 

konie, sport. Miesz-

ka w Karżcinie. 

Chodzi do klasy 5. 

Osiągnięcia- zawo-

dy sportowe. 

Magdalena Matczak: hob-

by- konie, sport. Mieszka we 

Wrześciu. Chodzi do klasy 6. 

Osiągnięcia - ogólnopolskie 

zawody w Elblągu. 

Kinga Jesiołowska: hob-

by- zajęcia sportowe. 

Mieszka w Lubuczewie. 

Chodzi do klasy 5.  

Osiągnięcia - zawody 

sportowe. 

Dominika Wolska: hobby 

- zajęcia plastyczne. Mieszka 

we Wrześciu. Chodzi do klasy 6. 

Osiągnięcia- wyróżnienie  

w konkursie plastycznym. 

Maciek Winiarczyk: hobby- 

judo i inne sporty. Mieszka we 

Wrześciu. Chodzi do klasy 6. 

Osiągnięcia - sportowe, liczne 

nagrody, w tym w judo. 

Maria Bielecka: hobby- ko-

nie, sport. Mieszka w Lubucze-

wie. Chodzi do klasy 5.  

Osiągnięcia- zawody sportowe, 

zajęcie 1 miejsca w skokach 

przez przeszkody na koniu. 

Natalia Florek: 

hobby - śpiew. 

Mieszka w Wikli-

nie. Chodzi do klasy 

6. Osiągnięcia- za-

wody sportowe. 

Dominika Knapik: hobby 

- muzyka, pisanie wierszy  

i opowiadań, rysowanie, foto-

grafowanie, moda. Mieszka we 

Wrześciu. Chodzi do klasy 6. 

Osiągnięcia- zajęła 3 miejsce 

na całą Polskę w konkursie  

na www.ising.pl  



Do apteki wpada chłopiec i zdenerwowany pyta: 

- Czy ma pani jakieś środki przeciwbólowe? 

- A co cię boli chłopcze? 

- Jeszcze nic, ale ojciec właśnie ogląda moje świadectwo. 

Humor 
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- Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? - pyta nauczy-

cielka Jasia. 

- Bo nie mogę się obudzić na czas... 

- Nie masz budzika? 

- Mam, ale on dzwoni wtedy, gdy śpię. 

Jasio podaje sprzedawczyni na targu słoiczek i prosi o nalanie 

śmietany. 

- Płacisz złotówkę - mówi sprzedawczyni, podając pełny słoik. 

- Mamusia położyła pieniążki na dnie słoika... 

Pani zadała dzieciom temat wypracowania - "Jak wyob-

rażam sobie prace dyrektora?". Wszystkie dzieci piszą 

tylko Jaś siedzi bezczynnie założywszy ręce. 

 - Czemu Jasiu nie piszesz ? - pyta się nauczycielka. - Cze-

kam na sekretarkę. 

Przychodzi Jasiu do domu ze szkoły i krzyczy: 

- Mamo, mamo, dzisiaj zrobiłem dobry uczynek. 

- No to mów. 

- Koledzy podłożyli pineskę szpicem do góry na krześle nauczy-

ciela... już miał siadać, kiedy ja odsunąłem krzesło...   

Nauczyciel pyta dzieci w klasie:  

- Czy wiecie dzieci, jaki ptak nie buduje gniazd? 

Zgłasza się Jasio: -Tak! To kukułka! 

Nauczyciel: - A czemu nie buduje? 

Jasio: - No bo mieszka w zegarach. 

- Mały Jasio pyta mamy: - Mamo, po co ty się malujesz? 

- Żeby ładnie wyglądać. 

- A kiedy to zacznie działać? 

Na lekcji przyrody nauczycielka pyta: 

- Jasiu, co wiesz o jaskółkach? 

- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko 

rozpoczyna się rok szkolny! 

- Mamo, choinka się pali! - wola Jasio z pokoju do matki 

zajętej w kuchni. 

- Choinka się świeci, a nie pali - poprawia matka. 

Za chwile chłopiec krzyczy: - Mamo, firanki się święcą! 

- Jasiu, masz dziś bardzo dobrze odrobione zadanie - mó-

wi nauczycielka - Czy jesteś pewien, że twojemu tacie 

nikt nie pomagał? 

Mama pyta się swego synka: - Jasiu, jak się czujesz  

w szkole ? 

- Jak na komisariacie : ciągle mnie wypytują, a ja o ni-

czym nie wiem. 

Mała Ania mówi: 

- Mamusiu, pójdę do sklepu kupić zeszyt... 

- Ani mi się waż! Taki deszcz leje, że żal psa wypędzić. 

Tata zaraz pójdzie i kupi ci ten zeszyt. 

Nauczyciel na lekcji polskiego pyta się Stasia: 

- Jaki to czas? Ja się kąpię, ty się kąpiesz, on się kąpie... 

- Sobota wieczór, panie profesorze. 

Mamo, to jest Kazio! Przyjrzyj mu się uważnie! 

- Dlaczego? 

- Bo on się uczy jeszcze gorzej niż ja! 

Zdenerwowana mama do córki: 

- Wiesz co się dzieje z małymi dziewczynkami, które nie 

zjadają wszystkiego z talerza?! 

- Wiem, pozostają szczupłe, zostają modelkami i zara-

biają dużo forsy... 

- Powtórzmy tabliczkę mnożenia - mówi ojciec do syna - 

na pewno wiesz, ze dwa razy dwa jest cztery, a ile to 

będzie sześć razy siedem?  

- Tato, dlaczego ty zawsze rezerwujesz dla siebie łatwiej-

sze przykłady?! 

- Kaziu, jeśli powiem: "Jestem piękna", to jaki to czas? 

- Czas przeszły, proszę pani! 

- Wiesz, mamo, Kazio wczoraj przyszedł brudny do szko-

ły i pani go wysłała do domu! 

- I co pomogło? 

- Tak, dzisiaj cała klasa przyszła brudna. 

- Tatusiu widziałem jak nasz sąsiad gonił ruszający z 

przystanku autobus... 

- I co? 

- Poszczułem go naszym psem i zdążył... 

Mama pyta synka: 

- Jasiu, jak się czujesz w szkole? 

- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a ja o ni-

czym nie wiem. 


