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Jak osiągnąć sukces w szkole ? 
 

Najlepszą drogą do osiągnięcia sukcesu w szkole jest: 
 pilna nauka 

 aktywność na lekcjach 
 udział w zajęciach dodatkowych, gdzie możemy rozwijać  

  i doskonalić swoje umiejętności i zdolności 
 systematyczność 

 sumienne wykonywanie obowiązków ucznia 
Gwarantujemy, że po zastosowaniu powyższych mamy 

"sukces  murowany". 
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Dz. Ś. - Czy zechciałby Pan  udzielić wywiadu do szkolnej gazet-

ki ,,Dzieci Świata "? 
- Tak, chętnie. 
Dz. Ś. - Od ilu lat jest Pan nauczycielem WF-u ?  
-  Jako nauczyciel wychowania fizycznego pracuję od 1983 r., czyli trzy-
dzieści trzy lata. 
Dz. Ś. - Co Pan uważa za swój największy sukces ?  
- Uważam, że moim sukcesem jest to, iż mam dobry kontakt z dziećmi , 
nauczyłem ich grać w  koszykówkę,  siatkówkę , piłkę nożną , piłka ręcz-
na , unihokej i myślę, że uprawiają te dziedziny sportu z przyjemnością.  

Dz. Ś. - Od kiedy sport jest Pana pasją ?  
- Od najmłodszych lat lubiłem biegać, grać, a w późniejszym  czasie trzy lata grałem  
  w piłkę i czternaście lat trenowałem boks.  
Dz. Ś. - Jakie szkoły Pan ukończył, żeby zostać nauczycielem wychowania fizycznego ? 
- Oczywiście, jak wszyscy zacząłem od podstawówki itd., a najważniejsza szkoła, którą   
  ukończyłem to Akademia Sportowa w Warszawie. 
Dz. Ś. - Jak długo  uczy Pan w naszej szkole ?  
- Nauczycielem we Wrześciu jestem od 2000 roku.  
Dz. Ś. - Czy podoba się Panu ta praca ? 
- Bardzo , bardzo ,bardzo ,bardzo , ale to bardzo . 
Dz. Ś. - Co uważa Pan za swój najważniejszy cel zawodowy ?  
- Marzę o tym, żeby dzieci nie kłóciły się podczas gry i żeby umiały przegrać. W
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Uczniowie naszej szkoły prężnie rozwijają się pod względem fizycznym, oczywi-

ście pod czujnym okiem naszego trenera, a zarazem 

naszego nauczyciela wychowania fizycznego  - pana 

Zdzisława Snopka. Oto, co nas czeka w bieżącym roku 

szkolnym. Pierwszymi zawodami w tym roku szkolnym, 

na które wybrali się nasi uczniowie były biegi sztafeto-

we. Odbyły się one 30 września 2016 r. w Jezierzycach. 

Kolejnymi imprezami sportowymi były: unihokej, który 

odbył się 7 października 2016 r. w naszej szkole oraz 

drużynowe biegi w Jezierzycach, które odbyły się  

8 października 2016 r. W dniach 21 i 22 października 2016 r. po-

nownie w naszej szkole chłopcy oraz dziewczęta walczyli o medal 

w unihokeju. Następnymi wydarzeniem sportowym były również 

zawody unihokej we Wrześciu. Chłopcy rywalizowali z innymi 

szkołami 26 października, a dziewczęta 28 października 2016 r. 

Ostatnimi zawodami rozgrywanymi w naszej szkole również był 

unihokej. Odbyły się one 4 listopada 2016 r. W grudniu naszych 

sportowców czekają jeszcze dwie imprezy sportowe. Piłka siatko-

wa dla chłopców we Włynkówku w dniu 10 grudnia 2016 r. Ostat-

nimi zawodami naszych uczniów będzie piłka ręczna,  rozegrają dnia 18 lutego 2017 r. w Jezierzycach.  

ROK SPORTOWY 2016/2017 



 Historia Dnia Nauczyciela w Polsce ma swoje początki  

w 1957 r. Podczas Światowej Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie ustalono, że 20 listopada 

będzie Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela i świętem nauczycieli. Konferencja została 

zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 r. 

zwana Kartą praw i obowiązków nauczyciela, wprowadziła Dzień Nauczyciela, obchodzony  

w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej. W 1982 r. Kartę praw i obowiązków 

nauczyciela zastępuje Karta Nauczyciela zmieniając nazwę święta na Dzień Edukacji 

Narodowej oraz wprowadzając przepis: Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników 

oświaty. Dzień Edukacji Narodowej jest uroczyście obchodzony w instytucjach związanych  

z oświatą. Jest okazją do nagradzania wyróżniających się dla niej nauczycieli i pracowników nie-

pedagogicznych. Minister Edukacji Narodowej wręcza nauczycielom złote, srebrne, brązowe 

Krzyże Zasługi, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej. 
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Oto nasi nauczyciele:  
1. Pani Hanna Kuszyńska uczy matematyki  
    i przyrody, jest też wychowawczynią klasy  
    czwartej. 
2. Pan Łukasz Cysewski nauczyciel j. angielskiego  
    i muzyki. 
3. Pani Lucyna Staszak nauczycielka j. polskiego, 
    bibliotekarka i wychowawczyni klasy piątej. 
4. Pan Tomasz Kopyś uczy nas informatyki i techniki, 
    jest wychowawcą klasy szóstej. 
5. Pani Teresa Rugała jest wychowawczynią klasy  
    pierwszej. 
6. Pan dyrektor Zbigniew Kamiński uczy nas historii. 
7. Pani Anna Drezulko jest wychowawczynią zerówki. 
8. Pani Małgorzata Zagdan  - Dymek jest  
    wychowawczynią trzeciej klasy. 
9. Pani Bożena Iwańska jest bibliotekarką,  
    pedagogiem szkolnym i nauczycielką języka  
    kaszubskiego. 
10. Ksiądz Andrzej Ossowski uczy nas religii. 
11. Pani Agnieszka Borowicz jest pedagogiem  
      i wychowawcą świetlicy. 
12. Pani Iwona Rogozińska  uczy nas plastyki i jest  
      wychowawczynią klasy drugiej. 
13. Pani Beata Wawrzyniak jest logopedą. 

 

ZA TWE SPOJRZENIE, SMUTNE, STROSKANE 

DŁONIE W BEZRUCHU GDZIEŚ ZATRZYMANE, 

GDY KROPLA ŻALU. 

ZA ŁZĘ TĘ JAWNĄ, CO Z OCZU SPŁYWA 

I TĘ UKRYTĄ, KTÓRYCH PRZYBYWA 

I ZA TĘ, KTÓRA WYBIEGŁA Z KLASY 

BO SIŁ ZABRAKŁO BY WYTRWAĆ DŁUŻEJ. 

I ZA TĘ, KTÓRA SIĘ ZNOWU POWTÓRZY 

PRZEPRASZAMY. 

 

ZA TO, ŻE JEDNAK I ŻE POMIMO 

ZA TO, ŻE Z SERCEM, ZA TO ŻE Z NAMI 

ZA DNI ZDOBIONE SZCZĘŚCIA CHWILAMI 

ZA TĘ CIERPLIWOŚĆ Z DUSZĄ ROZDARTĄ  

I ZA TĘ WIARĘ, ŻE JEDNAK WARTO 

DZIĘKUJEMY. 

 

BĄDŹCIE NAM ZDROWI I WIECZNIE MŁODZI 

ZMYSŁ PEDAGOGA NIECH NIE ZAWODZI, 

GDY KAŻE WIERZYĆ, ŻE MACIE RACJĘ 

SMUTKI NIECH JADĄ TEŻ NA WAKACJE, 

A WY W SPOKOJU WYPOCZYWAJCIE 

I UŚMIECHNIĘCI DO NAS WRACAJCIE.  

file:///C:/wiki/Warszawa
file:///C:/wiki/Zwi%C4%85zek_Nauczycielstwa_Polskiego
file:///C:/wiki/Karta_Nauczyciela


Wywiad z siostrami 
Dz. Ś. - Cześd! 
- Cześd! 
Dz. Ś. - Mogę wam zadad parę pytao? 
- Oczywiście. 
Dz. Ś. - Jak się nazywacie? 
- Gabrysia i Zuzia Laśkiewicz. 
Dz. Ś. - Czy jesteście bliźniaczkami? 
- Nie, nie jesteśmy bliźniaczkami. 
Dz. Ś. - Czym się interesujecie? 
- Interesujemy się sportem. 
Dz. Ś. - Skąd przybyliście do naszej szkoły? 
- Z Jezierzyc. 
Dz. Ś. - Czy podoba się wam w naszej szkole? 
- Tak, bardzo! 
Dz. Ś. - Co was najbardziej zaskoczyło? 
- Myślimy, że kartkówki. 
Dz. Ś. - A co najbardziej spodobało? 
- Wspaniali przyjaciele. 
Dz. Ś. - Jak zostaliście przyjęte przez nowych  
kolegów i koleżanki? 
- Myślę, że raczej dobrze. 
Dz. Ś. - Jaki jest wasz ulubiony przedmiot? 
- W-F. 
- Życzymy powodzenia! 
Dz. Ś. - Dziękujemy! 

  

 W tym roku szkolnym do naszej szkoły przybyły nowe uczennice.  

Postanowiliśmy bliżej poznać nowe koleżanki. W tym celu przeprowadziliśmy 

wywiad  z siostrami Zuzią i Gabrysią Laśkiewicz z klasy IV oraz Klaudią  

Augustynik z klasy V. 

Wywiad z Klaudią 
Dz. Ś. - Cześd! 
- Cześd! 
Dz. Ś. - Mogę Ci zadad parę pytao? 
- Dobrze. 
Dz. Ś. - Jak się nazywasz? 
- Klaudia Augustyniak. 
Dz. Ś. - Czym się interesujesz? 
- Lubię sport i plastykę. 
Dz. Ś. - Skąd przybyłaś do naszej 
szkoły? 
- Z Pobłocia. 
Dz. Ś. - Czy podoba się Tobie w naszej szkole? 
- Tak. 
Dz. Ś. - Co Ciebie najbardziej zaskoczyło? 
- Nie wiem. 
Dz. Ś. - A co najbardziej spodobało? 
- Lekcje. 
Dz. Ś. - Jak zostałaś przyjęta przez nowych kolegów i 
koleżanki? 
- Myślę, że bardzo dobrze. 
Dz. Ś. - Jaki jest twój ulubiony przedmiot? 
- W-F. 
- A więc, życzymy powodzenia! 
Dz. Ś. - Dziękuję! 
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Młodzi redaktorzy … zobaczymy, co nam zaprezentują ... 

Nazywam się Kamil Winiarczyk. Jestem 

uczniem klasy piątej i mam dziesięć lat. Do kółka 

dziennikarskiego dołączyłem w tym roku szkolnym, 

gdyż bardzo mnie ono zaciekawiło. Interesuję się róż-

nymi sportami takimi jak piłka nożna czy judo. 

Nazywam  się Łukasz Trebik, jestem 

uczniem klasy V. Mieszkam we Wrześciu. Moje hobby 

to sport. W gazetce szkolnej pracuję pierwszy raz. 

Nazywam się Klaudia Augustyniak  
i chodzę do klasy piątej. Lubię zajęcia plastyczne. 

Mieszkam we Wrześciu. Zgłosiłam się do gazetki 

szkolnej, ponieważ w poprzedniej szkole też byłam 

dziennikarką. 
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Nazywam się Tomasz Skawiński i jestem uczniem klasy szóstej. Zde-

cydowałem się na pracę przy redagowaniu gazetki szkolnej, ponieważ w klasie 

piątej również brałem w tym udział i bardzo mi się  podobało. Moje hobby to 

sport i rysowanie. 

Nazywam się Gabrysia Sakowska jestem uczennicą klasy szóstej. Lu-

bię jeździć konno. Kocham śpiewać .Jestem dziennikarką "Dzieci świata", gdyż 

podoba mi się ta praca. 

Nazywam się Daria Niemczyk, chodzę do klasy piątej. Moje hobby to 

gra w koszykówkę. Mieszkam we Wrześciu. Pierwszy raz uczestniczę w reda-

gowaniu gazetki szkolnej. Zdecydowałam się, gdyż pragnę spróbować czegoś 

nowego.  

Nazywam się Agata Malek i mam 11 lat. Pasjonuję się jazdą na rolkach  

i deskorolce. Mieszkam w Żoruchowie. Kocham wszystkie zwierzęta. Drugi rok 

pracuję w redakcji gazetki szkolnej. 

Nazywam się Martyna Kowalczyk i uczęszczam do klasy piątej. Bar-

dzo chciałam zostać szkolną dziennikarką. Moje marzenie spełniło się  

w tym roku szkolnym. Bardzo lubię pływać.   

Nazywam się Kinga Smagieł, chodzę do klasy szóstej. Mieszkam  

w Wiklinie. Bardzo lubię zwierzęta. Moje hobby to pomaganie czworonogom. 

Zdecydowałam, że zostanę dziennikarką  gazetki szkolnej, gdyż chciałabym 

spróbować czegoś innego. I mam nadzieję, że mi się to uda. 

Na imię mam Kewin, jestem uczniem klasy V. Moje hobby to: gra w piłkę. 

W tym roku po raz pierwszy jestem dziennikarzem  gazetki szkolnej. 

Nazywam się Marek Skawiński, jestem uczniem klasy szóstej. Mo-

je hobby to sport i jazda na rowerze. Pełnię funkcję redaktora naczelnego 

gazetki "Dzieci Świata". Już drugi rok redaguję gazetkę szkolną. 

Nazywam się Oliwia Spychalska jestem uczennicą klasy szóstej. Miesz-

kam na wsi o nazwie Gardna Wielka. Interesuję się sportem. Zostałam dzienni-

karką, ponieważ ta forma pracy mnie interesuje i  lubię szukać różnych ciekawo-

stek. Jako dziennikarka "Dzieci Świata" pracuję już drugi rok. 

Nazywam się Kamil Rzeźnicki. Mam dwanaście lat i jestem uczniem kla-

sy szóstej. Jestem fanem motoryzacji. Moje hobby to gry komputerowe. Już  

w klasie piątej zacząłem, redagować gazetkę szkolną. 
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Pani Lucyna jest właścicielką wilczurzycy, któ-
ra wabi się Moli. Pies jest bardzo łagodny,  
a jego domeną jest hipnotyzowanie przechod-
niów, w celu przerzucenia przez ogrodzenie 
wyrzuconej wcześniej piłeczki. 
 

Pani Ania ma rybki rasy paszczaki. Są koloru 
pomaraoczowego, nie mają imion, ponieważ 

ciężko je odróżnid. 
 

Pani Teresa ma psa, którego nazwała Fred. Pies ma pół roku,  
a jego sierśd jest koloru miodowego. 
 

Pani Iwona ma psa myśliwskiego, 
który wabi się Bigel. 
Ma cztery lata jest koloru biało-rudo
-czarnego. 
 

Pani Hania ma wspaniałego czarne-
go labradora, który wabi się Bazyl. 

Pupile naszych nauczycieli ... 

Dlaczego warto przeczytad "Harrego Pottera ? Odpowiedź na to pytanie wydaje 

się byd bardzo prosta. Harry Potter- sierota, który zostaje obdarzony magicznymi zdolnościami stał 
się idolem tysięcy nastolatków na całym świecie. Kilkutomowa opowieśd o jego przygodach, rado-
ściach i smutkach jest bardzo wciągająca, a jednocześnie mówi o wielu wartościach, mądrościach 

życiowych. Fascynuje, można do niej zawsze wrócid, poprawia humor. Wprowadza w życie czytelni-
ka odrobinę magii, poszerza wyobraźnię. Jest doskonałym zakooczeniem, lub też rozpoczęciem każ-

dego dnia. Pisana idealnym stylem, o idealnej fabule. Ma rozwiniętych wiele wątków, do których 
chce się wracad. Miejscami komiczna, innymi dramatyczna. Warta przeczytania, po prostu ciekawa.  

Naprawdę polecam  - Tomek Skawioski 
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Rekordy wytrwałości: 
 Rekord wytrwałości w jeżdżeniu kolejką 
górską to aż 9 dni jazdy bez przerwy!!! Kolejka gór-
ska zatrzymywała się co godzinę, aby wpuścid kolej-
nych pasażerów, a w tym czasie nasz rekordzista 
uzupełniał zapasy żywności. Następny rekord już za 
dwa miesiące!!! 

Opracował Marek Skawioski 
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Uwaga ! 

 Szkolne kółko czytelniczo - teatralne serdecznie  za-
prasza na wspólne oglądanie filmów - ekranizacji lektur szkol-
nych i literatury dla dzieci i młodzieży. 
Pierwszy seans odbył się w piątek 4 listopada 2016 r. w naszej 
szkole. Zaprosiliśmy na film "Harry Potter". Przed seansem 
był otwarty sklepik, gdzie można było zakupid słodycze i na-
poje. 

Cena biletu - 2zł. Gwarantujemy niezapomniane wrażenia. 
Zapraszamy miłośników kina !!! 

Poczęstunek do kina 
Najczęściej w kinie zajadamy się popcornem, ale można też 
zabrad na seans filmowy inne przysmaki np. naczosy, batony, 
czipsy lub groszki. Do picia polecamy coca colę, wodę, oranża-
dę i soczki. 

Klasyczny  popcorn: 200 g suszonych ziaren kukurydzy,  
3 łyżki oleju. Na dno garnka wlad olej i wsypad ziarna kukury-
dzy. Teraz najważniejsze, trzeba koniecznie garnek przykryd 
pokrywką, inaczej narażamy się na obstrzał!  Przykryty pokryw-
ką garnek postawid na średni ogieo, potrząsad nim co jakiś 
czas. Po krótkim czasie będzie słychad najpierw pojedyncze 
wybuchy, potem całe salwy.  
To dobry znak, wszystko idzie zgodnie z planem. Gdy ostatnie 
wybuchy ucichną, popcorn jest gotowy. 
Jest gorący, trzeba koniecznie poczekad, aż ostygnie.  

Postanowiliśmy dowiedzied się, kogo nasi 
uczniowie uważają za swoich idoli. 
W tym celu przeprowadziliśmy sondę wśród uczniów klas  
IV-VI. Po analizie wyników okazało się, że uczniowie klasy IV i V 

najbardziej podziwiają Roberta Lewandowskiego, zaś 

szóstoklasiści są pod wrażeniem Cleo, którą wybrali większo-

ścią głosów. 

Robert Lewandowski – polski 

piłkarz występujący na pozycji 
napastnika w niemieckim klubie 

Bayern Monachium oraz w reprezentacji Polski, której jest 
kapitanem. Członek Klubu Wybitnego Reprezentanta. Uczest-
nik Mistrzostw Europy 2012 i 2016. 

 
Cleo, właści-

wie Joanna 
Klepko  – pol-
ska piosenkar-
ka, autorka 
tekstów i pro-
jektantka mo-
dy, reprezen-
tantka Polski 

(wraz z Donatanem) podczas 59 
Konkursu Piosenki Eurowizji w 2014 
roku. 

Kogo podziwiamy ? 


