
 

 Zabawy sylwestrowe już za nami. Nadszedł Nowy Rok 2018. Pierwszy 
semestr podsumowany, oceny semestralne wystawione, a przed nami długo 
wyczekiwane, dwutygodniowe ferie. Pamiętajmy o podstawowych zasadach 
bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu. Mam nadzieję, że spędzicie ten wolny 
czas ciekawie i będziecie się dobrze bawić. Życzę  W am byśc ie  wróc i l i  do  
szko ły  wypoczęc i  i  pe łn i  s i ł  do  da lsze j  nauk i .  

Wspaniałej pogody, radosnych, udanych i bezpiecznych feri i!  

Śniegu ! Wrażeń! Chwil niezapomnianych w gronie przyjaciół!  
 Zabawy beztroskiej! Wolności i odpoczynku!   

Miłej lektury –  oczywiście gazetki!  

                                                                                            Marta Roszman 
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19 grudnia 2017r. uczniowie kl. IVa i IVd wraz 
z nauczycielami: p. Agnieszką Sitny, p. Aleksandrą Lidke, 
o. Mariuszem Kożuchowskim oraz p. Anną Jeziorną 
uczestniczyli w spotkaniu z cyklu „Akademia Filmowa” 
w rumskim Multikinie. Film, który mieli okazję obejrzeć to 
„Ania z Zielonego Wzgórza” w reżyserii Johna Kenta 
Harrisona. 

Film moim zdaniem był bardzo 

ciekawy. Były tam przygody, który 

zapierały dach w piersiach oraz 

takie, z których można się pośmiać. 

Z tego filmu dowiedziałam się 

wiele o przyjaźni. Paulina, kl. IVa 

Według mnie ten film jest 

bardzo ciekawy, zabawny, 

a czasem wzruszający. Dzięki 

temu filmowi dowiedziałam się, 

że nawet największe marzenia 

mogą się spełnić. Ola, kl. IVa 

W tym filmie najbardziej mi się 

podobała ta część, gdy dziewczynka 

zaprzyjaźniła się z Dianą. Tan film 

był trochę smutny, a trochę zabawny.  

Gdy Diana napiła się wina, to zrobiło 

się jej niedobrze. Moim zdaniem ta 

część była fantastyczna. Film był 

przepiękny. Marta, kl. IVd 

Najbardziej podobał mi się 

fragment, w którym była Wigilia. 

To był naprawdę fantastyczny 

fragment.  Marta kl. IVd 

Podobało mi się, jak Ania 

poszła do szkoły. Gdy 

Mateusz podarował jej 

piękną suknię. I jak Ania 

zaprzyjaźniła się z Dianą.
 Wiktoria, kl. IVd 
 

Film bardzo mi się podobał. Na 
koniec prawie się popłakałam. 
Ania, kl. IVd 

 

Film był bardzo 

interesujący. Bardzo miło 

się siedziało w kinie, 

oglądając ten film.  

Wiktor, kl. IVd 

Przed filmem odbyła się krótka 

prezentacja opowiadająca o filmach i ich 

rodzajach. „Ania z Zielonego Wzgórza” 

jest bardzo interesującym filmem. Jest też 

ciekawy i śmieszny. 

Agnieszka, kl. IVa 

 
Film „Ania z Zielonego Wzgórza” spodobał mi się 
bardzo, ponieważ był bardzo śmieszny i ciekawy. 
Podobały mi się momenty, w których brała udział 
przyjaciółka Ani, Diana. Ciekawe w tym filmie było to, 
że Ania miała dużo pomysłów, na przykład szła do 
kościoła, po drodze zbierała kwiaty i ozdabiała 
kapelusz. Śmieszyło mnie to, kiedy Ania mówiła, że 
jest gadułą i wciąż rozmawiała. Warto obejrzeć ten 
film. Oliwia, kl. IVA 
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JBT Junior - Jasełka Osiołka i Gęsi 
 

 

 

 

Dnia 21.12.2017r. odbyły się jasełka kl. IVa. Wszyscy 

przygotowali ładne przebrania: trzej królowie, aniołki, 

gwiazdka, którą byłam ja, pastuszkowie oraz Maryja i Józef. 

Po przedstawieniu był poczęstunek przygotowany 

przez Rodziców, a później prezenty. Każdy kogoś obdarował, 

także nasze panie wychowawczynie. Wcześniej było 

losowanie. Wszystkim prezenty się podobały. 

Moim zdaniem nasze jasełka były udane. 

Paulina Drawc, kl. IVa 

 

 

 

  

Dnia 22 grudnia 2017r. w sali gimnastycznej klas IV-VI 

odbyła się wigilijna inscenizacja pt. „Jasełka Osiołka 

i Gęsi” wg scenariusza Julii Dzięgelewskiej z kl. Vc                 

na podstawie książki Lauretty „Mleko i miód”. 

Przedstawienie przygotowała Szkolna Grupa Teatralna JBT 

Junior pod kierunkiem Pań Beaty Brylowskiej, Elżbiety 

Dzięgelewskiej i Pana Marka Czoski.    

M.Cz. 

Świąteczne spotkanie kl. IVa 
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Dzień Babci i Dziadka 

  
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Korzystajcie tylko                            

ze sztucznych lodowisk. 

2. Na sankach nie 

zjeżdżajcie w pobliżu jezdni. 

3. Ubierajcie się ciepło, żeby 

się nie przeziębić. 

4. Nie rzucajcie śnieżkami 

z kawałkami lodu w środku. 

5. Nie rzucajcie śnieżkami w twarz. 

6. Na lodowiskach nie przepychajcie się. 

Agnieszka 
Gulcz, 
kl. IVa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

W Polsce Dzień Babci obchodzi się 21 stycznia, a 
Dzień Dziadka – 22 
stycznia. Pomysł 
utworzenia święta w 
Polsce pojawił się w 
tygodniku „Kobieta 
i Życie” w 1964 roku, 
a jego datę 
zawdzięczamy 
Mieczysławie 
Ćwiklińskiej - znanej 
sławie kina i teatru. Tego 
właśnie dnia w 1965 roku 
kobieta miała wystąpić 
w Poznaniu. Pani 
Ćwiklińska była już osobą 
w sędziwym wieku, bo 

miała aż 85 lat. Redakcja „Expressu Poznańskiego" 
wręczyła jej tort oraz kwiaty, ustanawiając tym samym ten 
dzień - Dniem 
Babci. Później 
powstał również 
zwyczaj 
obchodzenia 
Dnia Dziadka – 
22 stycznia, dzień 
po Dniu Babci. 
W przypadku 
małych wnuków 
święto celebruje 
się na 
uroczystościach 
szkolnych pełnych 
wierszyków 
i piosenek. Jednak nie                    we wszystkich krajach 
jest tak samo. 

W Stanach Zjednoczonych od 1978 roku babcie 
i dziadkowie obchodzą wspólne święto w pierwszą niedzielę 
po Dniu Pracy, we wrześniu. Oficjalnymi kwiatami święta są 
niezapominajki. 

W Wielkiej Brytanii „National Grandparents Day" 
obchodzony jest w pierwszą 
niedzielę października. 

We Francji dzień 
dedykowany babciom 
(obchodzony od 1987 roku) 
przypada na pierwszą 
niedzielę marca, 
a dziadkom - pierwszą 
niedzielę października.  

Włoskie święto 
babć i dziadków przypada na 2 października od 2005 roku. 
Data została wybrana nieprzypadkowo - tego dnia                             
w Kościele katolickim przypada jednocześnie święto 
Świętych Aniołów Stróżów. Podobnie, jak w Stanach 
Zjednoczonych, oficjalnym kwiatem święta jest 
niezapominajka. 

W Australii Dzień Babci i Dziadka obchodzi się                       
w pierwszą niedzielę listopada od 2010 roku. 

W Estonii Dzień Babci i Dziadka celebrowano po 
raz pierwszy w 2010 roku, święto ustanowiono na drugą 
niedzielę września. 

Od 2009 roku w Rosji świętuje się Dzień Babci 
15 października. 

 W Bułgarii swój dzień mają jedynie babcie – 
21 stycznia. W Brazylii Dzień Babci obchodzi się podobnie 
jak u nas, 21 stycznia, ale w Hiszpanii 26 lipca. W Japonii 
w ogóle nie istnieje taki dzień, za to świętuje się Dzień 
Szacunku Dla Wieku. 

informacje zebrała Aleksandra Hoeft, kl. IVa 

Bezpieczne 
ferie 

Żeby ferie były bezpieczne, powinniście 
przestrzegać tych zasad: 
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1 stycznia – Światowy Dzień Pokoju. Święto zostało 

ustanowione z inicjatywy francuskiego filozofa i podróżnika 

Raoula Follereau przez papieża Pawła VI w 1967 roku. Z tej 

okazji każdego roku papież wydaje do wszystkich ludzi dobrej 

woli orędzie związane z tematyką pokoju. 

6 stycznia - Dzień Filatelisty upamiętnia powołanie 

w 1893 roku w Krakowie 

„Klubu Filatelistów". Mimo 

upływu lat, znaczki, datowniki 

czy unikatowe koperty nadal 

stanowią cenne łupy dla 

kolekcjonerów. A także 

Światowy Dzień Misyjny 

Dzieci został ustanowiony 

w 1949 roku przez papieża 

Piusa XII. Jego przesłaniem 

jest podkreślenie łączności 

duchowej wszystkich dzieci świata. W Polsce po raz pierwszy 

obchodziliśmy je 8 stycznia 1984 roku. 

8 stycznia to Dzień Sprzątania Biurka. Święto 

obchodzone w drugi poniedziałek stycznia, które zachęcić ma 

do wkroczenia w nowy rok z głębokim poczuciem estetyki 

naszego najbliższego otoczenia. 

9 stycznia - Dzień Ligi 

Ochrony Przyrody, która jest 

najstarszą organizacją 

ekologiczną w Polsce. Założono ją 

9 stycznia 1928 roku, a więc tego 

dnia stowarzyszenie 

z charakterystycznym żubrem 

w godle ma swoje urodziny. 

14 stycznia to Dzień Osób Nieśmiałych, zaś 15 

stycznia to Dzień Wikipedii. Ta internetowa kopalnia wiedzy 

i informacji na każdy temat dziś ma swoje święto. Data nie jest 

przypadkowa – strona powstała 15 stycznia 2001 roku.  

18 stycznia to Dzień Kubusia 

Puchatka. Sympatyczny bohater 

powieści Aleksandra Milne’a mimo 

upływu lat nadal należy do 

najpopularniejszych misiów, amatorów 

miodu. Międzynarodowy Dzień Kubusia 

Puchatka obchodzimy 18 stycznia, 

ponieważ tego dnia urodził się 

autor (1882 rok) - więcej 

informacji i święcie na str. 14. 

Z kolei 21 stycznia obchodzony jest Światowy Dzień 

Śniegu. Jazda na sankach, nartach, lepienie bałwana, wojna 

na śnieżki - 

pomysłów na to, by 

fajnie spędzić 

Światowy Dzień 

Śniegu jest mnóstwo. 

Akcja ma na celu 

promowanie nie tylko 

beztroskiej zabawy, 

ale i edukacji związanej ze śniegiem. 

23 stycznia to Dzień bez Opakowań Foliowych. 

Ten dzień to inicjatywa, która zrodziła się kilka lat temu ze 

względów pro-ekologicznych. Foliowe opakowania, zwłaszcza 

reklamówki na zakupy, kończą zwykle jako odpady, będące 

najczęściej występującymi „śmieciami” na terenach 

zaludnionych. 

Zaś dzień później, 24 stycznia, świętujemy Światowy 

Dzień Środków Masowego Przekazu. To święto zostało 

ustalone przez Papieża VI w czasach, kiedy nie było jeszcze 

Internetu. Dziś odgrywa on jednak równie dużą rolę w naszym 

życiu co inne środki masowego przekazu jak telewizja, radio 

i prasa. Data święta 24 stycznia związana jest ze 

wspomnieniem w Kościele katolickim św. Franciszka 

Salezego, który jest patronem dziennikarzy. 

27 stycznia ustanowiono Międzynarodowy Dzień 

Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Święto uchwalone zostało 

1 listopada 2005 roku w celu uczczenia pamięci ofiar 

pochodzenia żydowskiego, zamordowanych w czasie II wojny 

światowej przez nazistowskie Niemcy. 

29 stycznia to Dzień Składanki i Łamigłówki. 

Rozwiązywanie składanek i łamigłówek 

uczy logicznego myślenia, rozwija 

kreatywność oraz wyobraźnię. Warto więc 

poświęcić im trochę czasu, choćby 

kosztem serialu w telewizji. 

Ostatniego dnia stycznia świętujemy 

Międzynarodowy Dzień Przytulania. Jak wiadomo, 

przytulanie to samo zdrowie. Nie tylko wspomaga odporność 

organizmu, ale również zmniejsza ryzyko chorób serca oraz 

niweluje objawy stresu. To także Dzień Iluzjonistów. Pierwsi 

iluzjoniści czarowali publiczność już w starożytnym Egipcie, 

wykonując choćby sztuczkę z trzema piłkami i kubeczkami. 

Natomiast w średniowieczu byli posądzani nawet o kontakty 

z siłami nadprzyrodzonymi. Tego dnia obchodzony jest też 

Dzień Zebry. Zebry, podobnie jak wiele innych zwierząt, także 

mają swoje święto. W tym dniu można dowiedzieć się o nich 

kilku ciekawostek, jak choćby tego, że każda zebra jest 

niepowtarzalna. Układ pasków jest bowiem cechą 

indywidualną, dzięki czemu te zwierzęta rozpoznają się 

w stadzie. 

redakcja 

Kalendarz świąt 
nietypowych - styczeń 
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W naszej bibliotece szkolnej 20 grudnia 2017r. 
odbyło się spotkanie autorskie z panią dr Elżbietą Zubrzycką 
- autorką, doktorem psychologii. Jest ona założycielką 

Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego, autorką 
wielu bestsellerowych książek o charakterze edukacyjnym 

oraz 
twórczynią 
programu 
Bezpieczne 
Dziecko. 

Na 
spotkanie 
zaproszone 
zostały klasy: 
IVd, IVb, IVf 
oraz VIb. 

Pisarka rozmawiała z dziećmi m.in. o uczuciach, 
o dobrych i złych sekretach, odpowiadała na pytania 
uczestników spotkania. 

Serdecznie dziękujemy Bibliotece i Centrum 
Kultury Gminy Wejherowo za to spotkanie. 

D.O. 
 
 
 
 
 
 
 
W środę, 13 grudnia, odbył się kolejny wyjazd na 

mecz w ramach projektu edukacyjnego „Bolszewo Kibicuje". 
Tym razem grupa ponad 50 uczniów wraz z opiekunami: 
Anną Muttke, Anną Madej, Anną Dzieweczyńską, Eweliną 
Hewelt i Sławomirem Toruńczakiem miała okazję odwiedzić 
jeden z najnowocześniejszych obiektów w Polsce, jakim jest 
Ergo Arena znajdująca się na granicy Gdańska i Sopotu. 

Po niespełna godzinnej przejażdżce autokarem, 
uczniowie zasiedli na trybunach, aby obejrzeć mecz 
ekstraklasy koszykówki mężczyzn pomiędzy Treflem Sopot 
a Legią Warszawa. Widowisko sportowe stało na wysokim 

poziomie. Największe wrażenie robiło na uczniach tempo 
w jakich rozgrywane były akcje oraz precyzja rzutów 
z dystansu za 3 punkty. 

Jak się okazało, sam mecz nie był jedyną atrakcją. 
Dużo emocji wzbudziło spotkanie z policjantami, którzy byli 
obecni na meczu w ramach współpracy klubu z pomorską 
policją. Nasi 
uczniowie mieli 
okazję wsiąść do 
radiowozu, 
obejrzeć z bliska 
akcesoria policyjne, 
a także zrobić sobie 
pamiątkowe 
zdjęcia. Kilku 
szczęściarzy 
z naszej grupy 
otrzymało worki na 
kapcie i opaski odblaskowe. 

Kolejną atrakcją dla naszych podopiecznych były 
maskotki klubowe tzw. Trefliki, które chodziły po trybunach, 
zachęcając do głośnego dopingu. Chętnie pozowały do zdjęć 
i przybijały dzieciom piątki.  

Mecz ostatecznie zakończył się wynikiem 82:75                  
dla gospodarzy. Po wszystkim wróciliśmy do Bolszewa, gdzie                 
na swoje pociechy czekali już rodzice. 

ST 
 

Spotkanie autorskie  
 z dr Elżbietą Zubrzycką 

 

„Bolszewo Kibicuje"  
Trefl Sopot – Legia Warszawa 
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Dnia 19.12.2017r. nasza klasa 2b (oddział gimnazjalny) 
udała się do PZKS w Wejherowie. Po porannej próbie śpiewu 
w szkolnej auli, wsiedliśmy do autobusu, który zawiózł nas              
do Wejherowa. Będąc już w mieście, spacerkiem szliśmy               
pod placówkę. Pierwszą rzeczą, jaka czekała nas po wejściu 
do szkoły, był koncert kolęd. Po kilku kolędach nieśmiałość 
zniknęła, a widownia zaczęła śpiewać razem z nami.                        
Po występie i słodkim poczęstunku gospodarzy nasza klasa           
za prośbą pani dyrektor udała się na szkolny kiermasz 
świąteczny. Wszystkie rzeczy wystawione na sprzedaż 
zrobione były przez uczniów placówki. Po obejrzeniu i kupieniu 
przeróżnych rzeczy, przeszliśmy do zwiedzania sal lekcyjnych, 
w których odbywały się praktyki. W izbach szkolnych 
znajdowały się sprzęty do budowli czy krawiectwa itd.                    

Po zajrzeniu do sal przeszliśmy do kolejnego budynku, czyli 
przedszkola. Śpiewaliśmy kolejne pieśni świąteczne                   
z dziećmi i czuliśmy radość w sercach, widząc uśmiechy                   
na twarzach przedszkolaków. Po koncercie kolęd  mieliśmy 
chwilę, by móc zająć się dzieciakami. Każdy uczeń z naszej 
klasy znalazł sobie podopiecznego, z którym grał w gry, 
kolorował kolorowanki lub układał puzzle. Po skończonej 
zabawie, pożegnaliśmy przedszkolaków i ruszyliśmy w dalszą 
wyprawę po Wejherowie. Wolnym krokiem ruszyliśmy                     
do starego cmentarza, gdzie odbyła się mała lekcja historii                    
na temat tego miejsca. Po wysłuchaniu ciekawostek 
przeszliśmy do parku Majkowskiego, żeby „zabić” czas                       
na placu zabaw. Po krótkiej przerwie na świeżym powietrzu, 
autobusem wróciliśmy do Bolszewa. 

Emilia Nierzwicka, 2b 

                                                       
      17.12.17r. odwiedziliśmy kpt. w stanie spoczynku 
Aleksandra Pawelca. Przyjaciel naszej szkoły, obrońca Kępy 
Oksywskiej w 1939 roku, później żołnierz ZWZ - AK, 13.12.17r. 
skończył 102 lata. Młodzież, pamiętając o Jubilacie, 
przygotowała laurki ze specjalnymi życzeniami. Szkolna 
delegacja przekazała panu Pawelcowi 74 laurki wykonane 
przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika               
w Bolszewie oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jakuba 
Wejhera w Górze. 

 Wizyta u państwa Pawelców była okazją do 
wspomnień i snucia planów na rok 2018 r. Pan Aleksander, 
wielbiciel dobrej kawy i domowego sernika, pokazał młodzieży 
swoje odznaczenia i wyróżnienia. Wśród nich były m. in. 

Odznaka dla Weterana Walk o Wolność i Niepodległość 
Ojczyzny oraz  Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Gdańska.” 
Kpt. Pawelec niezwykle ceni sobie honorowe obywatelstwa, 
jakie otrzymał od Gminy Lututów i  Gminy Wejherowo. 
Dostojnie prezentował się także Medal im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego przyznawany za wybitne zasługi dla Gdyni. 
Ostatni żyjący żołnierz 1 Morskiego Pułku Strzelców 
zadeklarował chęć pomocy w organizacji obchodów 100 
rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W 
rocznicowe działania włączy się cała młoda i starsza  
społeczność Bolszewa i okolicy. 
Za chęć pomocy i dalszej współpracy jesteśmy ogromnie 
wdzięczni. 

                                                               Katarzyna Błędzka 
 
 

Koncert kolęd - przedświąteczna integracja 2 b 

w PZKS w Wejherowie 

w Wejherowie  

 

Urodziny Weterana II wojny światowej 
 

 Dnia 11.01.2018r. klasy 2D oraz 2i miały okazję 
brać udział we wspaniałym koncercie pastorałek. Odbył 
się on w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w 
Wejherowie. Program artystyczny został przygotowany 
przez uczniów placówki oraz opiekunów. Młodzi artyści z 
wielkim talentem aktorskim oraz muzycznym perfekcyjnie 
przygotowali się do występu. Scenografia i stroje 
wzbudzały zachwyt a występ chóru oraz zespołu 
instrumentalnego zaczarował wszystkich obecnych. Przez 
ten krótki czas przedstawienia, widzowie znów mogli 
poczuć magię świąt. 

Kornelia Okoń 2D 
 



      Ale NEWS! STYCZEŃ 2018  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BOLSZEWIE 
 

                                                         8 

     
 
 
 
  W dniu 15.12.18r. w Gdańsku odbył się Wojewódzki Konkurs 
pt. „Historia Nagród Nobla”. Organizatorem wydarzenia 
było Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Lingwista.” 
Zadanie konkursu miało na celu poszerzenie wiedzy z zakresu 
historii Polski i świata w XX i XXI wieku w kontekście 
przyznawanych Nagród Nobla. Uczestnicy rozwijali 
spostrzegawczość i umiejętność logicznego myślenia. Młodzież 
poznała życie i prace laureatów tej prestiżowej nagrody.  
     Naszą szkołę reprezentowali: Weronika Zaborowska II b, 

Wiktor 
Klaman 
II b, Daria Szulta II f, Dominika Balakowska  II f oraz Maciej 
Dawidowski II f. Młodzież przygotowała się do testu 
i prezentacji wybranego przez siebie Noblisty. Uczniowie z klas  
gimnazjalnych  zainteresowali się dokonaniami : Marii Curie 
Skłodowskiej, Lecha Wałęsy, Władysława Reymonta, Henryka 
Sienkiewicza czy Wisławy Szymborskiej. Komisja najwyżej 
oceniła Darię Szulta, która w rozgrywce finałowej zajęła IV 
miejsce. Wszystkim uczestnikom konkursu gratuluję 
wyróżnień. Liczę na Was w przyszłym roku podczas II edycji  
„Historii Nagród Nobla.” 
 

                                                                                                                      Katarzyna Błędzka 

 
 Nazywam się Kornelia Okoń i jestem uczennicą klasy 
2D. Dnia 14.01.2018 r. miałam okazję brać udział w przepięknym 
koncercie charytatywnym z cyklu „Betlejem w Polsce”. Cały 
dochód z tej świątecznej trasy koncertowej zostanie przekazany 
na akcję „Głodnych nakarmić”. Muzycy odwiedzą łącznie                     
12 polskich miast. 
 Dyrektorem całego wydarzenia jest Mate.O – Mateusz 
Otremba. Za zapierającą dech w piersiach oprawę 
instrumentalną odpowiedzialna była Orkiestra Kameralna Miasta 
Tychy AUKSO pod dyrygenturą Marka Mosia. Jest to jedna                      
z najznakomitszych orkiestr europejskich. Artyści, których miałam 
okazję usłyszeć to: Natalia Kukulska, Kasia Moś, Daria Zawiałow, 
Beata Bednarz, Igor Herbut, Mietek Szcześniak, Agnieszka 

Musiał, Adam Krylik oraz Dana Vynnytska. 
 Podczas pierwszej części koncertu wykonawcy przedstawili najpiękniejsze kolędy z różnych stron świata. 
Miałam przyjemność usłyszeć hebrajską pieśń szabatową lub kolędę z historycznej krainy – Kapadocji. Jedna 
z artystek reprezentowała Ukrainę, perkusista orkiestry pochodzi z Argentyny, jeszcze inny członek zespołu, na co 
dzień mieszka w Izraelu. Druga część koncertu rozpoczęła się wystąpieniem biskupa oraz prezydenta Gdyni. 
Podzieliliśmy się opłatkiem, złożyliśmy sobie życzenia, a następnie śpiewaliśmy polskie kolędy wraz z muzykami. 
Między piosenkami czytane było Słowo Boże. Zakończeniem całego wydarzenia było wspólne uwielbienie śpiewem. 
 Jestem bardzo szczęśliwa, że brałam udział w tak 
pięknym koncercie. Było to cudowne rozpoczęcie nowego roku. 
Mimo że minęło trochę czasu od Bożego Narodzenia, znów 
można było poczuć atmosferę świąt. Pieniądze z trasy zostaną 
przekazane na szczytny cel a warto dzielić się dobrem z innymi. 
Wśród nas wciąż wiele osób jest niedożywionych, więc drobnym 
gestem można uszczęśliwić drugiego człowieka. Tekst piosenki 
promującej całą trasę „Betlejem w Polsce” głosi - „Głodnych 
nakarmimy, wystarczy dla wszystkich nas”. 

Kornelia Okoń 2D 
 

Wojewódzki Konkurs  

pt. „Historia Nagród Nobla”  

Bet le jem w Gdyni  
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 Początek Nowego Roku to czas na refleksje. Co 
udało nam się osiągnąć? Do czego chcemy dążyć?  
Z czego jesteśmy zadowoleni, a co przydałoby się zmienić?  
Efektem takich rozmyślań są popularne postanowienia 
noworoczne. 
 
1. Nauczę się języka obcego  
 Co do tej pory stało na przeszkodzie? Brak 
wolnego czasu, nieśmiałość? Na wszystko zawsze 
znajdzie się sposób. Niektóre kursy językowe odbywają się      
w różnych godzinach przez siedem dni w tygodniu. Możemy 
również skorzystać z oferty internetowych kursów 
językowych. Uczyć można się też samemu w domu                        
za pomocą oglądania obcojęzycznych stacji TV, filmów czy 
książek.   
2. Będę lepiej zorganizowany/a 
 Organizacja to klucz do sukcesu. Skutecznym 
sposobem jest też prowadzenie kalendarza (tak zwanego 
organizera), do którego wpisywać będziemy ważne terminy. 
Równie dobrze egzamin zdają listy ze wszystkimi zadaniami, 
które powinnaś wykonać danego dnia. Dzięki temu zyskasz 
pewność, że o niczym nie zapomnisz, a Twoje życie 
z pewnością stanie się lepiej zorganizowane. 
3. Poświęcę bliskim więcej uwagi 
 Uwaga to jedna z najważniejszych spraw. Ile razy 
ktoś coś do Ciebie mówi, a Ty rejestrujesz tylko połowę 
z tego, odpowiadając tylko „yhym”, „tak”, „nie”, „no co ty”… 
a po chwili nawet nie wiesz, co „mówiłeś”? Postarajmy stać 
się  uważnym słuchaczami oraz zaangażowanymi 
rozmówcami. 
 
4. Dołączę do redakcji gazetki szkolnej "ALE NEWS!" 
 Nie jesteś jeszcze z Nami? Napisz coś o sobie, 
o swoich zainteresowaniach, o książkach, które 
przeczytałaś/eś lub o  podróżach Twoich marzeń. Swoją 
pracę możesz wysłać na e-mail gazetki: 
alenewsbolszewo@gmail.com.  
 

Marta Roszman 

 
       Nowy Rok 2018…. Co za tym idzie? Coroczne  (często te 
same) postanowienia noworoczne. Niemal co roku obiecujemy 
sobie przestać jeść słodycze, zacząć biegać, bardziej dbać 
o siebie itp.  W wymyślaniu nie mamy sobie równych. Ale ile                   
z owych postanowień zostaje „zrobionych”? Na ogół lista 
wykonanych obietnic świeci pustkami. Czym jest to 
spowodowane? Często zwyczajnie zapominamy. Gdyby ktoś co 
dzień przypomniał ci o jakimś obowiązku, z pewnością po jakimś 

czasie weszłoby ci to w nawyk. 
Więc cóż czynić? Za cele obrać 
sobie niewielkie postanowienia 
(ambitnie ale bez szaleństw). 
Zamiast np. ograniczyć ilość 
spożywanego cukru do zera, 
możesz na początek ograniczyć go 
w połowie, przykładowo: od teraz 
herbatę słodzę jedną łyżeczką 
ksylitolu zamiast dwiema. Tym 
sposobem robisz postępy, 
których  nie odczujesz. Dopiero 

z czasem zobaczysz efekty.  P ods umowu jąc :  za  c e l  
ob i e rz  c oś  c o  nap rawdę  jes teś  w  s tan i e  wyk onać .  
Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2018. 

Marysia 

 

„Za każdym czynem musi stać motyw"- Leonardo da 
Vinci. W dzisiejszych czasach trudno zadbać o swoje 
zdrowie. Sklepiki szkolne coraz częściej sprzedają 
przetworzoną lub z ogromną ilością cukru żywność, takie jak 
np. lizaki i chipsy. Dzisiejsza młodzież jest przyzwyczajona 

do „śmieciowego jedzenia” 
i niedbania o swój organizm. Ale 
czy na pewno wiemy, z czym 
mamy walczyć i co nam grozi, 
żyjąc tak jak teraz? 
Błędne nawyki żywieniowe 
młodych ludzi to problem, 
z którym zmagają się nie tylko 
rodzice czy lekarze, ale także 
nauczyciele i dietetycy. Coraz 
częściej młodzi ludzie walczą      

z  nadwagą i otyłością. Nieregularne spożywanie posiłków to 
najczęstszy błąd popełniany przez dzieci w wieku szkolnym. 
Niejedzenie śniadań, kosztem dłuższego snu, oraz 
przejadanie się  na wieczór, po zajęciach, sprzyja 
pogorszeniu przyswajania wiedzy i nabywania umiejętności. 
Kolejnym istotnym błędem popełnianym przez młodzież 
szkolną jest podjadanie. Między posiłkami podjada około 
90% młodzieży, a połowa z nich robi to kilka razy dziennie. 
To także ważny czynnik sprzyjający przekarmieniu 
i nadwadze. Dzieci unikają spożywania warzyw, owoców, 
produktów zbożowych czy też strączkowych. W zamian w ich 
miejsce pojawiają się hamburgery, frytki, chipsy i słodycze. 
Z tej racji, iż te produkty najczęściej można otrzymać 
w szkolnych sklepikach, lub też w barach szybkiej obsługi, 
znajdujących się w niedalekiej odległości od szkoły. 
Badania pokazują, iż nadwaga oraz otyłość występuje u 7-
15% dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat. Skala tego 
problemu niestety coraz bardziej pogłębia się. Głównym 
czynnikiem odpowiedzialnym za niego są ogromne błędy 
żywieniowe zarówno dzieci, jak i ich rodziców, a także 
niewielka aktywność fizyczna. 
Czy zdajesz sobie sprawę, jaką krzywdę sobie robisz? 
Nigdy nie mamy na nic czasu, a gdyby zacząć go planować? 
Rozmawiając na temat innych, nie pomożemy sobie. 
Z a c z n i j m y  o d  s i e b i e .  

W kolejnym numerze gazetki szkolnej „Ale 
NEWS!” przedstawię Wam w jak łatwy i wygodny sposób 
włączyć do swojego życia zdrowy tryb. 

Ewa Westphal  
- sekretarz naczelny gazety „Ale NEWS!” 

PO NITCE DO KŁĘBKA. . .  

Zacząć od nowa  

POSTANOWIENIA NOWOROCZNE 
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W Polsce Dzień Babci obchodzimy 21 stycznia, a Dzień 
Dziadka 22 stycznia. W te święta wnuki mają okazję 
podziękować swoim dziadkom za trud włożony 
w wychowanie, za czas im poświęcony, za troskę, opiekę, 
zabawę i przekazaną wiedzę. W tym dniu warto zaplanować 
wizytę u naszych dziadków. Czasem sama obecność wnucząt 
bywa najwspanialszym prezentem. Jakkolwiek warto też 
pomyśleć nad jakimś drobnym prezentem, który ucieszy 
naszych dziadków. Przed Dniem Babci i Dniem Dziadka 
dobrze jest zaplanować wspólny czas, aby sprawił on wiele 
radości zarówno nam jak i seniorom. Zwykła rozmowa lub 
spacer z pewnością sprawią naszym dziadkom wiele 
przyjemności.  
Pomysł utworzenia święta w Polsce pojawił się w tygodniku 
„Kobieta i Życie” w 1964 roku, a jego datę zawdzięczamy 
Mieczysławie Ćwiklińskie - znanej sławie kina i teatru. Tego 
właśnie dnia w 1965 roku kobieta miała wystąpić w Poznaniu. 
Redakcja „Expressu Poznańskiego" wręczyła jej tort oraz 
kwiaty, ustanawiając tym samym ten dzień - Dniem Babci, 
którego głównym pomysłodawcą był Kazimierz Flieger. 
Później powstał również zwyczaj obchodzenia Dnia Dziadka – 
22 stycznia, dzień po Dniu Babci. Istnieje też przekonanie, 
że święto dziadków zostało przeniesione do Polski 
prawdopodobnie z Ameryki w latach osiemdziesiątych 
XX wieku. 

P.S. 

 
„Babcia jest trochę 
rodzicem, trochę 
nauczycielem i trochę 

najlepszym 
przyjacielem.’’ 
 „Gdy dziadkowie wchodzą drzwiami, dyscyplina wylatuje 
przez okno”. 
 „Babcia – dziedzictwo intencji, nadzieje i marzenia, 
odpoczynek serca w pieszczocie, niekończąca radość 
przeglądania się w jej oczach”. 
 „Dziadkowie dają bezwarunkową miłość, oparcie i od 
czasu do czasu zastrzyk gotówki. Miejsce, gdzie wnuki 
zawsze mogą przyjść, jeśli tego właśnie potrzebują. I nie 
mówią im, co powinni zrobić, bo to aż w nadmiarze 
otrzymują od rodziców. Pozwalają wnukom samym 
rozwiązywać swoje problemy”. 
 

 Paulina S. II f 
 
 

 

Jaki jest współczesny dziadek? Jaki był, gdy był młody? 

Nosił długie włosy? Słuchał „Czerwonych gitar”? Jeździł 

do pracy motorem Jawa lub samochodem marki Fiat? 

Chodził po górach? Co robi teraz? Pracuje? Pomaga 

innym? Realizuje swoje pasje, a może opiekuje się 

wnukami?  

Redakcja czeka na rozmowy, z których wyłonią się portrety 
aktywnych, pełnych energii i ciekawych świata ludzi. 
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. 
Najciekawsze wywiady zostaną opublikowane w szkolnej 
gazetce. Celem konkursu jest pogłębianie relacji 
rodzinnych oraz budowanie więzi międzypokoleniowych 
oraz kultywowanie tradycji obchodów świat 
okolicznościowych: Dzień Dziadka. 

W konkursie może wziąć udział każdy uczeń Szkoły 
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie, który 

w terminie do 16 lutego 2018r.  prześle na adres mailowy 
redakcji szkolnej wywiad 
przeprowadzony 
z dziadkiem na temat 
miejscowości, w której się 
wychowywał; szkoły, do 
której chodził; 
przedmiotów, jakie 
lubił…. W wywiadzie 
powinny znaleźć się m.in. 
odpowiedzi na poniższe 
pytania: Jak dziadkowie 
wspominają swoje 
szkolne czasy? W jaki 
sposób młodzież 
spędzała wolny czas? Jak można było żyć bez komórki 
i Internetu? Oczywiście młodzi dziennikarze 
przeprowadzający wywiad sami powinni dotrzeć do 
nowych i ciekawych informacji o swoich dziadkach. 
Wywiad może być przedstawiony w formie pisanej lub 
nagrania video, można uzupełnić go także o fotografię 
dokumentującą rozmówców. 

R e d a k c j a  c z e k a  n a  Wa s z e  w yw i a d y :  
a l e n e w s b o l s z e w o @ g m a i l . c o m  

 
P i s z ,  r ó b  z d j ę c i a ,  n a g r a j  f i l m …  

Redakcja gazetki szkolnej  Ale NEWS! 

ogłasza Konkurs Dziennikarski! 

Najważniejsze świę ta! 

KILKA CYTATÓW NA 
TEMAT 

DNIA BABCI I DZIADKA 

 

Dziadku 

jesteś 

tylko mój! 

Przeprowadź wywiad ze swoim dziadkiem 
i weź udział w konkursie „Dziadek też nosił 

dziurawe dżinsy i długie włosy" 

mailto:alenewsbolszewo@gmail.com
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Redakcja: Ile 

lat pracuje 

Pan w szkole? 

Marek Czoska: 

Pracuję w 

szkole 23 lata. 

Red.: Czy lubi 

Pan pracę 

nauczyciela? 

M.Cz.: Tak 

bardzo lubię 

pracę w szkole. 

Praca z 

młodzieżą 

sprawia mi 

przyjemność. 

Red.: Jakich 

przedmiotów 

Pan uczy? 

M.Cz.: Religii, 

języka  kaszubskiego i bawię się w  teatr. 

Red.:  Dlaczego wybrał Pan akurat te przedmioty 

nauczania? 

M.Cz.: Czasami tak jest,  że praca człowieka sama znajdzie, 

tak się poskładało, w życiu przypadków nie ma, że akurat 

trafiłem na teologię i załatwiając papiery między jednym 

proboszczem a drugim, powiedziałem sobie, to chyba jest to     

i tak zostało do dzisiaj. 

Red.: Co Pan uważa za swój największy sukces 

zawodowy? 

M.Cz.: Cieszę się z różnych, czasami drobnych sukcesów, 

jeżeli np. komuś wyjdzie w przedstawieniu albo się uda np. 

pokonać jakieś swoje słabości, np. nieśmiałość albo 

„ogarnięcie” dużej ilości tekstu. To jest dla mnie sukces. 

Dużym sukcesem także dla mnie są osiągnięcia w konkursie 

biblijnym, czy w konkursach kaszubskich. 

Red.: Jakie są wady, a jakie zalety w pracy nauczyciela? 

M.Cz.: Zaletą jest pewnie praca z młodym człowiekiem. 

Dawanie i otrzymywanie nie tylko  nauki, ale i radości z tego 

co się robi.  Minusem jest „papierologia” oraz czasami brak 

zaufania np. pomiędzy rodzicami i nauczycielami, uczniami  

i nauczycielami. Gdyby wszyscy sobie nawzajem ufali                         

i wspierali się, to byłoby doskonale.  

Red.:  Czy od zawsze Pan myślał, że zostanie 

nauczycielem? 

M.Cz.: Nie, co prawda w dzieciństwie bawiłem się w szkołę              

z moim bratem przy tablicy i uczyłem go tam ze starych 

zeszytów, ale nigdy nie myślałem, że będę nauczycielem.  

Red.: Jak ocenia Pan swoją prace tak od 1 do 10? 

M.Cz.:  Myślę, że czwóreczka z plusem. 

Red.: Pana słaba strona jeśli chodzi o przedmiot? 

M.Cz.: Słabą stroną, jeżeli chodzi o przedmiot, jest 

ograniczenie czasowe, że nie zawsze się udaje w ciągu 45 

minut zrealizować, to co się zaplanowało. 

Red.: Co najbardziej lubi Pan w Pana dziedzinie 

nauczania? 

M.Cz.: Na pewno Pismo Święte, wczytywanie się, 

odgadywanie wspólnie z uczniami tego, co się znajduje                       

w Słowie Bożym.  

Red.:  Czy od początku dobrze się pracowało w tym 

zawodzie? 

M.Cz.:  Uważam, że jak ktoś trafi na taką pracę, którą lubi, to 

jest szczęśliwy. 

Red.: Czy stawia Pan duże wymagania uczniom                           

i dlaczego? 

M.Cz.: Tak, staram się wymagać od siebie i staram się 

wymagać od uczniów. Troska i  odpowiedzialność stawia 

wymagania.  

Red.: Czy organizuje Pan szkolne konkursy i czy dzieci 

chętnie biorą w nich udział ? 

M.Cz.: Tak, organizuję konkursy, już mówiłem o konkursach              

z kaszubskiego, konkurs biblijny. Czy biorą chętnie udział… 

różnie bywa, ale ogólnie nie narzekam. 

M.Cz.: Zadaje Pan dużo zadań domowych swoim 

uczniom? 

M.Cz.: Oczywiście dlatego, że nad tekstem, nad Pismem 

Świętym, o którym rozmawialiśmy na katechezie, warto się 

pochylić chociaż na chwilę w domu. 

Red.: Czy trudno było uzyskać taką wiedzę, by można 

było zostać nauczycielem?  

M.Cz.: Jeśli chodzi o zdobycie wiedzy, to ta wiedza jest cały 

czas zdobywana, również uczę się od moich uczniów . 

Red.: Czy jest Pan zadowolony z sukcesów uczniów?  

M.Cz.: Tak, nawet tych najdrobniejszych. 

Red.: Czy uczniowie chętnie uczą się na Pana lekcjach? 

M.Cz.: Co kraj, to obyczaj, niektórzy chętnie, niektórzy mniej 

chętnie…  

Red.: Jaką pamięta Pani najśmieszniejszą sytuację                       

w szkole?  

M.Cz.: Przypomina mi się taka sytuacja, a propos modlitwy,    

z jedną klasą mówiliśmy tzw. Modlitwę spontaniczną, no                  

i jeden z uczniów powiedział w modlitwie: „Proszę o to, żeby 

szkoła się spaliła”. Oczywiście przerwałem szybko modlitwę                  

i mówię: „Proszę tak nie mówić…” i cały wykład 40-minutowy 

na temat,  o co można się modlić, a o co nie. Co się okazało, 

że na następnej przerwie do szkoły przywieziono gaśnice, no 

i moi uczniowi, którzy się modlili wtedy, przybiegli  szybko i 

mówią „Proszę Pana, proszę Pana,  chyba ta nasza modlitwa 

się spełniła, bo gaśnice przywieźli”, no i wtedy   do mnie 

doszło, że Pan Bóg i tak wysłuchuje nawet najdziwniejszych 

modlitw, a i ma także poczucie humoru. 

Red.: Co będzie Pan wspominał, gdy odejdzie ze szkoły? 

M.Cz.: Pojadę sobie na ryby i odpocznę. 

Red.: Dziękuję za wywiad, do widzenia. 

 

Martyna Rohde 

Wywiad nauczycielem z pasją  
- Panem Markiem Czoską 

„W dzieciństwie bawiłem się w szkołę..” 
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ST AR W ARS -  m ój  ga lak t yczn y ś w ia t  

Mam na imię Wojtek. Jestem uczniem Szkoły 

Podstawowej 

w Bolszewie. 

Spośród kilku 

dziedzin, którymi 

się interesuje, 

w szczególności 

jedna wręcz mnie 

pochłonęła. Nie 

pozostało nic 

innego jak wejść 

w ten gwiezdny 

świat. W ten 

właśnie sposób 

stałem się Star 

Warsowym 

maniakiem. Moja 

galaktyczna 

przygoda 

rozpoczęła się, gdy mój tata pokazał  mi film Star Wars Nowa 

Nadzieja. Po obejrzeniu całej serii filmów, przyszła kolej na 

książki i komiksy, gry zarówno komputerowe jak i planszowe. 

Zacząłem również kolekcjonować Lego Star Wars. Muszę 

przyznać,  że moja kolekcja jest już całkiem spora. Staram się 

jednak rozwijać swoją pasję również w inny sposób. 

Uczestniczyłem w kilku Star Warsowych konwentach 

(zlotach fanów Star Wars). Ostatnio brałem udział w Zlocie 

Fanów ForceCon2017 w Wejherowie, który odbył się z okazji 

premiery najnowszej części sagi Gwiezdne Wojny: Ostatni 

Jedi . Siły rebeliantów i imperium spotkały się na Placu 

Wejhera. Spod pomnika Lorda Vadera (przebrany pomnik 

Jakuba Wejhera, o którym wspomniały nawet światowe 

media), ruszyła wielka parada rycerzy Jedi, szturmowców 

i innych przybyszy z odległej galaktyki. Brałem udział                        

w konkursie kostiumów, przebrany za Jawę. Mój strój otrzymał 

wyróżnienie, za co dostałem gadżety Star Wars                             

od organizatorów. 

 Jednak moim marzeniem, jest udział w światowym 

konwencie Star Wars Celebration (4-dniowe święto  fanów 

Star Wars), który odbywa się zazwyczaj w USA, jednak co 

kilka lat jest organizowany w Europie. Chciałbym zachęcić 

wszystkich do zapoznania się ze światem okrutnego Lorda 

Vadera, pięknej księżniczki Lei i odważnego Luke'a 

Skywalkera. 

Niech Moc  Będz i e  Z  Wami !  

                                                     Wojciech Słowiński kl. II C 

 

 

  Mówiąc o ściąganiu w szkole, chciałoby się 
powiedzieć o jakichś nadajnikach w uszach, krótkofalówkach 
w chipsach lub napisach, które widać tylko na pod czerwień. 
Ale tak nie było, ani nie jest. Ściąganie ogranicza się raczej  
do świstków papieru w piórniku lub niezgrabnym napisie na 
nadgarstku. Nauczyciele są wyczuleni. Byle kto nie ściąga. 
Często potrzeba do tego sprytu i wyczucia. Rozłóżmy owe 
ściąganie na czynniki 
pierwsze: 

1. Problematyka: 
Na ogół owy uczeń nie jest 
w stanie przyswoić danej 
partii materiału (brak 
czasu, chęci, 
umiejętności). 

2. Sposoby: 
Ściągi najczęściej występują w tradycyjnej papierkowej formie. 
Liściki, karteczki itp. Niektórzy sięgają po radykalniejsze 
środki np. telefon ze ściągą (ale to już wyższy level). 

3. Konsekwencje 
a) udało się 
Ściągnąłeś wszystko bez przeszkód. Jesteś zadowolony 
i czujesz, że zdasz. Jednym i zasadniczym problemem jest to, 
iż dalej nie przyswoiłeś danej partii materiału. Czyli  nie ma 
postępu. 
b) zostałeś przyłapany 
Nauczyciel domyślił się/ zobaczył. W takim momencie jesteś 
na straconej pozycji. W najgorszym przypadku otrzymujesz 
ocenę niedostateczną. Poza nieopanowaniem materiału,  
tracisz trochę w oczach nauczyciela. Jednym słowem: 
przypał. 
R E AS U M U J ĄC :  śc i ą ga n i e  n i e  j e s t  d o br e .  J e s t  
b a r dz o  r yz yk ow n e .  
 

Maria Boyke 

Pasje naszych uczniów  

Anatomia ściągania 
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Rozstrzygnięto XV Jubileuszowy Gminny Konkurs 
Plastyczny „Moje piękne Święta”. Konkurs dedykowany był dla 
uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych, a także 
przedszkolaków.  Wśród kilkudziesięciu nadesłanych prac 
wybrano te najpiękniejsze, których autorzy wykazali się 
oryginalnością pomysłu i precyzją wykonania. W kategorii klas 
gimnazjalnych zwyciężyły prace Wiktorii Bojke z kl. IIe 
i Wiktora Klamana z kl. IIb, których opiekunem była Pani 
Bożena Reszke 
 Grand Prix konkursu zdobył Wiktor Klaman i kartka jego 
projektu znajdzie się na okładce grudniowego wydania 
biuletynu „Nasza Gmina”. Wszyscy laureaci i wyróżnieni                   
w konkursie zostali nagrodzeni dyplomami i upominkami. 

B.R. 
 
 
 
 
 

Dnia 22 grudnia odbył się miedzyklasowy Konkurs Kolęd 
Karaoke. Wiele klas zgłosiło się do konkursu, którego głównymi 
organizatorkami były: pani A. Mitrowska i pani A. Klejbor. 
Zmaganiom przewodzili: Maria Hadam i Maciej Mitrowski. 
Natomiast skład jury stanowiły: Ewa Westphal, Paulina 
Wikar, Zuzanna Patrykus, p. B. Brzuzy, p. E. Laskowska.  

Konkurs wygrała klasa I Ia z wychowawcą  
panią C. Czarnecką, z pastorałką „Jest taki 
dzień”.  

Na drugim miejscu IIIi z wychowawcą panią 
M. Jędrzejewską, z pastorałką „Świeć gwiazdeczko”. 

Na trzecim miejscu III e z wychowawcą panią 

K. Kruszyńską, z piosenką świąteczną „Santa claus is 
coming to town”.  

Gratulujemy! Magda 
 
 

 
 

Dnia 20 grudnia do naszej szkoły przy ul. Leśnej 35 
przybył podróżnik opowiadający nam o miejscach na ziemi,    
o których nawet nie mieliśmy pojęcia, jak się żyje. Chciałabym 
przytoczyć dwa miejsca skrajnie inne. Mają inne warunki 
mieszkalne, wręcz inne życie. 
Mongolia, biedne państwo. Gęstość zaludnienia wynosi 
2os/km2. Lato jest tam bardzo gorące, natomiast zima bardzo 
mroźna, która często uniemożliwia różne uprawy.  
Opady atmosferyczne występują tutaj niezwykle rzadko. Przez 
nieliczne opady ludzie są często zmuszeni do zmieniania 
miejsca zamieszkania. Utrzymują się z hodowli  bydła. 
Dubaj - kojarzy się z opływającym złotem. Bardzo wysoki 
standard życia. Na ulicach nie zobaczymy pojazdów jak 
w Polsce. Jest to bardzo przedsiębiorcze miasto, dzięki czemu 
mieszkańcy prowadzą luksusowe życie. 

Magda 

Spotkanie z  podróżnikiem  

XV Jubileuszowy Gminny Konkurs 

Plastyczny „Moje piękne Święta” 

Klasow y Konkurs Kolęd  
KARAOKE 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lato
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zima
https://pl.wikipedia.org/wiki/Opad_atmosferyczny
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Zamiast martwić się, że w tym roku nigdzie nie 
wyjedziecie, spróbujcie urządzić sobie w domu ferie na 
wesoło. W a r t o !  Bez względu na wiek ludziom wesołym żyje 
się lżej i przyjemniej. Są bardziej lubiani, łatwiej nawiązują 
znajomości i odnoszą sukcesy.   
Ferie są po to, aby odpoczywać i  bawić się oraz 
realizować swoje zainteresowania, na które w okresie 
nauki często brakuje każdemu z nas  czasu. 
 

A oto pomysły na zimowe ferie, jak nie dać się nudzie: 
 
 zabaw się w detektywa i wytrop atrakcje, które na czas ferii 
przygotowano w Twojej okolicy;  
 daj odpocząć swojemu komputerowi! Możesz go nakryć 
kocykiem;  
 ćwicz równowagę – np. stanie na jednej nodze...., a potem 
spróbuj to samo z zamkniętymi      oczami. Trudne? Nic nie 
jest łatwe na początku; 
 pisz pamiętnik: „Wesołe ferie” – opisz jedno zabawne 
zdarzenie każdego dnia! Twoi potomkowie będą mieli kiedyś 
świetną zabawę; 
 wyprowadzaj psa pięć razy dziennie...pies będzie 

szczęśliwy, a Ty zdrowszy (zdrowsza). Nie masz psa? Możesz 
wyprowadzać czworonoga sąsiadów, jeśli się zgodzą; 
 spotykaj się z przyjaciółmi, urządzajcie sobie zabawy na 
świeżym powietrzu;  jazda na łyżwach, gra w piłkę, a przede 
wszystkimi szaleństwa na śniegu  (gdy tylko spadnie, bo nie 
wiadomo jak długo u nas zagości). 
 

POZ A T YM  B AWCI E S I Ę DOBRZE I  
ODPOCZYWAJCIE  

 –  ŻYCZĘ WAM   I  SOBIE  
 

U D AN Y C H  I  B E Z P I E C Z N Y C H  F E R I I !  
 

Maciej Szur kl. II a 
Grafika: Natalia Szotrowska 

Witam Was Drodzy Czytelnicy! 

Dzisiaj przychodzę do Was z dość nietypowym tematem. Otóż 
pewnie mało kto wie, że dnia 18.01.2018 roku jest Dzień ze 

swojego dzieciństwa tego żółtego misia kochającego miód. 
A może macie młodsze rodzeństwo, które z chęcią ogląda tę 
bajkę? Może teraz czas, żebyście dowiedzieli się, skąd wziął 
się pomysł na tę książkę czy też kiedy odbyła się pierwsza 
premiera bajki. Zacznę od tego, że  jest to fikcyjna postać 
z literatury dziecięcej stworzona przez brytyjskiego pisarza 
A.A. Milne’a. W pierwszej książce o Kubusiu Puchatku 
wydanej 14 października 1926 roku pojawiły się takie postacie 
jak: Prosiaczek, Królik, Kłapouchy, Sowa Przemądrzała, 
Mama Kangurzyca i Maleństwo oraz Krzyś (którego 
pierwowzorem był syn autora), w drugiej części pt. Chatka 
Puchatka autor dodatkowo wprowadził postać Tygrysa. 

Pochodzenie imienia: 

Podobnie jak i wiele innych postaci z książek Milne’a, Kubuś 
Puchatek został nazwany imieniem jednej z zabawek 
Christophera Robina Milne’a (1920–1996), syna pisarza. 
Z kolei pluszowa zabawka Christophera została nazwana tak 
od imienia niedźwiedzicy Winnipeg będącej żywą maskotką 
kanadyjskiego wojska z Korpusu Weterynaryjnego Kanady. 
Została kupiona za 27 dolarów przez porucznika Iana 
Gary’ego w miasteczku White River 
w Ontario, gdzie dziś znajduje się 
pomnik misia. W październiku 1914 
roku została przewieziona do Wielkiej 
Brytanii. Postanowiono pozostawić ją   
w londyńskim ogrodzie zoologicznym. 
Pierwsza bajka powstała w 1988 roku 
w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce 
pojawiła się w 1992 roku.  

Niedźwiedzica Winnie, od której 
wziął nazwę Kubuś Puchatek. 

 P.S IIF  

Pomysły na fer ie zimowe 2018  

Dzień Kubusia Puchatka  
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Zaproszenie 
 

dla 
 

Klasy Roku 2017 

VII d  

wraz z  wychowawcami 

-  zwycięzców XVII I  edycji  akcji  

szkolnej 

„Namaluj Dzieciom Uśmiech”  

na „Integracyjny Ba l  Karnawałowy”  

d la  dziec i  

z POWIATOWEGO ZESPOŁU 

KSZTAŁENIA SPECJALNEGO  

W  WEJHEROW IE 

 

Strój karnawałowy obowiązkowy ☺ !  

 

 

 

XVI I I  edycja akcj i  szkolnej  „Namaluj  Dzieciom Uśmiech”  
zakończona sukcesem!  

BRAWO VI I  d! ! !  
 

Zebraliśmy magiczną ilość czekolad- 577!  W naszej zabawie wzięło udział 16 klas. 

Jes teśc ie  w span ia l i ,  do  os tatn ie j  m inuty  było  gorąco !  Walczyl iś c ie  dz ie ln ie ,   

za  co  serdeczn ie  w szystk im zaangażow anym g i mnaz ja l is tom,  

 w ychow aw com oraz  r odz icom dz ięku jemy! ! !  
 

Klasami Roku 2017 zostały:  

I  mie jsce -  VI Id  w ych.  p.  Katarzyna Nikrant  i  Aleksandra Budnik  –  112 czekolad  

I I  mie jsce -  VI I  a wych.  Hanna Dett la f f  -  96 czekolad 

I I I  mie jsce I I  f (oddziały g imnazjalne)–w ych.  Dorota Gal in iewska –  65 czekolad  

IV miejsce –  VII  e w ych.  Al ic ja  Buczyło  -  Lniska –  52 czekolady 

V miejsce –  I I  b (oddzia ły g imnazjalne)  w ych.  Katarzyna  Błędzka –  34 czekolady 

 Dzięku je m y! ! !  

Laureaci konkursu – klasa VII d  oraz  wyróżnieni uczniowie klasy VII a wezmą udział  

dnia 26 styczna 2018r. w „Integracyjnym Balu Karnawałowym ”  dla dzieci   

z  POWIATOWEGO ZESPOŁU KSZTAŁENIA SPECJALNEGO W WEJHEROWIE.  

Sprawozdanie z  balu zostanie opubl ikowane w następnym  

numerze gazetki  szkolnej.  

Do zobaczenia w kolejnej edycji za rok.  

 Organizatorzy 

Katarzyna Smentoch, Wiesława Żywicka, Bożena Reszke 
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KLASA ROKU W OBIEKTYWIE – VII d! Laureaci „Namaluj Dzieciom Uśmiech” 

Klasa integracyjna potrafi pomagać! 

Pomaganie drugiej jednostce czy też osobie mamy w genach a bynajmniej powinniśmy mieć. Każdy z nas 
świadomie bądź też nieświadomie choć raz pomógł bezinteresownie temu, kto tej pomocy potrzebował. Na przykład 
zwierzęta z tego samego stada, trzymają się razem i pomagają sobie wzajemnie, ludzie żyjący wspólnie pomagają sobie.  
Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak często pomagamy bezinteresownie. Często takie przypadki możemy spotkać 
w naszych domach. Kiedy otwieramy drzwi mamie bądź tacie, bo oni mają zajęte ręce, jesteśmy nie tyle uprzejmi i dobrze 
wychowani, ale również nieświadomie im pomagamy. Nawyk udzielania pomocy jednak trzeba sobie wypracować i go 
nieustannie pielęgnować. Pomoc ta powinna być bezinteresowna i dająca nam tylko i wyłącznie satysfakcję. 
Oprócz rodziców, którzy uczą nas każdej dziedziny życia również nauczyciele i wychowawcy wpajają nam taką wiedzę. 
Tak jest bynajmniej w naszej szkole. Nasze grono pedagogiczne często zachęca nas do brania czynnego udziału w 
różnych akcjach charytatywnych, które bez zbędnych narzędzi uczą nas pomocy bezinteresownej najbardziej 
potrzebującym. W szkole jednocześnie prowadzonych jest kilka akcji charytatywnych tak, aby każdy z uczniów mógł 
znaleźć dziedzinę, w której bez problemu może pomóc. Jedną z bardzo fajnych akcji, która jest przeprowadzana w naszej 
szkole to: „Namaluj Dzieciom Uśmiech”. Kolejną akcją z zupełnie innej dziedziny życia jest akcja polegająca na 
pomocy czworonogom. Uczniowie przynoszą karmy dla psów lub kotów i inne smakołyki, aby wspomóc schronisko, w 
których znajdują się potrzebujące zwierzaki. Przez takie akcje młodzi ludzie tacy jak ja uczą się nie tylko odruchu pomocy 
innym, ale również zaczynają szanować i doceniać to, co mają. Od dawna wiadomo, że gdy człowiek patrzy na krzywdę 
innego człowieka czy też zwierzęcia widzi siebie jako wielkiego zwycięzcę, ponieważ sam nie musi prosić o pomoc. Jest 
to bardzo ważne, każdy z nas w ten sposób uczy się żyć w społeczeństwie, dając innym również coś od siebie,  a nie 
tylko zachowując postawę roszczeniową, która polega tylko i wyłącznie na braniu. Przed okresem świątecznym 
włączyliśmy się w akcję „Szlachetna Paczka”, zbieraliśmy słodycze, odzież oraz inne niezbędne artykuły i przekazujemy 
je wybranej przez nas biednej rodzinie, która jest w potrzebie.  

K a ż d y  z  n a s  p ow i n ie n  u mi e ć  po m a g a ć .  Bardzo się cieszę, że ofiarowywanie pomocy i wsparcia 
uczę się nie tylko w domu i na lekcjach religii, ale również w szkole w codziennym funkcjonowaniu. Najbardziej przecież 
cieszą człowieka małe sukcesy a ja osobiście uważam, że pomoc w moim wieku innym to mój mały sukces, który będę 
rozwijać dzięki akcjom charytatywnym przeprowadzanym w mojej szkole.  

Paulina 
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Zapewne 
każdy ogląda 
seriale, nieważne 
jakiego gatunku. 
Sama oglądam 
ich bardzo dużo, 
dlatego 
przedstawię Wam 
propozycję, która 
mam nadzieje 
przyciągnie 
waszą uwagę. 

Pierwszy odcinek Riverdale został wyemitowany w styczniu 
2017 roku i dotychczas ciągle pojawiają się odcinki drugiego 
sezonu. Serial został wyprodukowany na kultowej serii 
komiksów w Stanach Zjednoczonych- Archie Comics, które 
zaczęły pojawiać się już w 1941 roku. Na Archie Comics 
zostało wychowane wiele pokoleń Amerykanów, przez co 
komiks stał się dla nich chwałą. Miał wiele ekranizacji, lecz 
najmłodszą z nich jest właśnie Riverdale. Mimo  że serial oraz 
komiks różnią się od siebie pod wieloma względami, to mimo 
wszystko cieszy się zainteresowaniem wielu osób, w tym 
oczywiście moim. W Riverdale zadbano chyba o wszystko, 
aktorzy są dobrani idealnie do swojej postaci i w większość 
dopasowują się do swoich odpowiedników komiksowych, 
a klimat przystosowuje się do tajemniczego zaginięcia Jasona 
Blossoma, który jest głównym wątkiem pierwszego sezonu. 
Na ekranie nie zobaczymy wielu znanych młodych twarzy, bo 
postawiono głównie na nowe osoby, lecz w postaciach 
dorosłych spotkamy wiele osób, które mają dłuższy staż                         
w aktorstwie. Historia serialu zaczyna się 4 lipca, kiedy dwójka 
bohaterów robi sobie wycieczkę i chce popływać łódką, 
miejscową rzeką, lecz z podróży wraca już tylko jedna z nich. 
Właśnie w tym momencie zaczyna się cała akcja serialu, która 
będzie miała wiele tajemnic oraz wątków. Uważam, 
że Riverdale jest idealną propozycją dla młodzieży, więc jeśli 
macie ochotę na serial tajemniczy z ciekawą akcją, to on jest  
właśnie dla Was.  

 
Weronika 

 
 
 
 

W dniu 21.12.2017r. za pieniądze zarobione na 
kiermaszu szkolnym klasa 5b wyjechała na bowling do kręgielni 

Olimp w Wejherowie  
Wraz z 5 klasą i ich wychowawcą 
Sławomirem Toruńczak pojechała 
też pani Mirosława Roszman. Klasa 
została podzielona na 4 grupy (5-8 
osób). W każdej drużynie wygrało 
kilka osób. W jednej z drużyn 
wygrały Agata Damaszke i Lidia 
Lejk. Celem wycieczki była dobra 

zabawa, co było proste do zrealizowania :) Za pieniądze, które 
zebraliśmy, kupiliśmy też pizzę. Po drużynowej rywalizacji 
wszyscy byli bardzo zmęczeni. Następnego dnia wszyscy wrócili 
do szkoły szczęśliwi i z dobrymi wrażeniami. Cała klasa ma 
nadzieję, że takich wyjazdów będzie więcej. 
 

Pozdrawiamy 
Agata Damaszke 5B 

Karolina Lieske 5B 

 

 
W zawodach wzięło udział 

ponad 200 zawodników z powiatu 
wejherowskiego (Rumi, Redy, 
Wejherowa, Kostkowa i Bolszewa). 
Nasi uczniowie wrócili z 13 
medalami, zdobyli 5 złotych, 
4 srebrne i 4 brązowe medale. 
Zawodnicy na podium otrzymali 

medale i nagrody 
rzeczowe 
ufundowane przez 
władze  miasta 
Rumia.  Tak 
przedstawiają się 
wyniki. 

 
 

I miejsce: ALEKSANDRA BŁASZK-30m, NATALIA KLAS-
600m, PATRYCJA GAJEWSKA – skok wzwyż, JULIA 
GEHRMANN – kula, NORBERT CZERWIONKA-skok wzwyż. 
II miejsce: JULIA HOLK-ŁEBIŃSKA – kula, OLIWIA BIELSKA 
- skok wzwyż, PATRYK PRANCZK-30m, NORBERT 
CZERWIONKA- skok w dal. 
III miejsce 
OLIWIA BIELSKA –skok w dal i skok wzwyż, KINGA 
TOMASZEWSKA – 30m, IGOR KOCHSIN – skok w dal.  

Celina Czarnecka, Krystyna Gelo, Marek Góralski. 

Jesteś prawdziwym serialomaniakiem? 
Uwielbiasz zarówno polskie, jak i zagraniczne 

produkcje?  
Ciągle czekasz na kolejny odcinek? 

Klasa 5b w kręgielni Olimp  

POWIATOWE HALOWE ZAWODY LA w Rumi 
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Nasza drużyna harcerska czyli 81 KDH 

„Kaszeba” bardzo często bierze udział w lokalnych 

uroczystościach patriotycznych. To dla nas nie tylko 

patriotyczny obowiązek ale też zaszczyt i wyróżnienie, kiedy możemy służyć w warcie honorowej. Tak było też w grudniu, 

kiedy nasza drużyna uczestniczyła w uroczystościach poświęconych por. Janowi Penconkowi.  

Odbyła się ona z okazji 150. rocznicy urodzin 

porucznika. W Gdyni przy ul. Legionów mieści się 

cmentarz wojenny, na którym pochowano por. 

Penconka. Dowodził on we wrześniu 1939 roku 

oddziałem harcerzy – ochotników z Wejherowa, 

walcząc w szeregach 1 Morskiego Pułku Strzelców. 

1 września, pełniąc służbę Oficera Służbowego Pułku, 

jako pierwszy odebrał informację o wybuchu II wojny 

światowej i zarządził alarm bojowy dla wszystkich 

pododdziałów swojej jednostki wojskowej. Zginał, 

w wieku zaledwie 26 lat, 13 września 1939 roku 

na Kępie Oksywskiej. Porucznika pośmiertnie 

odznaczono Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego 

Virtuti Militari, jest też patronem szkoły podstawowej 

w Gowinie.  

Relacje z gdyńskich uroczystości możecie zobaczyć na 

naszym profilu fb – 81 Kaszubska Drużyna Harcerzy 

„Kaszeba” a także na YouTube.  

To że harcerstwo jest ważne i potrzebne potwierdza też parlament Rzeczypospolitej Polskiej, który 

ustanowił rok 2018 Rokiem Harcerstwa, podkreślając w ten sposób uznanie dotychczasowych zasług harcerzy 

oraz ich role w wychowaniu nowego pokolenia. 

Czuwaj! Mikołaj Garstka 

 

A co słychać u naszych Harcerzy?  

NOWOROCZNE POSTANOWIENIA 

„Czy w tym roku moje postanowienie się spełni?"- to pytanie, które zadaje sobie większość osób, które mają noworoczne 

postanowienia. Czy noworoczne postanowienia zmienią nasze życie?  Uważam, że noworoczne postanowienia mają sens, 

jeśli jedno postanowienie zamieni się w kilka mniejszych celów. Postanowienia są warte naszej uwagi, lecz wiele osób 

twierdzi, że gdy nadejdzie Nowy Rok, ich życie zmieni się o 360 stopni, a niestety jest to mylne. Zazwyczaj już pierwszego 

dnia Nowego Roku, wprowadzamy w nasze życie wszystkie postanowienia, które zaplanowaliśmy, natłok rzeczy, które 

chcemy wykonać, nas przerasta, dlatego już po kilku dniach rzucamy wszystkie postanowienia. Uważam, że warto jedno 

postanowienie zamienić w kilka celów i stopniowo wprowadzać je w życie. 

Ania Szczypior 
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Geografia 
Fabian Bach kl. II f, Daniel Sałatowski kl. II f, 

Liliana Guenther kl. III e 
 - opiekun Henryka Albecka 

  

 
 

Matematyka 
Wiktoria Burda kl. III e  

- opiekun Bożena Brzuzy 
Wiktoria Wiśniewska kl. VII e  
- opiekun Anna Dzięcielska 

Język angielski 
Szymon Bochentyn kl. II e 

- opiekun Katarzyna Kruszyńska 

Język niemiecki 
Julia Bobkowska kl. II e, 2. Klaudia Drewa kl. III e, 

Tatiana Janeczk kl. III e, Eliza Kunath kl. III e  
- opiekun Alicja Hopa 

Nikola Małoszycka kl. III e, Anna Myszke kl. III e  
- opiekun Dorota Galiniewska 

Chemia 
Julia Pawelec kl. III f, Adrian Nowicki kl. III f  

- opiekun Joanna Jagnow 

Biologia 
Igor Kohsin kl. III f, Błażej Pionk kl. III f, Paweł 
Roszman kl. III f,  Paweł Selonke kl. III f, Daniel 
Sałatowski kl. II f, Fabian Bach kl. II f, Adrian 

Nowicki kl. III f, Agata Syska kl. II f, Franciszek 
Lesner kl. III f, Maroszek Dawid kl. II e, Julia 
Pawelec kl. III f, Kacper Petka kl. III f, Hubert 

Borawski kl. III f, Julia Rompza kl. III f,  
Bojke Wiktoria kl. II e  

- opiekun Dawid Kaczmarek 

Język polski 
Julia Rompza kl. III f - opiekun Dorota Sychowska 

Liliana Guenther kl. III e 
- opiekun Marzena Jędrzejewska 

I V  T e a t r a l i a  G m i n n e  w  o b i e k t yw i e  
 
 Dnia 12 stycznia 2018r.o godz. 17

00
 w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo przy ul. Reja odbyło 

się podsumowanie IV Teatraliów Gminnych oraz Dyskusyjnego Klubu Książki.  
 W pierwszej części mogliśmy usłyszeć prezentacje wierszy autorek tomiku „Myśli i kąty” oraz byłej nauczycielki 
naszej szkoły Pani Anny Sadowskiej. Mogliśmy zobaczyć również wystawę prac malarskich Lilii Wysockiej. 
 W drugiej części obejrzeliśmy film Grupy Medialnej (Michała Wojdylaka, Adama Danilczyka i Dominika Miłosza) 
z IV Teatraliów Gminnych  2017 oraz wystawę zdjęć.  
 
Foto Grupy Medialnej na Stronie Teatraliów Gminnych 
https://www.facebook.com/pg/teatraliagminne/photos/?tab=album&album_id=2013392762231750 
 
Film z Teatraliów 2017 
https://www.youtube.com/watch?v=407cKh3URdA&feature=youtu.be  
 
          MCz 

 

JAK SIĘ SZYBKO  
 I EFEKTYWNIE UCZYĆ?  

 
1. Podczas nauki angażuj wyobraźnię, 
rysuj rysunki do pojęć, których się uczysz, 
gdyż 65% populacji stanowią wzrokowcy. 
2. Wyłącz komputer, odłóż telefon, dzięki 
temu o wiele łatwiej się skupisz. 
3. Usiądź w bardzo wygodny sposób. 
4. Wódź palcem po tekście podczas 
czytania. 
5. Żuj gumę lub miej pod ręką przekąski. 
6. Niech ktoś Ciebie przepyta, z tego, 
czego się nauczyłeś/aś. 

/A.S/ 

 

Wykaz uczniów, którzy zakwalifikowali się 
do etapu rejonowego wojewódzkich 

konkursów kuratoryjnych: 

 
"UZALEŻNIENIOM MÓWIMY NIE" 
–praca dwukrotnie wyróżniona 
 
  Praca uczennicy Wiktorii Bojke                   

z klasy II e gimnazjalnej pod kierunkiem 

nauczyciela plastyki Bożeny Reszke 

zdobyła wyróżnienie w Wojewódzkim 

konkursie plastycznym  oraz wyróżnienie 

na szczeblu powiatu. 

 
B.R. 

https://www.facebook.com/pg/teatraliagminne/photos/?tab=album&album_id=2013392762231750
https://www.youtube.com/watch?v=407cKh3URdA&feature=youtu.be
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