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          11 listopada jest ważny dla każdego Polaka. Tego dnia bowiem obchodzimy rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Po 123 latach zaborów Polska powróciła na mapy Europy.  
         W piątek z tej okazji w naszej szkole odbędzie się uroczysty apel upamiętniający ważne dla naszego narodu 

wydarzenia. 

   

Z OSTATNIEJ CHWILI! 
 W czwartek, 7 listopada br. , w Niezabyszewie odbył się powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej,  w 
którym wzięło udział pięć osób z naszej szkoły. Trzy z nich zdobyły czołowe miejsca : Nicol Stencel z kl. 
VI – I miejsce,  Aleksandra Sikorska i Dagmara Sikorska – III miejsce. Gratulujemy!!! 

 
 
Ojczyzna wolna   Ryszard Przymus 
 
Ojczyzna wolna, znowu wolna! 
Tak bije serce, huczą skronie!  
A Biały Orzeł w słońcu kwiatów 
Przyleciał, by go ująć w dłonie 
 
Zawsze był z nami – ptak wspaniały, 
Choć czasem ktoś odszedł daleko... 
Bronił tej ziemi, bo ją kochał 
Sercem pokoleń już od wieków. 

Ryszard Przymus 



 
 

„Śpiewanie jest tym, co kocham...” - wywiad z Natalią Szroeder 

 
- Co odczuwasz podczas swoich występów? 
Niesamowitym uczuciem jest to ,kiedy stoję na scenie, patrzę 
na tych wszystkich ludzi i okazuje się, że znają teksty moich 
piosenek, że śpiewają je razem ze mną. Są to momenty, 
na które czekałam z zespołem przez ten cały czas i liczyliśmy 
na to, że wkrótce ta chwila nadejdzie. 
- Czy masz czas na spotkania z bliskimi bądź znajomymi? 
- Tego czasu mam troszkę mniej. Muszę być cały czas pod  
telefonem, gdyż z dnia na dzień dostaję informację o tym,  
że mam gdzieś występować, więc tak naprawdę nie mam nawet 
czasu na to ,aby się przepakować. Ale wiedziałam, na co się  
godzę. Jeśli chce się czegoś bardzo mocno i się do tego z całej 
siły dąży, to na takie rzeczy już nie zwraca się uwagi. Śpiewanie  
jest tym, co kocham i ,niestety ,kilka rzeczy musiałam dla tej pasji 
poświęcić. 
- Co lubisz robić w wolnym czasie? 
- Gdy mam chwilę wolnego to nie chodzę na żadne imprezy tylko 
siedzę w domu, ewentualnie wyjeżdżam do rodziny lub znajomych. 
Najchętniej wolny czas spędzam oglądając filmy z rodzeństwem  
czy z rodzicami, jak na razie jest to dla mnie najfajniejsza forma 
wypoczynku.  
- Ile czasu dziennie poświęcasz na śpiewanie? 
- Teraz ,gdy mam tak dużo koncertów, to w wolnych chwilach staram 
sie oszczędzać głos, gdyż przy tak licznych występach zdarza się, 
że jest on w średniej kondycji. Gdy do tego dojdzie przy wcześniej 
zaplanowanym spotkaniu, muszę się przełamać i zaśpiewać pomimo 
zachrypniętego głosu, dlatego teraz staram się używać go jak 
najmniej. 
- Czy masz pomysł na nową piosenkę? 
- Pomysłów jest wiele, ale tak jak i nowych piosenek, które są na razie dobrze ukryte. Już wiem, która będzie 
kolejnym singlem, także myślę, że w ciągu najbliższych tygodni nowa piosenka pojawi się w internecie. Nie mogę się 
już doczekać i mam nadzieję, że wam również się spodoba. 
- Jak pracowało ci się z Liberem? 
- Liber jest bardzo fajnym i utalentowanym człowiekiem, od którego nauczyłam się wiele. Tak naprawdę wcześniej 
nie wiedziałam dużo o jego twórczości jeżeli chodzi o hip-hop, natomiast znałam  
go z duetów z Sylwią Grzeszczak jak i z zasłyszanych opinii innych raperów. 
- Planujesz współpracę z innymi gwiazdami? 
- Na razie chciałabym się skupić na solowym śpiewaniu, ponieważ były już dwa duety z  Liberem, z czego ten drugi 
był dosyć spontaniczny. Teraz chciałabym nagrać kilka solowych  piosenek ,ale jestem otwarta na wszelką 
współpracę. 
- Jak radzisz sobie z nauką? 
- To jest dla mnie bardzo ważny rok, jestem w klasie maturalnej więc przede mną ważny egzamin.  
Mam wiele nieobecności w szkole przez to, że cały czas jestem w rozjazdach, ale staram się jak mogę, chodzę na 
korepetycję więc myślę, że jak się przyłożę to dam sobie radę. 
- Czy poza śpiewem masz jakieś hobby? 
- Często mówię o sobie, że jestem człowiekiem pasji, ponieważ poza śpiewem bardzo lubię gotować,  
robić zdjęcia czy nagrywać filmy krótkometrażowe z udziałem młodszego rodzeństwa. Robię naprawdę mnóstwo 
rzeczy ,ale moją złą stroną jest słomiany zapał. 
- Jak reagują ludzie gdy cię widzą? 
- W Bytowie czy w Parchowie, skąd pochodzę wszyscy się znają, więc nikt nie reaguje jakoś szczególnie gdy się ze 
mną mija na ulicy.  
  

 

 

 



 

„ROZKOSZE ŁAMANIA GŁOWY” Etap II 2013/2014 

Szkoła podstawowa: 
1. Jaka największą, a jaką najmniejsza liczbę trzycyfrowa możemy otrzymać z liczby 18094015  

przez wykreślenie pięciu cyfr bez zmiany ich porządku? 
 

2. Na ławce siedzi Ania, jej mama, babcia i dziadek. Babcia siedzi obok Ani, ale nie siedzi obok 
 
 dziadka. Dziadek nie siedzi obok mamy Ani. Kto siedzi obok mamy?  
 

3. Czy można do sześciu pudełek włożyć  13 przedmiotów tak, aby w każdym z nich była inna liczba 
przedmiotów? 
 

Gimnazjum: 
1. Dany jest ułamek   . Do licznika tego ułamka dodano liczbę 1. Jaka liczbę należy dodać do 

 mianownika, aby otrzymać ułamek równy danemu? 
 

2. Bartek, Maciek i Tomek łowili ryby. Zapytani o to ile ryb złowili, odpowiedzieli: 
 

 Bartek złowił 22 ryby, Maciek 21; 

 Tomek złowił 19 ryb, a Bartek 21; 

 Tomek złowił 21 ryb, Maciek 18. 
Wiadomo, że w każdej odpowiedzi tylko jedna część jest prawdziwa oraz żadni dwaj nie złowili 
 tej samej ilości ryb. Ile ryb złowił każdy z chłopców? 

3. Jasiu ma tyle samo pierników co Małgosia. Ile pierników musi jej oddać, aby Małgosia miała o 10  
pierników więcej od Jasia? 

 
********************************************************************************** 

Śladami historii… 
          15 października odbyła się wycieczka z j. kaszubskiego do Muzeum Stutthof Uczniowie klas I-III 
gim mieli okazję zobaczyć pozostałości istniejącego kiedyś obozu koncentracyjnego . Przewodnik 
szczegółowo opowiadał o warunkach panujących w obozie, co wywarło na wszystkich duże 
wrażenie. Pod koniec pobytu w muzeum uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy, aby wziąć 
udział w warsztatach dotyczących archiwum i tradycji obozowej. Cały dzień minął szybko, a w 
umysłach uczniów pozostały wspomnienia po nie zwykłej wycieczce do Muzeum w Sztutowie.

 

„Nie czyń drugiemu, co Tobie niemiłe” 
               24 października br. o godz. 9:00 w holu naszej szkoły odbył się apel dotyczący przemocy 
fizycznej oraz psychicznej wśród młodzieży. W trakcie spotkania pan dyrektor przybliżył nam te 
pojęcia oraz przestrzegał przed zachowaniami, którymi możemy sprawić przykrość drugiemu 
człowiekowi. 

Sparing 
              25.10.13r. na sali gimnastycznej odbył się sparing pomiędzy gimnazjalistkami z naszej szkoły 
i szkoły w Półcznie. Dziewczęta rozpoczęły rozgrywki o godz. 9:00. Zagrały w piłkę ręczną, nożną 
oraz w koszykówkę. Nasze gimnazjalistki wygrały z czego bardzo się cieszymy i gratulujemy dobrych 
wyników.



Tym nasze koleżanki i nasi koledzy mogą się pochwalić 
 
- Julian Adamczyk kl. VI – gra na akordeonie 
- Anna Liszewska kl. IV – talent do gotowania i fryzjerstwa 
- Kacper Trzebiatowski kl. III – gra na organach 
- Klaudia Czech kl. V –ładnie śpiewa 
  

Jeżeli są w waszej klasie uczniowie wyróżniający się w jakiejś dziedzinie, powiedzcie nam o tym.  
Napiszemy o nich w kolejnym  numerze gazetki. 

********************************************************************************** 

UWAGA 
      29 listopada na małej sali gimnastycznej zorganizowana zostanie komnata wróżb. W tym 
roku urocze uczennice z klasy 3 gimnazjum będą wróżyły przybyłym do komnaty uczniom, 
nauczycielom i pracownikom szkoły. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 
wydarzeniu. 
                                                     PRZYPOMINAMY 
      Nasza szkołą wzbogaciła się o kolejną ofertę kółek zainteresowań: wędkarskie, 
fotograficzne i kulinarne, dzięki którym uczniowie mają szanse na rozwijanie swoich pasji.  
W poniedziałki na małej sali gimnastycznej odbywają się warsztaty dla gimnazjalistów w 
ramach programu ,, I po lekcjach nie można się nudzić”. Wszystkich chętnych zapraszamy do 
udziału w zajęciach. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

KUPON 
 

Zapomniałeś odrobić pracę domową? Nie 
przygotowałeś się do lekcji? Nie martw się. 
Ten kupon jednorazowo uchroni Cię przed 

konsekwencjami. 
   …………………………………   ……………………………… 
                   Przedmiot                                       Data 

TERMIN WAŻNOŚCI DO 20.12.2013 
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Katechetka pyta dzieci: 
- Kto chciałby iść do nieba? 
Wszyscy się zgłaszają oprócz 
Jasia. 
- Jasiu, a ty czemu nie chcesz 
iść do nieba? 
- Bo mama po szkole kazała 
mi iść do domu. 
 

Lew robi listę kogo zje. Przychodzi sarenka: 
- Lwie, czy jestem na liście? 
- No niestety jesteś. 
- A dasz mi jeden dzień, żebym pożegnała się z rodziną? 
- OK, nie ma sprawy. 
Na następny dzień przychodzi sarenka i lew ją zjada. 
Przychodzi lis: 
- Lwie, czy jestem na liście? 
- No niestety jesteś. 
- A dasz mi jeden dzień, żebym pożegnał się z rodziną? 
- OK, nie ma sprawy. 
Następnego dnia lew zjada lisa. Przychodzi króliczek: 
- Lwie czy jestem na liście? 
- No niestety jesteś. 
- A możesz mnie wykreślić? 
- OK, nie ma sprawy. 

Na przystanku autobusowym stoi gazeciarz i krzyczy: 
- Sensacja, sensacja! W naszym mieście już 56 
ofiar!!! 
Zaciekawiony przechodzień kupuje od niego gazetę. 
Po chwili sprzedawca wrzeszczy: 
- Sensacja, sensacja! W naszym mieście już 57 
ofiar!!! 
 


