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        Witamy Was , drodzy czytelnicy, po długiej przerwie  w nowym  redakcyjnym składzie . Mamy 

nadzieję, że podołamy temu trudnemu zadaniu, jakim jest redagowanie gazetki. Chciałybyśmy, aby 

była ona dla Was i o Was , czyli uczniach, nauczycielach i pracownikach obsługi naszej szkoły. 

Będziemy uważnie przyglądały się temu , co dzieje się w naszej placówce i pilnie rejestrowały  to na 

łamach tegoż pisemka. Was prosimy o sugestie i  ciekawe pomysły  na artykuły.  

Oddając w Wasze ręce pierwszy  numer powakacyjnej gazetki, życzymy przyjemnej lektury. 
                                                                                                                                                                          Redakcja 

 
 
                              Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem,  

                                        jaki można dać dziecku , jest wykształcenie.  

                                                      W podzięce za trud włożony w naszą edukację,  

                                                                wszystkim nauczycielom i pracownikom obsługi 

                                                                         życzymy zdrowia i spełnienia marzeń.  
                                                                                                                        Uczniowie 

  
 
*Serdeczne życzenia dla ukochanej pani B. Czapiewskiej za trud  nauczania  od klasy V. 
    *Wszystkiego najlepszego dla wspaniałej pani B.Szroeder .Życzymy naszej Pani dużo sukcesów     w pracy 

zawodowej - klasa VI. 

        * Najserdeczniejsze życzenia dla ukochanej pani A. Parlak , która uczy nas pokonywania zła            

  i kierowania się w życiu tylko dobrem – wychowankowie klasy II gim. 

             * Najlepsze życzenia dla pani A. Szlagowskiej za przekazywaną wiedzę , za miły uśmiech i za to,  

że jest dobrą  wychowawczynią. Z podziękowaniami klasa IV. 

               *  Z okazji Dnia Nauczyciela klasa III gimnazjum  życzy panu Arturowi wszystkiego co najlepsze 

oraz zadowolenia z uczniów. 

                   *  Serdeczne życzenia dla pani A. Pobłockiej za to , że jest naszą  wspaniałą wychowawczynią  

 i że ciekawie  przekazuje nam wiedzę -  kl. I gim. 



                              Konkurs pod  hasłem ,,Czy znacie swoich nauczycieli” ? 
Trzy osoby, które jako pierwsze przyniosą prawidłowo rozwiązaną krzyżówkę  do p. B. 

Tkacz, otrzymają od naszej redakcji drobne upominki. 
 

 

 

1.Szczęśliwa liczba p. Szlagowskiej. 

2.Ulubiony owoc p. Chylewskiej. 

3.Miejscowość, w której mieszka p. Krill. 

4.Ulubione warzywo p. Grabana. 

5. Liczba kluczy przyczepionych do breloczka  

   p. Góry. 

6.Kolor, którego nie lubi p. Czapiewska. 

7.Zawód męża p. Parlak. 

8.Instrument, na którym gra p. Pokorska. 

9.Imię syna p. Góry. 

10.Instrument, na którym potrafi grać p. Szroeder. 
 

                                       

 

Sprzątanie świata 
 

  W sobotę 22 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji Sprzątanie Świata. 

Zaopatrzeni w worki na śmieci oraz gumowe rękawiczki wraz z opiekunami zbierali to, co najczęściej 

zostaje niechlubną pamiątką po niekulturalnych mieszkańcach czy wczasowiczach. Pogarszająca się 

pogoda i deszcz sprawiły, że sprzątanie kończono przed ustalonym czasem. 

                                         Co zmieniło się w naszej szkole? 
 
Wakacyjna przerwa to w  wielu szkołach czas remontów, odnawiania sal, zakupu mebli czy nowego sprzętu. 

Oto co zmieniło się w naszej placówce: 

 do sali nr 31 zakupiono nowe meble 

 w sali nr 8 powstał gabinet pani pedagog 

 do przedszkola zostały zakupione nowe szafki 

 w przedszkolu odmalowano łazienkę i jedną z sal 

 w małej szkole odnowiono korytarz i klatkę schodową oraz salę nr 6 

 sklepik został przeniesiony na drugie piętro 

 kuchnia została wyposażona w maszynę do obierania ziemniaków 

            

      

       

       

            

     

         

      

     

    



,, Od dzieciństwa muzyka byłą moją pasją” -wywiad z p. Mateuszem Tredrem 

Redakcja: Jak ,z punktu widzenia nauczyciela, podoba się panu nasza szkoła? 

Pan M. Treder: Z punktu widzenia nauczyciela szkoła bardzo mi się podoba. W młodości uczęszczałem do 
niej i przyznaję, że dużo się w niej pozmieniało. 

R: Czy już wcześniej pracował pan z młodzieżą? 

P.T:  Tak, współprowadziłem próby z młodzieżowym chórem w jednym ze słupskich liceów. 

R: Jakie są pana relacje z uczniami? 

P.T: Póki co, myślę, że dobrze się z nimi dogaduję. 

R: Z jakim nauczycielem ma pan najlepszy kontakt? 

P.T:  Trudno mi to stwierdzić, ponieważ uważam , że ze wszystkimi nauczycielami w tej szkole mam dobry 
kontakt. 

R: Czy w dzieciństwie interesował się pan muzyką? 

P.T: Tak, od dzieciństwa muzyka była moją pasją. W wieku 6 lat sam rozpocząłem naukę gry na organach.  

                                                   U Ś M I E C H N I J    S I Ę ! 

Ojciec pyta syna:  
- Co robiliście dziś na matematyce?  
- Szukaliśmy wspólnego mianownika.  
- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, też szukaliśmy wspólnego mianownika! Że też nikt go do tej pory 
nie znalazł... 

 Nauczycielka pyta Jasia:                                                                                                                                             
- Co wiesz o bocianach? 
- To bardzo mądre ptaki odlatują, gdy tylko rozpoczyna się rok szkolny. 

,, Ciężko w ekonomie zdobyć pozytywną ocenę” - wywiad  

                              z absolwentką naszej szkoły, Pauliną Makuch . 

Redakcja : Jak jest w nowej szkole ? 
Paulina Makuch : Jest ciężko, ale daję radę. Nauczyciele w  ekonomie bardzo dużo wymagają , jest bardzo dużo 
nauki ,lecz poza tym jest bardzo fajnie. Poznałam w tu  dużo ciekawych osób, które mają podobne 
zainteresowania do moich .  
R: Jacy według ciebie są nauczyciele ? 
P.M. : Wymagający , ale nie mogę powiedzieć, że wszyscy tacy właśnie są.  
R: Jak się uczysz w ekonomie  ? 
P.M. : Dobrze , lecz ciężko zdobyć pozytywną ocenę. Dużo czasu spędzam na nauce i odrabianiu lekcji. 
R:  Czy tęsknisz za naszą szkołą ? 
P.M. : Tęsknię za nią bardzo . Także za nauczycielami i moją wychowawczynią, p. Barbarą Tkacz. Pokazali mi 
wiele ciekawych rzeczy. Teraz  to doceniam. 
R:  Jaka jest twoja obecna klasa ? 
P.M. : Moja klasa jest  interesująca oraz zabawna .Często wspólnie spędzamy czas . Bardzo  lubię nowe 
koleżanki i kolegów.  Czuję się ,jakbym znała moją klasę przez tysiące lat. To właśnie w niej spotkałam moją 
bratnią duszę . 
R : Czy chciałabyś kogoś pozdrowić ? 
P.M. : Tak, oczywiście . Wszystkich nauczycieli, uczniów, a najbardziej dziewczęta  z klasy  II i III gimnazjum. 



                                 Nasi uczniowie na koncercie  Blue Cafe 
 

28.09.12 r. uczniowie SP i gimnazjum wybrali się do Słupska na koncert z cyklu Niećpa. Występ zaczął 
się o godz. 18:30 w Hali Gryfia. Ta szósta już edycja koncertu ma za zadanie nakłanianie dzieci i młodzieży  do 
zdrowego stylu życia bez narkotyków i innych używek. Przed gwiazdą wieczoru, zespołem Blue Cafe, uczniom 
umiliła czas grupa ,, Sto procent”.  

Impreza odbywająca się od kilku lat w Słupsku cieszy się dużym powodzeniem, dlatego nasi uczniowie 
zapowiedzieli, że również w przyszłym roku chętnie tam pojadą. 
 
 
                      Cross Festival już siódmy raz na boisku w Studzienicach 
 
  Aż 316 zawodników z 10 różnych kategorii wiekowych. wzięło udział w biegach przełajowych 
na stadionie w Studzienicach. Impreza odbyła się w sobotnie przedpołudnie 22.09. Mimo 
niesprzyjającej pogody uczestnicy z całego powiatu bytowskiego zawzięcie rywalizowali o najwyższe 
miejsca.  

Nad sprawną organizacją i przebiegiem zawodów czuwali jak co roku nasi panowie  od 
wychowania fizycznego – A. Kobiella i K. Graban. 
 

 
Kto polubi ringo? 

 
Jeszcze trzy tygodnie temu dziewczęta  z klas II i III gimnazjum nie wiedziały, czym jest RINGO!  

A teraz na lekcjach wf-u u dziewcząt dominuje właśnie ten sport.                                                                                                    
Zasady są podobne do zasad siatkówki, jednak zamiast piłką gra się gumowym kółkiem. Poza tym przy 

tej grze jest więcej zabawy. 
„Uważam, że jest to bardzo fajna gra, która integruje uczennice i przygotowuje do gry w siatkówkę” 

- powiedział  pan Krystian Graban. 
Czas pokaże, czy ta gra przyjmie się w naszej szkole. 

 
                                    Zapamiętajcie te daty, bo na pewno oznaczają  dni wolne od nauki. 
01.11.2012 - Wszystkich Świętych 

23.12 .2012 - 01.01.2013  – zimowa przerwa świąteczna 

11.02.2013 - 24.02.2013  – ferie zimowe 

28.03. 2013 - 02.04.2013 – wiosenna przerwa świąteczna  

01.05. 2013  - Święto Pracy 

03.05. 2013 - Święto Konstytucji 3-go Maja  

30.05  2013 - Boże Ciało  

29.06. 2013 - rozpoczną się kolejne  wakacje! 
 

                        Kupon  
Zapomniałeś zadania domowego? Nie 

przygotowałeś się do lekcji? Nie martw się!    

Z tym oto kuponem nie dostaniesz oceny 

niedostatecznej. 
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