
 
 
 
 
 
 
 
GAZETKA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. ANTONIEGO PEPLIŃSKIEGO  W STUDZIENICACH 
 NR 1, PAŹDZIERNIK 2013 

 CENA 1 ZŁ 
 

Witamy Was bardzo serdecznie, drodzy Czytelnicy, po wakacyjnej przerwie. Wrzesień 
już za nami, a przed nami ... jeszcze  niespełna 9 miesięcy wytężonej nauki. Ale nie martwcie 
się – czeka Was w tym roku wiele ciekawych zajec, które na pewno umilą Wasz pobyt w 
szkole. Na bieżąco będziemy informowac o tym, co się dzieje, na łamach naszej gazetki. 
Będziemy  też pisac o waszych sukcesach i nurtujących  problemach. Bądźcie z nami.  

                                                                                             Redakcja 
 
 
 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom i pracownikom 

szkoły życzymy zdrowia, sukcesów zawodowych oraz jak najwięcej satysfakcji 

z pracy z młodzieżą 

                                                                                  Uczniowie 
************************************************************ 

,, Od zawsze chciałam pracować z dziećmi”  
                                                           -wywiad z panią pedagog, Anną Krefft. 
 
Red.- Jak czuła się pani w naszej szkole pierwszego dnia? 

p. Ania- Byłam bardzo zestresowana, zastanawiałam się, jak zostanę odebrana przez uczniów i nauczycieli.  

- Czy wcześniej pracowała pani  w innych szkołach? 

- Jako pedagog nie. 

- Jak pracuje się pani z młodzieżą w Studzienicach? 

- Myślę, że bardzo sympatycznie, jesteście małą szkołą, ale bardzo życzliwą. 

- Dlaczego wybrała pani ten zawód? 

- Z natury bardzo lubię pomagać, też od zawsze chciałam pracować z dziećmi. 

- Co pani  lubi robić w wolnych chwilach? 

- Najbardziej słuchać muzyki, zwłaszcza poezję śpiewaną, a także gotować. 

 
 
 
 



ŻYCZENIA DLA NASZYCH NAUCZYCIELI 
 
                                * Najlepsze życzenia dla pana Mateusza Tredera od dziewcząt z kl. III gim. 

* Serdeczne życzenia z okazji Dnia Nauczyciela dla pani Katarzyny Sikorskiej  

od Magdaleny D.P z kl. I gim. 

                         * Serdeczne życzenia zdrowia i pomyślności dla p. Krystiana oraz p. Artura od 

dziewcząt z  kl II gim. 

* Życzenia spełnienia marzeń i zdrowia dla p. Krysi Sabisz oraz p. Oli Parlak od kl. III gim 

* Najserdeczniejsze życzenia dla p. Łukasza Gostkowskiego od Nicol Stencel i 

Natalii Formela       

* Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Nauczyciela dla p. Edyty Chylewskiej od Elizy K. 

* Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Nauczyciela dla p. Aleksandry Szlagowskiej 

od Marzeny G. 

* Wszystkiego najlepszego dla p. Aleksandry Parlak od Łukasza z kl.V. 

* Najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Nauczyciela dla p. Beaty Czapiewskiej   

i p. Edyty Chylewskiej od Agnieszki , Martyny, Darii oraz Kamili z kl.IV b. 

* Wszystkiego dobrego dla p. Aleksandry Parlak od Alicji z kl.VI. 

 
 
 
 
 
Jedziemy na wycieczkę... 

Wakacje już za nami i mogłoby się wydawać, że przez 10 długich miesięcy nic przyjemnego 

nas nie spotka tylko nauka... nauka i … nauka. A tu niespodzianka! Pani Basia Szroeder, w ramach 

języka kaszubskiego,  zorganizowała wiele wycieczek dla uczniów naszej szkoły. 

26.09.2013 odbyła się wycieczka uczniów kl. I-III do Kaszubskiego Parku Etnograficznego we 

Wdzydzach. Dzieci poznawały tam kulturę Kaszubów.  

30.10.2013 klasy IVa i VI wybrały się  do Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubskiej w 

Wejherowie. Odbyły się tam dwa warsztaty,  m. in. malowanie na szkle oraz tworzenie obrazów 

techniką linorytu. Uczniowie byli także w Kaszubskim Parku Miniatur. W drodze powrotnej 

większość przyznała, że chętnie odwiedziłaby te miejsca jeszcze raz. 

Kolejna wycieczka, tym razem dla gimnazjalistów, planowana jest na 15.10. Uczniowie udadzą się 

do obozu zagłady w Stutthoffie. Na miejscu nasza młodzież zwiedzi muzeum i weźmie udział w 

warsztatach. 

 



 
 
Rozkosze łamania głowy :gimnazjum 
 
Zad.1 
O ile procent zwiększy się pole kwadratu, jeśli obwód kwadratu zwiększy o 80% ? 
Zad.2 
Po powierzchni wody pływa piłka tenisowa o promieniu 5 cm, zanurzona do głębokości 2cm. Po 
wywołaniu jej z wody okazało się, ze część jej powierzchni jest zamoczona. Jaki promień ma 
okrąg oddzielający suchą powierzchnię od mokrej? Sporządź odpowiedni rysunek. Odpowiedź 
uzasadnij. 
Zad.3 
Matematyk Alkuin (VIII-IX w.n.e) jest autorem takiego zadania : 
Chart ujrzał zająca w odległości 150 stóp i ruszył w pogoń. Skok zająca ma 7 stóp, a skok 

charta wykonany w tym samym czasie 9 stóp. Po ilu skokach chart dogoni zająca? 

 
Rozkosze łamania głowy – szkoła podstawowa 
 
1. Między cyfry 9 8 7 6 5 4 3 2 1 wstaw znaki „+” w ten sposób, aby otrzymana suma wynosiła 144. 
2. Jaka jest najmniejsza, a jaka największa możliwa suma cyfr liczby stucyfrowej? 
3.Gdy Kubuś Puchatek wychodził ze swojej Chatki na urodziny Kłapouchego, garnek pełen miodu, 

który niósł mu w prezencie, ważył 5kg. Kiedy Puchatek był w połowie drogi do Kłapouchego, garnek 

ważył jedynie 3kg, gdyż była w nim tylko połowa miodu. Ile kilogramów miodu było w garnku na 

początku? 

#################################################################################

Niećpa 2013 
20.09. br. gimnazjaliści z naszej szkoły wybrali się do Słupska na koncert z cyklu ,, Niećpa ". 

Impreza rozpoczęła się o godz. 18:30 w Hali Gryfia. Była to już siódma edycja programu 

nakłaniającego młodzież do zdrowego stylu życia bez używek. Gwiazdą wieczoru był zespół ,, De 

Mono ", tuż przed nim, przed publicznością zaprezentowała się grupa ,, Sto procent ". 

Podobnie jak w latach ubiegłych nasi uczniowie wrócili z koncertu bardzo zadowoleni. 

Zgodnie przyznali, że taka forma prewencji jak najbardziej trafia do młodych ludzi. 

 

Tak uczciliśmy Dzień Chłopaka 
   

31 września br. na małej sali gimnastycznej odbył się apel z okazji Dnia Chłopaka. Całość 
przygotowana została przez uczennice kl. III gim. Wytypowani chłopcy musieli przystąpić do 
różnych konkurencji ,za których wykonanie jury przyznawało im punkty. Tytuł 
najsympatyczniejszego chłopaka w kategorii SP i gimnazjum uzyskali chłopcy, którzy zdobyli 
najwięcej punktów, czyli Kamil Las i Patryk Szmaglik. Oto, co po apelu powiedziała opiekunka SU, 
p. Gabriela Burant: 
- Dziewczyny spisały się świetnie. Po raz pierwszy apel został przygotowany samodzielnie przez 
uczniów. Jestem bardzo zadowolona . 
 Kuba z klasy I gim. przyznał, że najbardziej podobał mu się taniec w wykonaniu kolegów. 
                                                                      Naszym koleżankom serdecznie gratulujemy. 

 
 



HARMONOGRAM WYDARZEŃ  W NASZEJ SZKOLE ZAPLANOWANY PRZEZ SU 
NA PAŹDZIERNIK I LISTOPAD 2013 

 
PAŹDZIERNIK  
# Dzień Edukacji Narodowej 
# Wieczornica z okazji Dnia Papieskiego dla naszej społeczności wiejskiej 
# Chrzest klasy pierwszej gimnazjum i klas IV połączone z dyskoteką 
# 30.10 Dzień Spódnicy  
 
LISTOPAD 
# Uroczystość z okazji Narodowego Dnia Niepodległości 
# Dzień postaci z bajek 
# Andrzejki- Komnata Wróżb 
# Dyskoteka andrzejkowa 
# Porządkowanie terenu wokół cmentarza z okazji Święta Zmarłych 

Tym nasze koleżanki i nasi koledzy mogą się pochwalić 

- Alicja Czarnecka kl.VI, Adrianna Balmas kl.III gim - potrafią grać na gitarze 

-Kamila Stenzel kl.IVa, Martyna Tkacz kl.III gim. - ładnie rysują  

- Wiktoria Metlicka kl.VI, Olaf Klassa kl.I gim - osiągają dobre wyniki w biegach  

Hanna Stępień kl.IV, Julita Bukowska i Mateusz Taube kl.II gim., Martyna Tkacz kl.III gim. - ładnie śpiewają  

- Wiktoria Lonska kl.VI - gra na klarnecie 

- Kamil Las kl.V, Dominik Kotz kl.I gim., Emilia Kotz kl.II gim. - osiągnęli II niebieski pas w karate tradycyjnym 

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

 
UWAGA 

Na koniec przypominamy wszystkim uczniom korzystającym ze stołówki szkolnej, że w 

pierwszej kolejności na obiad przychodzą uczniowie klas I – V SP. Klasa VI i I – III gim. je podczas 

drugiej części przerwy, co przede wszystkim zapobiega niepotrzebnym przepychankom i walkom     

o miejsca. 

 
KUPON 

 
Zapomniałeś pracę domową? Nie przygotowałeś 

się do lekcji? Nie martw się. 
Ten kupon jednorazowo uchroni Cię przed 

konsekwencjami. 
 
 
..................................   .................................. 
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