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W TYM NUMERZE: 
 

 wywiady 
 aktualności 
 zagadka numeru 
 wydarzenia z życia szkoły 
 i najważniejsze... KUPON  !!! 

 
 

Życzymy Wam zdrowych i pogodnych 

Świąt Bożego Narodzenia. 

Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych 

napełni Wasze serca spokojem i radością. 

Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka 

towarzyszy Wam przez całe Wasze życie. 
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Aktualności szkoły 

 
 Przed szkołą zaczęto prace nad placem zabaw dla najmłodszych klas. Pan dyrektor zdradził 

już, co będzie się na nim znajdować. Będą to m.in. czworokąt sprawnościowy, huśtawki, 
karuzela, jodełka, koniczynka na sprężynie, bujana huśtawka ważka i szachy. Plac będzie 
miał wymiary 15,5x18 m i będzie ogrodzony żywopłotem. Tworzony będzie za pomocą 
innowacyjnej technologii – zupełnie inaczej niż ten przed przedszkolem. Zakończenie prac 
zaplanowano na koniec bieżącego roku. 

 
  12 października br. gościliśmy w naszej szkole utalentowaną  wokalistkę, Marcelinę 

Szroeder. Marcelina w tym roku szkolnym rozpoczęła naukę w Liceum Ogólnokształcącym w 
Bytowie. Mimo młodego wieku ma już za sobą wiele koncertów oraz konkursów, w których 
niejednokrotnie zdobywała czołowe miejsca. W tym roku kalendarzowym licealistka została 
zwyciężczynią Kaszubskiego Idola. Podczas godzinnego spotkania z uczniami naszej szkoły 
Marcelina zaśpiewała kilka polskich i światowych przebojów. W repertuarze nie  zabrakło też 
piosenki ,,Niebieski ptak” w wersji kaszubskiej – utworu napisanego specjalnie dla naszego 
gościa. Po wysłuchaniu mini koncertu publiczność zadawała wokalistce pytania, a następnie 
ustawiła się w długiej kolejce po autografy. Piękna interpretacja zaprezentowanych piosenek 
w połączeniu z niesamowitą skromnością szesnastolatki sprawiły, że licealistka szybko 
zyskała sympatię naszych uczniów. Może jeszcze kiedyś zdecyduje się wystąpić dla nas?  

 
 15.10.2015r. odbyła się dyskoteka otrzęsinowa klas I gim. i IV szkoły podstawowej 
 Gabinet pani pedagog znajduje się obecnie na 1. piętrze dużej szkoły w sali 26. 
 18.11.2015r. odbył się turniej piłki nożnej. Pierwsze miejsce zajęła drużyna CHINA TEAM. 

 
 

 

 
 

 
 
 

Wywiad z paniami kucharkami 
 

Redakcja: Co musiały panie zmienić, aby dostosować się do nowych norm żywieniowych? 
Panie kucharki: Musiałyśmy wyeliminować połowę produktów, których używałyśmy dotychczas i 
zastąpić je nowymi -tymi mniej szkodliwymi. 
R: Jak Panie sobie z tym radzą? 
Jest ciężko... Gotowałybyśmy inaczej, gdyby nie zostały wprowadzone surowe zasady dotyczące 
zdrowej żywności. 
PK: Czy uczniowie chętniej jedzą zdrowsze potrawy? 
Na pewno nie. Widzimy to po ilości odpadów wyrzucanych przez dzieci. 
R: Czy uczniowie zaczęli się wypisywać z obiadów i herbaty? 
PK: Nie. Jak na razie tylko kilkoro uczniów wypisało się z herbaty. Nie wiadomo jednak, co będzie 
dalej. 
R: Co sądzą Panie o zdrowej żywności? 
PK: Zdrowa żywność jest wskazana. Dobry smak to tylko kwestia przyzwyczajenia kubków 
smakowych 



 
 
 

Wywiad z panią Aleksandrą Parlak 
 

Redakcja: Co ciekawego robiła pani w czasie wakacji? 
Pani Parlak: Robiłam dużo interesujących rzeczy, jednak najmilej wspominam pobyt w Anglii. 
R: Czy to prawda, że sędziowała tam pani w zawodach na ogólnoświatową skalę? 
PP: Tak, asystowałam przy sędziowaniu walk w międzynarodowych mistrzostwach w Taekwondo w 
centrum sportowym w Hatfield. 
R: Skąd u pani takie zainteresowania? 
PP: Zaczęłam ćwiczyć już w szóstej klasie podstawówki, gdyż zaproponowała mi to mama. Zawsze 
byłam inna od reszty dziewcząt, odkąd pamiętam w moim życiu zawsze ważny był sport. 
 
 

 
 
 

Zagadka numeru 
 

Lubisz zagadki detektywistyczne? Chcesz się wykazać logicznym myśleniem? Oto szansa dla ciebie! 
Sprawdź, czy uda ci się rozszyfrować, o którego nauczyciela chodzi? Osoba, która jako pierwsza 

zgłosi naszej redakcji prawidłową odpowiedź, otrzyma nagrodę. Dla ułatwienia podajemy kilka 
wskazówek: 

 
 Jedna z najdłużej pracujących osób w tej szkole. 

 Często bywa w CH Jantar w Słupsku. 
  Ulubiona marka ubrań to Cropp. 

 Pali papierosy. 
 

 



 

 
Krzyżówka numeru 

 
 

1. Kolęda pt.,,… nocnej ciszy’’. 
2. Byli nimi Kacper, Melchior i Baltazar. 

3. Wskazała królom drogę do miejsca narodzin Jezusa. 
4. Leżał na nim Jezus. 

5. Miasto narodzin Chrystusa. 
6. Były przy szopce np. osły. 

7. Przybyli do szopki tak jak królowie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapomniałeś zadania domowego? Nie przygotowałeś się do lekcji? Nie obawiaj się! Dzięki temu 
kuponowi unikniesz oceny niedostatecznej. 
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