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Czas zimy, to czas spokoju, wyciszenia, gdy szybko robi się ciemno i marzymy o feriach, ciepłym 
kocu lub wręcz przeciwnie, mrozie, śniegu, lepieniu bałwana. To pora, gdy mamy czas na 
czytanie, gdy możecie, Drodzy Czytelnicy, usiąść w fotelu z najnowszym numerem ,,Newsa 
szkolnego". 
     Oddajemy Wam do rąk  zimowy numer naszej szkolnej gazety, gdzie na kilkunastu stronach 
znajdziecie to, co usłyszeliśmy i spisaliśmy dzięki Wam. Grudzień i styczeń to czas, kiedy pra-
gniemy, by spełniły się marzenia, więc zapytaliśmy Dyrekcję szkoły, Radę Rodziców, nauczycieli, 
uczniów, o czym marzą nie tylko dla siebie w nowym roku, ale jakie marzenia dzieci, by spełnili. 
To również czas imprez i uroczystości, o których warto było napisać. Postaraliśmy się dla Was 
o wspomnienie wydarzeń ważnych dla naszej szkoły.Zapytaliśmy naszych nauczycieli o: działal-
ność SU maluchów, chóru szkolnego, Klubu Wolontariatu, sens pracy pana pedagoga, pani lo-
gopedki czy o naukę języka kaszubskiego. Szukaliśmy wśród Was odpowiedzi, co to znaczy być 
Polką, Polakiem. 

Warto przeczytać o tym, jak zdobywać same szóstki i piątki, te cenne rady naszych nauczy-
cieli, przydadzą się w drugim semestrze. Przypominamy o akcjach charytatywnych, w których 
braliście udział, konkursach, wycieczkach do Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, które 
dla Was przygotowano. 
        Spotykamy się z nauczycielami, kórzy nie odmawiają nam rozmowy, warto przeczytać wy-
wiad przeprowadzony  z nową nauczycielką w naszej szkole, panią Aleksandrą Gliwą. Wypytu-
jemy panią Michalinę Drewniak o to jak spędziła święta. Zajrzyjcie też do biblioteki szkolnej, gdyż 
pojawiły się w niej nowe, ciekawe książki do czytania w zimowe wieczory. Zachęca do tego pani 
Agnieszka Nowicka.  
I jak zwykle, zapraszamy do rozwiązania krzyżówki. Mamy już stałych Czytelników, którzy zdo-
bywają słodkie nagrody. Warto też wspomnieć o noworocznym, zartobliwym horoskopie, który po 
raz pierwszy pojawił się w szkolnej gazecie. 

Zwierzyliście się nam: Uczniowie, Nauczyciele, Dyrekcjo, Panie z obsługi. I dziękujemy za to 
zaufanie. Poświęciliście nam czas, nie odmawiając pomocy. Razem stworzyliśmy kolejny numer 
,,Newsa szkolnego” Mamy nadzieję, że zaczytacie się w nim i zapamiętacie na dłużej /red./Ś 
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Dyrekcja naszej szkoły marzy o uzyskaniu 
prawa jazdy i odpoczynku. 

Pani Katarzyna Dietrich - Urbanek marzy 
o wyjeździe do Zakopanego i wspinaczce 

 po górach. 

 
 
 

          

Dyrekcja, nauczyciele, Rada Rodziców marzą 

 i życzą  

w Nowym Roku 2017 
 

 

Dziennikarki Julia Ostrowska i Wiktoria Tkaczyk: Zadaliśmy Dyrekcji, nauczycielom, Paniom 

z Rady Rodziców pytanie: Jakie marzenia spełniłby 
Państwo w Nowym Roku 2017? Oto co nam 
odpowiedział Pan wicedyrektor i Pani dyrektor. 

 
Pani dyrektor Joanna Rusak: W roku 2017 

pragnę zakończyć studia podyplomowe, które 
rozpoczęłam. Wszystkim nam, całej 
społeczności szkolnej, życzę dużo zdrowia, 
spokoju, spełnienia marzeń i nie tracenia nadziei 
w lepsze jutro, odrobiny optymizmu. Zbliżająca 
się reforma szkolnictwa zawiera wiele nowości, 
więc musimy przyzwyczajać się powoli do zmian, 
jakie przyniesie i do zwiększonej pracy z tym 
związanej. Ponadto marzę, aby odpocząć  
i w tym roku zwiedzić Norwegię i zobaczyć 
niezwykłe fiordy. 

 

Pan wicedyrektor, Zbigniew Mazur: 

W roku 2017 zamierzam uzyskać prawo jazdy i kupić 
samochód. Czas pokaże, czy uda mi się to spełnić. 
Ponadto chciałbym mieć bardzo dobrze wyposażony 
gabinet przyrodniczy. W tej kwestii jest nadzieja, że tak będzie. Odpowiednia pracownia przyrodnicza, to 
marzenie każdego biologa. Na tym skorzystam nie tylko ja, lecz przede wszystkim uczniowie. 
 

Pani Katarzyna Dietrich- Urbanek, nauczycielka logo-

pedii: W Nowym Roku 2017 chciałabym wraz z rodziną pojechać 

na wycieczkę, miejsca jeszcze nie wybrałam .Marzy mi się Zako-
pane, wspinaczki po górach, zwiedzanie pięknych widoków. 
Siedem lat temu byłam w Karpaczu, dlatego miło wspominam 
tamten okres ,wówczas byłam w Pradze. Oczywiście chciałabym 
również wygrać w totolotka, dlatego będę konsekwentnie grała, 
szczęściu należy dopomóc, a za wygraną mogłabym spełnić wiele 
innych najskrytszych marzeń.  
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Panie z Rady Rodziców nie marzą o prezentach, 

ale marzą, aby więcej rodziców pomagało im  

w działalności na rzecz szkoły i uczniów. 

 
 

 

  

 

Dyrekcja, nauczyciele, Rada Rodziców marzą 

 i życzą ... cd. 

 

 

Dziennikarze Miłosz Czaja 

i Ksawery Staszczuk:  

Jakie marzenia spełniłyby Panie 
w Nowym Roku 2017 ? 
 

Pani Edyta Czaja: W nowym 2017 

roku chciałabym  ukończyć remont 
w domu, aby każde dziecko miało swój 
własny pokój.  
 

Pani Marzena Patok: Drogi Mikoła-

ju, nie trać na mnie  swoich cennych 
pieniędzy, zanieś je tam, gdzie są 
trzebne. Proszę Cię tylko o pewność, że 
moja rodzina zawsze będzie razem. 
 

Pani Justyna Marczak: Z wiekiem 

kurczy się lista prezentów, które 
byśmy dostać. Zaczynamy rozumieć, że to co 
się naprawdę w życiu liczy nie możemy wło-
żyć do pudełka. 
 
 
 

Marzyć każdy może... 

Rozmawiamy o gwiazdkowych prezentach  

i marzeniach do spełnienia w nowym 2017 roku 

 

O jakich prezentach marzycie, co chcielibyście 
znaleźć pod  choinką? Jakie swoje marzenia 
spełnilibyście w 2017 roku?  
O czym marzycie dla innych ludzi, co spełniliby-
ście, gdybyście mieli czarodziejską różdżkę?  
Zadaliśmy sobie i innym te pytania.  
Oto odpowiedzi.  
 

Nikola Budaj z klasy VI: Chciałabym, aby 

dzieci w 2017roku miały dużo zabawek, żeby by-
ły zdrowe oraz dobrze się uczyły. 

Natalia Buszman z klasy VI: Chciałabym 

spełnić wszystkie marzenia każdego dziecka, 
wiem jednak, że mogę wybrać jedno. Zażyczyła-
bym sobie, aby miały one magiczne święta, żeby 
cieszyły się czasem spędzonym z rodzinami. 
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Uczniowie klasy VI po podzieleniu się opłat-

kiem z zapałem pałaszowali sałatkę jarzynową. 

A czy złożyli życzenia swojej wychowawczyni, 

pani Michalinie Drewniak? 

 

 

 

 

Marzyć każdy może... cd. 

 
Miłosz Czaja z klasy VI: Marzę o tym aby każdy pies ze schroniska znalazł dla siebie nowy, lepszy 

dom. Ja chciałbym mieć psa bernardyna, gdyż jest on bardzo wielki, więc mógłbym się z nim bawić. Od 
zawsze o takim marzyłem.  Chciałbym aby chore dzieci wyzdrowiały i żeby Mikołaj dał im dużo radości 
I zdrowia. 

 

Ksawery Staszczuk z klasy VI: Największym moim marzeniem jest posiadanie psa rasy husky oraz 

najnowszego modelu korków ze skarpetą. To pierwsze marzenie jest mało prawdopodobne, ponieważ 
z zwierzakami mam prawie same złe skojarzenia, np. gdy wypadły mi włosy z głowy, lecz ten drugi pre-
zent już jest lepszy, są to korki, a ja się zajmuję sportem. Te korki kosztują około 400 zł, więc nie tak ma-
ło, ale myślę, że rodzice poświęcą się, aby 
ten prezent dla mnie kupić. Chciałbym 
również, aby moja rodzina z dnia na 
dzień była uśmiechnięta od ucha do 
ucha. Marzę też, aby chore dzieci były 
cały czas leczone przez wspaniałych 
specjalistów i  żeby wyzdrowiały, aby 
mogły robić to, na co mają ochotę.  

 

Klaudia Michno z klasy V: Marzę, 

żeby dzieci w 2017 roku dostały eliksir 
życzeń, aby spełniły swoje marzenia 
i przez cały rok miały szczęście. 

 

Weronika Urbaniak z klasy V: 

Chciałabym, aby dzieci były szczęśli-
we, zdrowe, a w nowym roku nie smuciły 
się. 

 

Natalia Ciecieląg z klasy V: Na święta 

chciałabym dostać drukarkę, dzięki której bę-
dę mogła drukować i kserować różne pliki. 
Pragnęłabym dostać też ubrania z mojego 
ulubionego sklepu, zestaw Lego Friends, Ma-
rzę, żeby inne dzieci dostały wszystko to, co 
chcą. W nowym roku spełniłabym marzenia 
wszystkich osób na świecie, gdybym miała magiczne moce, ale niestety ich nie mam, ale za to mogę po-
darować moje zabawki. 
 

Kamila Dworak z klasy V: Marzę aby wszystkie dzieci dostały to, co chcą, ale to 

niemożliwe. Dzieci niepełnosprawne marzą mocno o tym, żeby stały się pełno-
sprawne. Chciałabym mieć trzeciego psa, a moja wymarzona rasa to labrador. 
Suczka mialaby na imię  Abi. Kocham święta i nie zamieniłabym na inne. Dzieci po-
trzebują prezentów, ale ich nie dostają. 
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Wspólne obchodzenie wigilii jest ważne dla 

uczniów klasy V i ich wychowawcy. Jak miło 

zasiąść przy pięknie nakrytym stole, 

w odświętnych strojach. 

 
 
 

 

Marzyć każdy może... cd. 

 

Olga Klimek z klasy V: Chciałabym, aby moja 

mama i tata wyzdrowieli. By nie musieli się mar-
twić o swoje zdrowie, bo bym dała im eliksir 
zdrowia, ale to marzenie jest nie do spełnienia. 
Innym ludziom przysłałabym anioła, który 
spełniałby najskrytsze marzenia wszystkich 
ludzi z całego świata. Dla siebie chciałabym 
dostać I phone’a 6s. Na rok 2017 postanowi-
łam, że dostanę po raz drugi czerwony pasek 
na świadectwie. Rodzice byliby ze mnie bar-
dzo, bardzo dumni. Wiem, że czeka mnie wie-
le nauki, ale myślę, że dam radę.  I kończę o 
moich marzeniach myślę, że Wam się spodo-
bało? 
 

Julia Ostrowska z klasy V: Marzę, aby do-

stać wspaniały prezent, niekoniecznie drogi. 
Chciałabym dostać wycieczkę do Stanów Zjedno-
czonych. Do tego prezentu przydałoby mi się bie-
gle mówić po angielsku, więc mogłabym się go 
nauczyć, gdybym dostała własnego korepetytora 
oraz tak zwane „fiszki”. Innym dzieciom podaro-

wałabym słodycze, przyjaźń i kilka prześlicznych 
świątecznych drobiazgów.  Postarałabym się spełnić każde marzenie innych, jakie tylko sobie zamarzą, 
lecz musi to być do spełnienia. Chętnie pomogłabym w nauce, dzieci z domu dziecka marzą o np. lalkach, 
pluszakach, więc mogłabym im podarować moje zabawki z dzieciństwa. Moich bliskich przyjaciół zaprosi-
łabym w 2017 roku na nowy rok, aby wystrzelić z rodzicami kilka fajerwerek.  
 

Anna Wojtczyk z klasy V: Moim wymarzonym prezentem jest nowa seria książek Nela Mała Reporter-

ka. Są to książki przygodowe. Opowiadają o jedenastoletniej dziewczynce, która podróżuje i zwiedza róż-
ne ciekawe kontynenty i kraje. Polecam te książki. Dla moich kolegów i koleżanek  podarowałabym 
wszystkie rzeczy, o których marzą i oczywiście dużo  szczęścia i zdrowia. Dla innych, w nowym roku 
2017, spełniłabym ich wszystkie myśli i marzenia, o których marzą, a najważniejszym podarunkiem byłoby 
zdrowie i eliksir dobrej nauki, a dla dorosłych - eliksir dobrego pracownika i premię. 
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Jedzenie pierożków i picie barszczu jest tradycją 

wśród uczniów klasy I, podobnie jak dzielenie się 

opłatkiem z kolegami, koleżankami i  wychowawczynią, 

panią Krystyną Grzegorczyk. 

Uczniowie klasy II zasiedli przy pięknie udekorowanej 

choince. Niektóre dziewczęta wstydziły się pozowania 

dla szkolnej gazety, natomiast pani wychowawczyni, 

Natalia Dobosz, ucieszyła się ze wspólnie spędzanego 

czasu. 



Makowce, babeczki, cukierki- słodkości dla 

uczniów klasy IV nie zabrakło! A czy dzieci 

zaśpiewały kolędy z wychowawczynią, panią 

Małgorzatą Kozłowicz? 

 
 
 

 

 

 Marzyć każdy może... cd. 

 

Zuzanna Kalinowska z klasy IV: Moim wy-

marzonym prezentem jest dostanie komputera, 
ponieważ bardzo lubię grać w gry i łatwiej mogła 
bym odrabiać prace domową z informatyki. 
Gdybym miała dawać prezenty innym dzieciom 
zapytała bym ich o jakim prezencie marzą 
I starała się im to kupić. W nowym roku 2017 
chciała bym pomagać innym ludziom którzy tej 
pomocy potrzebują 

 

Laura Licow z klasy IV: Mój wymarzony pre-

zent to wycieczka do Paryża, chciałabym zoba-
czyć tam wieżę Eiflla. Kupiłabym  też takie cia-
steczka, np. makaroniki na bezie francuskiej. 
Robiłabym też zdjęcia i może nauczyłabym  się 
trochę francuskiego. Chciałabym też dostać nowy te-
lewizor, ponieważ mój jest już bardzo stary. Dla in-
nych dzieci kupiłabym zabawki, odzież, książki, po-
nieważ bardzo chciałabym, żeby coraz więcej dzieci 
je czytało. Najbardziej pragnęłabym spełnić marzenia 
biednych, np. żeby mieli dom, co jeść. 
 

Anna Prasołek z klasy IV: Moim wymarzonym pre-

zentem jest wycieczka do Anglii, ponieważ chciałabym zwiedzić ten kraj. Zobaczyłabym pałac królowej. 
Podróżowałabym czerwonymi autobusami. Pojechałabym do Londynu i obejrzałabym Big-Bena. Dla in-
nych dzieci marzę o tym, aby dostały to, co by chciały otrzymać od innych na święta i nigdy nie były smut-
ne. W Nowym Roku 2017 spełniłabym  dla innych różne marzenia. Postarałabym się spełnić marzenia 
wszystkich, jeśli tylko bym mogła. W tym roku postanowiłam, że podaruję prezenty całej mojej rodzinie. 
Moi rodzice byliby ze mnie na pewno bardzo dumni, gdybym miała czerwony pasek. 

 

Wiktoria Tkaczyk z klasy IV: Mój wymarzony prezent to wycieczka do Anglii, chciałabym tam zoba-

czyć Big-Bena. Obejrzałabym też pałac. Podróżowałabym czerwonymi autobusami. Zwiedziłabym 
wszystkie inne zabytki. Moje marzenia dla innych dzieci to, aby były zdrowe.  Dałabym im ubrania, za-
bawki, różne gry i ciekawe książki. W nowym roku spełniłabym marzenia  biednych, aby  byli zdrowi, mieli 
pieniądze i mieli co jeść. Spełniłabym marzenia także wszystkich innych osób.  
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Uczniowie klasy III wraz z wychowawczynią, 

panią  Anną Trojanowską, postarali się 

o świąteczny klimat w swoim gabinecie:  

nie zabrakło nastrojowych lampek, smacznych 

potraw i prezentów. 



 

 
 

 

 
 

Ze świąteczną  wizytą  u…  

Pani Michaliny Drewniak 

 

 

Czas świąt Bożego Narodzenia jest niezwykły i wyjątkowy, dlatego już od kilku lat rozmawiamy z naszymi 
nauczycielami i pracownikami szkoły o tym, jak spędzają te wolne chwile, jak się przygotowują do świąt, 
czyli po prostu wkraczamy w progi ich prywatnego życia. Tym razem ze świąteczną wizytą przyszliśmy do 
Pani Michaliny Drewniak.  
Dziękujemy Jej serdecznie, że nie odmówiła nam odpowiedzi na kilka pytań. /red./  
 

Dziennikarze Zuzanna Kalinowska i Ksawery Stasz-

czuk: Jak w tym roku spędziła Pani święta Bożego Narodzenia: 

 

Pani  Michalina Drewniak, nauczycielka języka an-

gielskiego: Święta Bożego Narodzenia są dla mnie niezwykle 

rodzinnym czasem.  Jak co roku spędziłam je w gronie najbliż-
szych mi osób. Potem z mężem i córeczką wyjechaliśmy do na-

szych rodziców, bo tam spędzamy święto tak jak wtedy, gdy byli-
śmy dziećmi ( tylko z takimi dodatkowymi obowiązkami). 

 
Jak wygląda zazwyczaj Pani choinka? 
To dobre pytanie, ponieważ w tym roku chciałabym ją całkiem odmienić. Z pewnością część ozdób wyko-
nam z Hanią własnoręcznie. Marzą mi się też białe aniołki, czerwone kokardki i pierniki.  
 
Jakie potrawy świąteczne Pani najczęściej przygotowuje? 
No cóż… jeśli chodzi o gotowanie, to wciąż się uczę. Myślę jednak, że przygotuję paszteciki, które uwiel-
bia moja siostra i Hani ulubione rogaliki. Przy kolejnych dwunastu potrawach pomagam mamie, która w tej 
dziedzinie jest mistrzynią! 
 
Co lubi Pani robić w ferie? 
Kiedy byłam dzieckiem całe dnie spędzałem bawiąc się na śniegu. Jazda na sankach, kuligi i te ,,wojny” 
na śnieżki, to były nieodłączne elementy ferii zimowych. A popołudniami ,przy gorącej rozgrzewającej 
herbacie, z rodzicami i siostrami lubiliśmy grać w różnorodne  gry planszowe. Ja  lubiłam grę w karty, ale 
byłam ich jedyną amatorką, więc  polubiłam też ,,Chińczyka” i ,,Monopoly”. Wy spędzajcie ferie tak, żeby-
ście byli spokojni i szczęśliwi. Odpocznijcie i nabierzcie 
nowej energii. Pamiętajcie o własnym bezpieczeń-
stwie! Podzielcie swój czas między przyjaciół i rodzi-
nę i wróćcie do szkoły pełni pozytywnego nastawie-
nia i sił do zdobywania szczytów. 
 
Dziękujemy Pani za poświęcony czas. 
Proszę bardzo. 
 

Strona 7 

Strona 7 Strona 7 NEWS  SZKOLNY 

 

Tak jak ważne dla Pani Michaliny jest spędzanie 
świąt w gronie najbliższych, tak czas spędzany  

z uczniami klasy, której jest wychowawczynią, jest 
równie niepowtarzalny i wyjątkowy. Tu: podczas 

zeszłorocznej wigilii klasowej. 



 

 

 

Słów kilka, rad nauczycieli 

dla tych, co szóstki i piątki zdobywać by chcieli! 

 
 
Każdy z nas uczniów marzy, aby zdobywać same szóstki i piątki, nie wierzymy często, że jest to możliwe, 
nie potrafimy zapytać o to nauczycieli, więc my, dziennikarze, zapytaliśmy w Waszym imieniu. 
Przeczytajcie, co wam radzą nauczyciele uczący w Zespole Szkół w Damnie 
 
Dziennikarze Ksawery Staszczuk i Miłosz Czaja:  
Co zrobić, żeby zdobywać z języka angielskiego piątki i szóstki?  
 
Pani Michalina Drewniak, nauczycielka języka angielskiego: Że-
by odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw odpowiedzieć  so-
bie, czym dla nas są oceny i jaką role piątki i szóstki odgrywają w 
naszym życiu. Jeśli są jedynie kolejnymi przypadkowymi stopniami, 
to prawdopodobnie rzadko będą występować w naszym dziennicz-
ku. Jeśli jednak spojrzymy na nie pryzmat osiągnięć systematycznie 
przybliżających nas do założonego sobie celu, wówczas zyskujemy 
duże szanse na zdobywanie bardzo dobrych I celujących  ocen. Myślę , że 
w tym procesie najważniejsza jest motywacja, uświadomienie sobie, dlaczego ja właśnie 
tego się uczę, po co mi te oceny , kim będę, gdy osiągnę swój cel i co zyskam. Gdy zrozumiemy jak war-
to, nauka stanie się o wiele bardziej przyjemna, o wiele łatwiej przyswajalna. Wiadomo, gdy uczymy się z 
przyjemnością, dużo lepiej zapamiętujemy, więcej rozumiemy, a co za tym idzie- lepsze oceny dostajemy. 
Ważna w tym wszystkim jest również systematyczność, gdyż w ten sposób utrwalamy, materiał na dłużej 
zostaje w naszych głowach. Bez wątpienia nie jest to proste zadanie, ale im więcej wysiłku coś od nas 
wymaga, tym bardziej staje się cenne i wartościowe. Nie zrażajmy się więc trudnościami, wierzmy, że stać 
nas na więcej. Mierzmy wysoko, stawiajmy sobie ambitne cele i wytrwale do nich dążmy. Nie będzie ła-
two, ale wiem, że będzie warto! 
 

 
Pani Natalia Dobosz, nauczycielka języka polskiego: Drogą do suk-

cesu jest motywacja. Przede wszystkim należy być zmotywowanym do 
nauki, z chęcią pogłębiać swoją wiedzę, doskonalić umiejętności oraz 
być aktywnym podczas lekcji. Uczeń, który pragnie zdobywać wyso-
kie wyniki w nauce powinien rzetelnie wypełniać swoje obowiązki 
szkolne 

 
 

Dziennikarka Olga Klimek: Jak zdobywać szóstki i piątki z historii? 
 
Pani Jadwiga Dziułko, nauczycielka historii: Szczegółowe wymaganie 
na ocenę bardzo dobrą i celującą umieściłam w PSO. Odsyłam więc 
wszystkich zainteresowanych na stronę internetową naszej szkoły. Ale 
dla przypomnienia informuję, że wszyscy, którzy chcą otrzymać 5 i 6 
powinni: uczyć się systematycznie, opanować cały materiał z przed-
miotu, być aktywni na lekcji, myśleć przyczynowo – skutkowo, prowa-
dzić starannie zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, logicznie koja-
rzyć fakty, poprawnie posługiwać się mapą, systematycznie odrabiać 
prace domowe, aktywnie współpracować  z grupą, być twórczym, wyko-
nywać zadania dodatkowe, brać udział w konkursach przedmiotowych.  
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Słów kilka, rad nauczycieli 

dla tych, co szóstki i piątki zdobywać by chcieli! cd. 

 

 
Dziennikarka Laura Licow: Jak zdobywać szóstki i piątki na Pani przedmio-

cie? 
 
Pani Aleksandra Gliwa, nauczycielka języka angielskiego 
I kaszubskiego:  
Zdecydowanie trzeba być aktywnym na lekcji, mieć wiele chęci do nauki, 
być zawsze przygotowanym. 

 
Dziennikarka Julia Ostrowska: Co zrobić, żeby z muzyki i plastyki otrzymy-

wać piąt- ki i szóstki? 
 
Pani Małgorzata Kozłowicz, nauczycielka muzyki, plastyki: Należy po-
kazać, że zależy Ci na tej ocenie. Trzeba być aktywnym na lekcjach (to 
bardzo ważne). Poprawić złe oceny, wziąć się do systematycznej nauki, 
a osiągnie się efekty.  
Z plastyki można narysować jakąś dodatkową pracę na konkurs pla-
styczny, brać udział w dodatkowych zajęciach plastycznych, np. kole 
plastycznym, przygotować dodatkowo pracę dotyczącą twórczości arty-
sty.  Z muzyki-uczęszczać na zajęcia chóru szkolnego, brać udział 
w festiwalach i koncertach chóru, organizowanych dla rodziców lub zapro-
szonych gości, a także brać udział w konkursach muzycznych. 
 
Dziennikarz Miłosz Czaja: Jak zdobywać szóstki i piątki na Pana przedmiocie? 
 

Pan Zbigniew Mazur, wicedyrektor szkoły, nauczyciel przyrody: Przepis na 
ocenę bardzo dobrą i celującą z przyrody oraz biologii jest dość prosty. Piątkę 
otrzyma uczeń, który: systematycznie uczy się i opanował wszystkie wiadomości 
I umiejętności, interesuje się przedmiotem, samodzielnie potrafi rozwiązać za-
dania problemowe, potrafi przeprowadzić proste doświadczenie oraz jest aktyw-
ny na zajęciach. Natomiast szóstkę może otrzymać uczeń, którego wiedza wy-
kracza poza program nauczania, sprawnie posługuje się terminologią przyrodni-

czą, bierze udział w konkursach przyrodniczych oraz ma ciekawe, oryginalne spo-
soby na rozwiązanie nietypowego zadania. Oczywiście, musi również spełnić wyma-

ma- gania na ocenę bardzo dobrą. 
 

Dziennikarka Zuzanna Kalinowska: Jak zdobywać szóstki i piątki na Pani przedmiocie? 
 
Pani Joanna Rusak, dyrektor Zespołu Szkół w Damnie, nauczycielka mate-
matyki i informatyki: Aby zdobywać oceny celujące z matematyki, musicie 
być doskonałymi i biegłymi w rozwiązywaniu nietypowych zadań matema-
tycznych. Muszę być przekonana, że potraficie samodzielnie dojść do traf-
nego wyniku, bez pomocy nauczyciela. Ważne jest też Wasze uczestnictwo 
w konkursach i osiąganie w nich sukcesów. Bierzcie udział w proponowa-
nych Wam olimpiadach matematycznych, wprawiajcie się już na etapie 
szkolnym, a po sukcesach, nie bójcie się uczestniczyć w innych, które za-
proponuję. Oczywiście, uczeń, który chce zdobyć szóstkę i piątkę, zawsze jest 
przygotowany, aktywny i systematyczny w nauce, nie ma żadnej jedynki.
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Słów kilka, rad nauczycieli 

dla tych, co szóstki i piątki zdobywać by chcieli! cd. 
 

 
Dziennikarz Miłosz Czaja: Co zrobić, żeby zdobyć z matematyki 

piątki i szóstki? 
 

Pani Anna Trojanowska, nauczycielka matematyki: Na 
ocenę celującą uczeń powinien posiadać wiedzę 
I umiejętności wykraczające poza program nauczania. Sa-
modzielnie rozwiązywać zadania wykraczające poza temat 
lekcji. Ocenę celującą dostanie również jeśli osiąga sukcesy 

w konkursach z matematyki. 

 
Dziennikarka Olga Klimek: Jak zdobywać same szóstki i piątki na 

ję- zyku polskim? 
 
Pani Dorota Rusak, nauczycielka języka polskiego: Podstawą zdobywania 
najwyższych ocen, jest solidne, rzetelne przygotowywanie się do zajęć. Zaw-
sze miej chęci na: 
zgłaszanie się na lekcjach; mądre odpowiadanie na temat, pełnymi zda-

niami; tworzenie i pisanie ciekawych wypracowań, nie tylko na wyznaczo-

ne minimum pojemności, lecz aby pokazać swój talent do pisania; słucha-

nie rad pani Doroty, jak wykonać prace, aby otrzymać takie oceny; do-

trzymywanie słowa, że odrobisz, pięknie przeczytasz, wyrecytujesz – ina-

czej niż inni uczniowie; udzielanie się w różnorakich konkursach, poprzez 

uczestnictwo, samodzielne  napisanie wiersza, bajki, czy sprawdzenie swoich 

umiejętności w rodzinnym dyktandzie; czytanie nie tylko lektur, ale innych „ Ksią-

żek Marzeń”, dostępnych w bibliotece, dyskutowanie na ich temat na lekcjach im poświęconych, a przede 

wszystkim – wierz, że jesteś w stanie zdobywać takie oceny! 

 

 

Książki na zimowe, długie chwile 

poleca pani Agnieszka Nowicka, bibliotekarka 

w naszej szkole 

 

Dziennikarka Natalia Ciecieląg: Jakie książki poleca Pani na długie popołu-
dnia, gdy mamy dużo czasu i się nudzimy? 

 

Pani Agnieszka Nowicka: Na długie, jesienne czy zimowe wieczory mo-

gę zaproponować, warte uwagi tytuły książek dla dzieci i młodzieży. Dla 

maluchów od sześciu lat wzwyż polecam m.in.: ,,Abecelki i Duch Burszty-

nowego Domu” Małgorzaty Strzałkowskiej - Zaręby, ,,Afrykę Kazika” Łuka-

sza Wierzbickiego, ,,Aksamitnego Królika”  Margery Williams, ,,Asiunię”, 
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Pani Agnieszka zaprasza uczniów lubiących 
czytać do uczestnictwa  w Dyskusyjnym Klubie 

Książki i Klubie Książki. 

 

 
 
 
 
 

 

Książki na zimowe, długie chwile…cd. 
 
 

Joanny Papuzińskiej, ,,Bajki przez tele-
fon” Gianniego  Rodariego, ,,Co się kryje 
w sercu na dnie?” Marcina Brykczyńskie-
go, ,,Co tam u Ciumków?”(oraz pozostałe 
tytuły serii,) Pawła Beręsewicza, 
,,Cukierek dla dziadka Tadka” Ivony Bre-
zinovy, Czarodziejski młyn” Aliny i Jerzy 
Afanasejewów ,,Cztery zwykłe miski” 
Iwony Chmielewskiej.  
Natomiast dla nastolatków od jedenastu 
lat wzwyż, polecam: “68 pokojów” Ma-
rianne Malone, “Alchemika” Paulo Cole-
ho, ,”Atramentowe serce” Cornelii Funke, 
“Arkę czasu” czy ,,Za niebieskimi drzwia-
mi” Marcina Szczygielskiego, 
,,Tajemniczego opiekuna”, Jean Webster.  
Starsze nastolatki, powyżej czternastego 
roku, mogą poczytać bardzo interesujące po-
zycje: ,,10 stron świata” Anny Onichimowskiej, 
,,Herę, moją miłość”, ,,Świat Zofii” Josteina Gaar-
dera czy ,,Tam, gdzie spadają anioły” Doroty Te-
rakowskiej. 
 
Czy jakieś nowe książki zakupiła Pani do biblioteki? 
W październiku 2016 roku biblioteka wzbogaciła się o nowe, ciekawe tytuły książkowe, które zostały 
wprowadzone do kanonu obowiązkowych lektur naszej szkoły. Na czytelników naszej biblioteki czekają 
pachnące nowością książki: ,,Mity dla dzieci” Grzegorza Kasdepke, ,,Czarny młyn” Marcina Szczygie l-
skiego ,,Gwiazd naszych wina” Johna Greena czy ,,Tam, gdzie spadają anioły” Doroty Terakowskiej. 
O wszystkich wspomniałam wcześniej. 
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Jakie czasopisma Pani poleca dzieciom 
I młodzieży? 
W naszej szkolnej bibliotece czytelnicy mogą 
oddać się lekturze ciekawych i przydatnych cza-
sopism, które gorąco polecam. ,,Kumpel” to 
pięknie ilustrowany dwutygodnik edukacyjny dla 
uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Pismo dla 
mądrych dzieciaków i ich rodziców. Miesięcznik 
proponuje mądrą rozrywkę, uczy przez zabawę 
wspomaga rozwój czytelnika. Przedstawia real-
ne postacie, które dostarczą wzorców pozytyw-
nych zachowań. Porusza tematykę aktualną i 
bliską czytelników (dom, rodzeństwo, szkoła, 
rówieśnicy, zwierzęta). Warto sięgnąć po 
,,Victora Juniora”, to dwutygodnik edukacyjny dla 
uczniów klas IV-VI. W każdym numerze znaj-
dziecie m.in: reportaże i artykuły z życia nasto-
latków, odpowiedzi na nastoletnie problemy 
(szkolne, domowe, dotyczące codziennych 
spraw), ciekawostki ekologiczne, przyrodnicze 
I historyczne, materiały, które przydadzą się 
w szkole, m.in. na polskim, przyrodzie historii. 
Dla starszych polecam ,,Victora Gimnazjalistę”- 
dwutygodnik, jedyne pismo edukacyjno - rozryw-
kowo - publicystyczne, skierowane wyłącznie do 
gimnazjalistów. Część edukacyjna pisma jest 
bardzo przydatna na co dzień w szkole i w do-
mu, uzupełnia i utrwala wiedzę z zakresu 
przedmiotów humanistycznych, matematyczno-
przyrodniczych, języków obcych. Ponadto 
w każdym numerze jest przykładowy arkusz eg-
zaminacyjny, pomagający w przygotowaniach do 
egzaminu kończącego gimnazjum. Treści publi-
cystyczne w piśmie związane są z tematyką 
młodzieżową, poruszają aktualne problemy na-
stolatków. W każdym numerze czytelnik znajdzie 
także wiele propozycji ze świata mody, urody, 
nowości książkowe, filmowe i muzyczne. Pismo 
pomaga uczniom w rozwiązywaniu ich życio-
wych i szkolnych problemów. 
 
Jakie ciekawe konkursy Pani zorganizowała czy 
planuje zorganizować? 
Drodzy Czytelnicy, zapraszam do biblioteki. 
W październiku ogłosiłam gminny konkurs lite-
racki pt. „Młodzi twórcy literatury” (praca literac-
ka na dowolny temat) dla uczniów klas 4-6 szko-
ły podstawowej i 1-3 gimnazjum szkół gminnych. 

Konkurs organizowany jest we współpracy z 
Gminą Biblioteką Publiczną w Damnicy.  
25 listopada 2016 roku odbyło się uroczyste 
podsumowanie konkursu w bibliotece w Damni-
cy.  
21.12.2016 roku zorganizowałam szkolny kon-
kurs pięknego czytania „Świąteczny audiobuk na 
żywo” dla uczniów kl. 1-3 szkoły podstawowej, a 
5.01.2017 roku zapraszam uczniów klas 4-6 
szkoły podstawowej do udziału w konkursie „Au-
diobuk na żywo”.  
24.03.2017 roku zaplanowałam konkurs dla 
gimnazjalistów pt. „Bombowa literatura- lektura”. 
Zapraszam również wszystkich, którzy nie tylko 
lubią czytać, ale także rozmawiać o książkach 
na spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki oraz 
Klubu Miłośników Książki.  
 
Kto może uczestniczyć w Dyskusyjnym Klubie 
Książki czy Klubie Książki? 
Dyskusyjny Klub Książki skierowany jest do 
uczniów gimnazjum. Dzieci z klas 4-6 mogą 
uczestniczyć w spotkaniach Klubu Książki. 
Pierwsze spotkania już za nami, jednak w każdej 
chwili możecie do nas  dołączyć. Klubowiczem 
może zostać każdy użytkownik biblioteki, nieza-
leżnie od zainteresowania oraz tego, jak wiele i 
jak szybko czyta. W marcu 2017 roku zapra-
szam klasy 1 - 6 szkoły podstawowej i 1 - 3 gim-
nazjum do realizacji projektu edukacyjnego z 
wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej 
pt. „Polecam ci tę książkę”. 
 
Dziękuję Pani za interesujące i ciekawe odpo-
wiedzi poświęcony mi czas.  
Proszę bardzo i zapraszam do biblioteki.  
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Mikołajkowe czytanie cieszyło się ogromnym powodzeniem wśród maluchów i starszych. Warunkiem uczestnictwa 
było przyjście w mikołajkowej czapeczce. 



 
 

 

 

Jak Rada Rodziców działa? 

Pani Marzena Patok opowiada 

 

 

Dziennikarz Ksawery 

Staszczuk:  

Kto tworzy Radę Ro-
dziców w tym roku? 
Pani Marzena Patok, 
przedstawicielka Rady 
Rodziców: W tym roku 
mamy małe zmiany. Ja 
dalej jestem prze-

niczącą, moją 
czynią jest pani Aleksan-

dra Wrosz, sekretarzem została pani Małgorzata 
Wilkowska, a skarbnikiem-pani Magdalena Ro-
mowska. 
Jakie nowe pomysły Panie zrealizowały? Czym 
chcą się zająć? 
W tym roku szkolnym chciałyśmy, aby w szkole 
pojawiły się kanapki i bułki w szkole.  I już ma-
my. Myślę, że pomysł był trafiony. 
Czy nadal będzie sprzedawane ciasto? 

Słodkie czwartki są nadal, już kilka razy się od-
były. Mam ogromną nadzieję, że  rodzice nie 
zawiodą i nam pomogą, a każdy, kto się zapisał, 
upiecze ciasto do sprzedaży. 
Czy dobrze sprzedają się kanapki? 
Kanapki są już od tygodni. Już zauważyłyśmy że 
sprzedają się całkiem nieźle. Za co dziękujemy 
uczniom, którzy pomagają nam w sprzedaży. 
Jakie niespodzianki szykują Panie dla dzieci 
w tym roku? 
Niespodzianek się nie zdradza, ale będą 
nowości, z czasem się okaże. 
Z kim Panie współpracują? 
Jak co roku szukamy sponsorów, liczymy na 
wpłaty na Radę Rodziców, a także jesteśmy 
otwarte na oferty rodziców i ich nowe pomysły.  
Dziękuję na rozmowę i poświęcony mi czas. 
Proszę bardzo. 

 

 

 

Maluchy działają, bo swój samorząd mają 

O ich pracy rozmawiamy z opiekunką SU, 

Panią Joanną Wojtaś 

 

Dziennikarka Anna Wojt-

czyk: Dzień dobry, czy mo-

żemy porozmawiać z Panią 
o działalności Samorządu 
Uczniowskiego? 

 

Pani Joanna Wojtaś, 

opiekunka SU malu-

chów:Tak, proszę bardzo. 

 
Kto należy do Samorządu Uczniowskiego? 
 
W tym roku szkolnym do Samorządu Uczniow-
skiego zostali wybrani: Oliwia Szarko z 3B, Julia 

Czylkowska z 3A, Mateusz Skrobich - 3B, To-
masz Owsiuk - 2, Aleksandra Wilkowska - 3A 
oraz Marcel Bladowski z 3B. 
 
Kiedy odbyły się wybory?  
 
Wybory odbyły się 16 września 2016 roku pod-
czas długiej przerwy w holu gimnazjum. 
 
Jakie plany na ten rok szkolny ma Samorząd 
Uczniowski wobec uczniów? 
 
Samorząd Uczniowski chce, aby uczniowie ak-
tywnie włączali się w organizowane w szkole im-
prezy, konkursy, występy, a także, aby prezen-
towali swoje prace na tablicy samorządowej. 
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Maluchy działają, bo swój samorząd mają  

O ich pracy rozmawiamy z opiekunką SU, 

Panią Joanną Wojtaś 

... cd. 

 
 

Jakimi cechami powinien się odznaczać członek 
samorządu? 
Członek samorządu powinien odznaczać się 
umiejętnością współdziałania, kreatyw-
nością, komunikatywnością oraz dobrą 
organizacją pracy. 
 
Na czym będzie polega Pani opieka? 
Moja rola będzie polegała na wspieraniu 
uczniów w podejmowanych inicjaty-
wach, zachęcaniu do samodzielności, 
doradzaniu w sytuacjach trudnych oraz 
na przekazywaniu informacji między 
uczniami, a dyrekcją. 
 

Dziękuję Pani za informacje. 
Proszę bardzo. 
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Uczniowie wchodzący w skład Małego Samorządu Uczniowskiego  
oraz ich opiekunka, pani Joanna Wojtaś, wspólnie organizują imprezy 

i konkursy dla najmłodszych. 



Dmuchanie przez 
słomkę.  

Jak widać dzieci 
chętnie ćwiczą pod 

kierunkiem pani  
Kasi. 

 

 

 

 

Zajęcia logopedyczne - to, co dzieciom pomaga naj-

bardziej?! 

Rozmawiamy z Panią Katarzyną Dietrich – Urbanek 

 

 

Dziennikarka Natalia 

Ciecieląg: Czy możemy 

porozmawiać o Pani pracy 
i prowadzonych zajęciach? 
 
Pani Katarzyna Dietrich- 
Urbanek: Tak, bardzo 

chętnie z Tobą porozma-
wiam. 

 
Jakie konkursy przygotowuje Pani w tym roku 
dla dzieci uczestniczących w Pani zajęciach? 
Dla dzieci uczęszczających na zajęcia logope-
dyczne przygotowuję konkursy na szczeblu 
szkolnym oraz ogólnopolskim. Ich celem jest 
upowszechnianie wiedzy o terapii logopedycznej 
oraz usprawnianie 
kompetencji 
wych dzieci. W tym 
roku szkolnym będą 
organizowane 
sy pt.. „Bajka 
dyczna” „Gimnastyka 
buzi na wesoło” 
„Pyszności z koszyka 
babuni” oraz wiele 
nych. 
 

Czego Pani uczy na tych zajęciach? Po co? 
Na zajęciach logopedycznychuczę dziecipo-
prawnej artykulacji głosek, usprawniam ich apa-
rat artykulacyjny, rozwijam, doskonalę umiejęt-
ności komunikowania z otoczeniem oraz dosko-
nalę się technikę czytania ze zrozumieniem. 
 
Ile dzieci uczęszcza na Pani lekcje? 
W roku szkolnym 2016/2017 uczęszcza 100 
uczniów, przeważająca liczba uczniów jest ze 
szkoły podstawowej oraz oddziałów przedszkol-
nych. 
 
Co Pani robi, żeby być doskonałą logopedką? 
Chcąc być doskonałą logopedą, czytam logo-
dyczne czasopisma, książki, systematycznie 
uczęszczam na konferencje, sympozja, 

ty organizowane w 
Gdańsku oraz 

śledzę nowo-
ści na stronie 

internetowej 
z zakresu lo-
gopedii. 
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Nasza pani logopedka organizuje różno-
rodne konkursy dla dzieci uczęszczają-

cych na jej zajęcia.  
Tu: przy najpiękniejszych pracach pla-
stycznych, wywieszonych w gabinecie 

logopedycznym. 

 
 
 

 

 

 

Słów kilka o konkursie ,,Głoska ukryta w obrazku” 

 
16.11.2016roku odbył się w naszej szkole szkolny logopedyczny konkurs plastyczny pod tytułem: „Głoska 
ukryta w obrazku”. Celem konkursu było: rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych, umożliwienie 
dzieciom prezentacji swoich umiejętności, zaangażowanie i aktywność plastyczna, z wykorzystaniem ćwi-
czonych głosek na zajęciach, rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej. 
 
Adresatem konkursu byli uczniowie klas 0-3 szkoły podstawowej, 4 - 6 oraz I - II gimnazjum. Konkurs cie-
szył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów klas 1 - 3 szkoły podstawowej. Komisja powołana przez 
organizatora oceniała walory humorystyczne oraz stopień zaangażowania włożony w wykonanie pracy. 
Zwycięzcami konkursu zostali: w klasach 1 - 3 szkoły podstawowej- I miejsce zajęła Oliwia Szarko z  klasy 
3b szkoły podstawowej, II miejsce - Sandra Sołśnia z klasy 3b szkoły podstawowej, III miejsce - Tomasz 
Owsiukz klasy 2 szkoły podstawowej. W klasach 4 - 6: I miejsce zajęła Anna Wojtczyk z klasy 5, 
II miejsce- Dagmara Kirkoz klasy 5, III miejsce- Nikola Gałęzowska z klasy 6. W klasach I - II gimnazjum 

I miejsce zajęła: Natalia Kirkoz klasy I gimnazjum, 
II miejsce - Anna Jancon z klasy I gimnazjum, 

III miejsce - Maciej Szymański z klasy 
I gimnazjum. 

 
Gościnnie dla ,,Newsa szkolnego”, pani Ka-

tarzyna Dietrich- Urbanek 
 

 

 

 

Z nich możemy być dumni… 

O działalności szkolnego chóru, rozmawiamy  

z Panią Małgorzatą Kozłowicz 

 

Dziennikarka Zuzanna Kalinowska: Dzień dobry, czy mogę porozmawiać 

z Panią o Pani pracy?  

Pani Małgorzata Kozłowicz, założycielka i opiekunka chóru szkolnego:  

Tak, bardzo chętnie z Tobą porozmawiam. 
 
W którym roku powstał chór szkolny, ile osób do niego należało, a ile obecnie? 
Chór szkolny powstał w 2009 roku, na potrzeby organizacji uroczystości 10 - lecia Gim-
nazjum im. Noblistów Polskich w Damnie.
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Chór szkolny Zespołu Szkół w Damnie, pod kierownictwem Pani Małgorzaty Kozłowicz, odnosi 
wiele sukcesów w konkursach, występuje podczas uroczystości szkolnych i gminnych. Jest wizytówką 

naszej szkoły. Tu: podczas występu z okazji uroczystości niepodległościowej /08.11.2016 r./ 

 

 

 

 

 

Z nich możemy być dumni… cd.  

 

Liczył wówczas 20 osób, wyłonionych spośród 
uczniów uczęszczających do klas 4 - 6 szkoły 
podstawowej i I - III gimnazjum. Obecnie chór 
szkolny liczy 45 osób. Tworzą go uczniowie klas 
od drugiej do szóstej szkoły podstawowej i I - III 
gimnazjum. 
 
Jakie pieśni przygotowuje Pani z uczniami, kiedy 
odbywają się próby? 
W repertuarze chóru znajdują się pieśni patrio-
tyczne, kolędy, pastorałki i piosenki młodzieżo-
we. Próby chóru odbywają się w zależności od 
grupy wiekowej, czyli klasy, do której uczęszcza 
uczeń we wtorki lub piątki. 
 
Podczas jakich uroczystości najczęściej wystę-
puje chór? Gdzie wystąpi? 
Chór reprezentuje szkolę podczas zebrań 
z rodzicami, uroczystości gminnych (70 – lecie 
Oświaty), wigilii dla samotnych mieszkańców 
gminy czy rocznicy święta Odzyskania Niepod-
ległości. 
W 
żącym 

roku zostaliśmy zaproszeni do śpiewania pod-
czas koncertu noworocznego, jaki cyklicznie od-
bywa się w kościele w Damnie, wraz z zespołem 
Redlin. Wykonaliśmy tam także cztery utwory 
samodzielnie. Były to piosenki świąteczne i pa-
storałki. Członkowie chóru reprezentują szkolę w 
kategorii solistów lub zespołów podczas konkur-
sów powiatowych i wojewódzkich, gdzie zajmują 
czołowe lokaty. 
 
Dlaczego warto uczestniczyć w zajęciach chóru 
szkolnego? 
Udział w zajęciach chóru rozbudza wrażliwość, 
nie bez powodu często cytuje się słowa  
J. W. Goethego: 

 
„Gdzie słyszysz śpiew tam idź, 

tam dobre serca mają 
źli ludzie wierzaj mi, 

Ci nigdy nie śpiewają” 
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Z  wizytą w Muzeum Pomorza Środkowego 

O ciekawych lekcjach kaligrafii i heraldyki 
 

18 października 2016 roku uczniowie 

klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Damnie wybra-
li się na zajęcia warsztatowe do słupskiego mu-
zeum. Ich celem była nauka kaligrafii. 

Dzieci wyruszyły pod opieką pań Doroty Ru-
sak i Anety Leśniewskiej i dotarły do placówki już 
o 10.30., tu zrobiono im pamiątkowe zdjęcia, 
a powitał grupę pracownik muzeum, pan Rafał 
Foltyn, prowadzący zajęcia. 
 

Najpierw dzieci zwiedziły pobliską salę mu-
zealną, w której obejrzały, znajdujące się na sta-
łej wystawie, posiadane w zbiorach muzeum do-
kumenty, pisane odręcznie, z różnych epok I w 
różnym stylu, m.in. przedstawiające nabycie 

praw miejskich przez miasto. Pan Rafał Foltyn w 
sposób krótki, rzeczowy i ciekawy opowiedział o 
tych zbiorach, a następnie poprowadził grupę 
uczniów na ostatnie piętro muzeum, do sali, 
gdzie odbyły się zajęcia. Na początku, przy wy-
korzystaniu rzutnika, zaprezentował średnio-
wieczne dokumenty, pisane między innymi 
czcionką gotycką, opowiedział o historii kaligrafii 
i rozwoju piśmiennictwa w średniowieczu. Dzieci 
poznały, na czym polegała praca skryby i do 
czego służyło skryptorium. Po takim wstępie 
przygotował dla uczniów materiały i przybory pi-
śmiennicze.  

Na początku uczniowie ćwiczyli pisanie za-
ostrzonym patyczkiem, na kartkach tworzyli krót-
kie wypowiedzi, zapisywali swoje imiona, nazwi-
ska. Przy pomocy różnokolorowych tuszy two-
rzyli krótkie wypowiedzi i uczyli się pisać za-
ostrzonym gęsim piórem, co wcale nie okazało 
się łatwe. Często powstawały kleksy, plamy na 
kartkach, dłoniach i twarzach. Potem, po otrzy-
maniu wzoru liter alfabetu gotyckiego, przy uży-
ciu kalki, dzieci tworzyły krótkie wypowiedzi. Pan 
Rafał Foltyn poprosił o pisanie zdań krótkich i 
ciekawych w taki sposób, aby można było je po-
łączyć w jedną dłuższą wypowiedź. Nie do koń-
ca się to naszym uczniom udało, gdyż nauka pi-
sania pismem gotyckim jest wielką sztuką, zaj-
muje wiele czasu i wymaga cierpliwego, mozol-
nego odręcznego kaligrafowania. Powstawały 
zdania mądre, śmieszne, staranne i takie, które 
wymagały poprawek, gdyż nagle uczniowie spo-
strzegali, że brakuje litery czy znaku. Wszyscy 
uczniowie pilnie pracowali, nabierali wprawy w 
ręcznym pisaniu i nie spostrzegli, jak szybko 
upłynął czas.  
Na koniec prowadzący rozdał dzieciom białe 
kartki, na których miały umieścić stworzone 
przez siebie teksty. Wszystkie prace dzieci za-
brały ze sobą, pokazały kolegom i koleżankom 
ze szkoły. Jak wieść niesie, bardzo spodobała 
im się lekcja kaligrafii i nie mogły się doczekać 
kolejnych zajęć w Muzeum Pomorza Środkowe-
go w Słupsku.  
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Paweł Patok i Wiktoria Tkaczyk z zaprojek-
towanymi herbami. Tu: w czasie warsztatów 

w Muzeum Pomorza Środkowego 
/28.11.2016 r./ 

 

 

 

 

Z  wizytą w Muzeum Pomorza Środkowego … cd. 

 

 

I doczekały się.  
Drugie zajęcia warsztatowe odbyły się  

28 listopada 2016 roku. Tym razem 

28 osobowa grupa uczniów z klas IV - 
VI Zespołu Szkół w Damnie, i po raz 
pierwszy jadąca z nimi pani Kata-
rzyna Dietrich- Urbanek, miała 
znać tajniki heraldyki. Zgodnie 
z tradycją, przed wejściem do 
zeum uczniowie i nauczyciele 
bili sobie pamiątkowe zdjęcie. 
jęcia znowu poprowadził pan Rafał 
Foltyn. Najpierw w parterowej sali 
muzealnej uczniowie zostali 
szeni przez prowadzącego 
o wyszukanie w pomieszczeniu 
różnych przedmiotów z herbami. 
Nie było to łatwe, bo te były ukryte 
na ścianach sali, różnych 
tach tam zaprezentowanych. Pan 
Rafał Foltyn wprowadził dzieci do 
tematu, omawiając bardzo 
stępnie wielowiekową tradycję 
raldyczną od czasów 
cza i stanic bojowych oraz znaków na 
tarczach, poprzez herby królew-
skie, książęce, rycerskie, po herby 
miejskie i współczesne. 
 
Najciekawszą częścią warsztatów 
okazała się ta praktyczna nauka 
wykonywania własnego rodowego 
herbu. Nie było to łatwe, gdyż 
uczniowie musieli najpierw poznać 
elementy składające się na herb, 
a wszystkie są ważne i żadnego 
nie można pominąć w 
niu własnego herbu, każdy z nich 
odgrywał ogromną rolę 
w wielowiekowej tradycji. Po 
znaniu elementów składających się 
na herb, uczniowie musieli 
nowić się (aby móc naszkicować, 

a potem namalować), z czego słynie ich rodzina, 
co jest dla niej charakterystyczne I wyjątkowe- 
wybrać jeden główny element do wykonania. 

Niektóre dzieci miały 
z tym problem, niektóre 
z nich nie potrafiły okre-
ślić własnych tradycji ro-
dzinnych ani zajęć ro-
dziców, inne szybko wy-
bierały elementy, które 
zaprezentują podczas 
pracy. Pomagał im w 
tym prowadzący zajęcia, 
poprawiał błędy, podpo-
wiadał, lecz również był 
bardzo wymagający - nie 
można było szkicować 
byle jak i co popadnie!   
Ważną częścią lekcji by-
ło przenoszenie projektu 
na uprzednio przygoto-
waną tarczę herbową, 

a wszystko w oparciu 
o zasady heraldyczne, po-
znane w trakcie zajęć. 
Zajęło to dzieciom dużo 
czasu, należało pracować 
powoli i dokładnie, lecz 
w efekcie większość dzie-
ci mogła się pochwalić w 
całości wykonanym her-
bem I zawieźć swoją pra-
cę do szkoły i domu. Nie-
którzy zostali zobowiązani 
przez pana Rafała Folty-
na do dokończenia pracy 
w domu. Ciekawe, czy się 
tym zajęli i skończyli swo-
je prace? 
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Uczniowie naszej szkoły dumnie 
pozują do zdjęcia z własnoręcz-
nie wykonanymi herbami. Po le-

wej stronie: pan Rafał Foltyn, 
prowadzący warsztaty. Obok, 

pani Katarzyna Dietrich - Urba-
nek, opiekunka dzieci. 

 
 
 
 
 
 

Z  wizytą w Muzeum Pomorza Środkowego … cd. 

 

O swoich wrażeniach z zajęć krótkie relacje na-
pisali dziennikarze ,,Newsa szkolnego” Oto one: 

 

Dziennikarka Anna Wojt-

czyk: Dnia 28.11.2016.r poje-

chaliśmy do Muzeum Książąt 
Pomorskich, które znajduje się 
w Słupsku. W muzeum robili-
śmy herby, miały być związane 
z naszą rodziną. Za nim poszli-
śmy na zajęcia, szukaliśmy 

herbów na parterze muzeum. 
Potem na chwilę poszliśmy zoba-

czyć salę, w której były różne sarko-
fagi książąt z herbami rodu Gryffitów. Robiło to 
wrażenie. Następnie poszliśmy do sali na warsz-
taty. Robienie herbu zaczęliśmy od  narysowania 
na kartce symboli rodziny, a później  pokazywa-
liśmy panu nasze rysunki, a pan sprawdzał, czy 
nadają się na herb, czy charakteryzują nasze 
rodziny. Jak skończyliśmy szkicować, to przeno-
siliśmy je na drewniane herby. Oczywiście  mu-
sieliśmy zrobić rączkę, żebyśmy mogli łatwo 
trzymać nasze piękne herby. Wszystkie herby 
wyszły pięknie. Osobiście chciałabym, żeby po-
wtórzył się taki wyjazd. 

 

Dziennikarka Zuzanna Ka-

linowska: 28 listopada 2016 

roku razem z uczniami z klas 
4 - 6 byłam w Muzeum 
rza Środkowego w Słupsku. 
Tworzyliśmy tam herby 

szych rodzin. Najpierw trzeba było zrobić szkic 
herbu. Potem każdy podchodził do pana, aby on 
pozwolił nam przenieść szkic na drewniany herb, 
a na jego tyle trzeba było umieścić dwie tasiemki 
do jego trzymania. Potem każdy kolorował swój 
projekt herbu. Na koniec pani Dorota Rusak 
biła nam zdjęcie i naszych gotowych herbów. Ta 
wycieczka była bardzo ciekawa i chciałabym 
jeszcze raz pojechać w to miejsce. 
 

Dziennikarz Ksawery 

Staszczuk: Zajęcia, które 

zorganizowała nam pani Do-
rota Rusak, były wyśmienite, 
podobały mi się niezmiernie. 
Początek wycieczki był dla 
mnie trochę nudny, ale już 
po około dziesięciu minutach 
było wyśmienicie. Pan Rafał 

Foltyn zaprowadził nas do sali 
i pokazał nam sarkofagi, w celu 

odnalezienia w niej herbów. W końcu musieliśmy 
nauczyć się ich odszukiwania, skoro mieliśmy je 
robić! Pracownik muzeum pokazywał nam różne 
herby państw, miast i wsi. Najbardziej spodobał 
mi się herb rosyjski, miał on umieszczony 
lownik na tarczy. Po pewnym czasie pan Rafał 
rozdał nam kartki A4 i ołówki. Na tych kartkach 
musieliśmy zaprojektować swój rodzinny herb. 
Zaprojektowałem małą ścianę z cegieł, 
łem człowieka, który trzyma szpachelkę, ponie-
waż było to związane z pracą mojego taty i do-
skonale nadawało się na symbol rodziny. 
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Z  wizytą w Muzeum Pomorza Środkowego … cd. 

 
 

Dziennikarka Kamila 

Dworak: W dniu  

28.11. 2016r. byłam 

w Muzeum Pomorza Środ-

kowego w Słupsku, na za-

jęciach robienia herbu. To 

muzeum jest koło herba-

ciarni. Wchodziłam po bardzo 

dłu- gich schodach. Miło się pracowa-

ło, czas płynął bardzo szybko. W zajęciach 

uczestniczyłam już drugi raz. Było idealnie, tylko 

jedna rzecz mi się nie podobała, a mianowicie 

to, że pan trochę za surowo oceniał prace. Cza-

sami pan był nawet śmieszny. Powiedział, że 

nigdy nie widział niebieskiego dworku, jakby nie 

wiedział, że to, co narysowałam, to były okna. 

Zajęcia zakończyły się o 13
00

. Później wróciliśmy 

do szkoły i dalej były lekcje. Na warsztatach nie 

było źle. Nigdy nie widziałam, żeby było tylu 

uczniów na lekcji. Chciałabym, żeby odbyła się 

kolejna taka wycieczka. 

 
 
 

 

Dziennikarka Ju-

lia Ostrowska: 

Wycieczka odbyła 
się 28.11.2016r. 
Razem z uczniami 
klas IV-VI wybrali-

śmy się do Muzeum 
Pomorza Środkowego. 

Na ścianach muzealnych wisiały 
herby, które projektowaliśmy. W wielkiej sali, na 
ostatnim piętrze, pełnej obrazów, sztyletów oraz 
gęsich piór, na białej kartce szkicowaliśmy herb 
rodziny, np. Ostrowskich. Projekt wyszedł mi 
ładnie, lecz pan prowadzący zajęcia kazał mi go 
zmienić na starodawny. Na herbie narysowałam 
gęsie pióro, kałamarzyk oraz księgę. Wzięłam 
deseczkę, wyrzeźbioną w kształcie herbu, na 
którym trzeba było naszkicować rodzinne sym-
bole. Pokolorowałam go pastelami olejnymi, lecz 
można było wybrać również farby plakatowe. 
Herby zabraliśmy do domu. Wycieczka bardzo 
mi się podobała, gdy pojedziemy za rok, nie 
chciałabym, aby pan prowadzący oceniał nasze 
prace. 
Więcej zdjęć z wycieczek znajdziecie na stronie 
internetowej szkoły /red./ 

Spotkania w przerwie… 

O zaletach i wadach bycia uczniem podstawówki 

i gimnazjum rozmawiamy z uczennicami: 

Olgą Klimek i Klaudią Budką 

 

 

Dziennikarz Ksawery Staszczuk: Czy mogę z Tobą porozmawiać na temat 

Twojego  życia szkolnego i czasu wolnego? 

Olga Klimek, uczennica klasy V: Tak, bardzo chętnie z Tobą porozmawiam. 

 
Jaki jest Twój ulubiony przedmiot? 
Moje ulubione przedmioty to: muzyka, plastyka, język polski, godzina wychowawcza. 
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*Mało powiedziane, Olga jest jedną z najaktyw-
niejszych uczennic w tej szkole. Dość powie-

dzieć, że w ostatnim czasie brała udział z sukce-
sem w konkursach: III miejsce z języka kaszub-
skiego, II miejsce w konkursie poetyckim ,,Twoje 
zdrowie, w Twoich rękach”, a w zeszłym roku za-
jęła II miejsce w Powiatowym Konkursie Ortogra-

ficznym. Ponadto, częsta solistka chóru. 

Klaudia Budka dostrzega nie-
wielkie różnice pomiędzy nauką 

w szkole podstawowej, 
a gimnazjum. 

Jej ulubionym przedmiotem jest 
język niemiecki. 

 
 
 
 
 
 

Spotkania w przerwie… cd. 

 
 

Czy chętnie chodzisz do szkoły? 
Chętnie chodzę do szkoły, ponieważ lubię się 
uczyć i spotykać się z przyjaciółmi w szkole. 
 
Czego lubisz się uczyć poza szkołą? 
Poza szkołą lubię się uczyć grać na gitarze, pły-
wania i języka angielskiego, który jest moją pa-
sją od trzeciej klasy. 
 
Jak spędzasz czas wolny? 
Czas wolny spędzam na czytaniu i graniu na gi-
tarze, potem odpoczywam grając na telefonie 
I wychodząc na dwór. 
 
W jakich ciekawych konkursach brałaś już 
udział? 
Uczestniczyłam w trzech etapach konkursu recy-
tatorskiego z religii,, Sacrum w literaturze pol-
skiej” , wojewódzkim konkursie ,,Rytm i Melodia’’ 
- 2 lata z rzędu z zespołem* 
 
Jakie jest twoje hobby? 
Moje hobby to śpiew. 
 
Żeby bardzo dobrze się uczyć, według Ciebie 
należy… 
systematycznie odrabiać  prace domowe 
I słuchać nauczycieli. 

 

Dziennikarka Natalia Ciecieląg: Czy mo-

gę z Tobą porozmawiać  o Twojej nauce 
w gimnazjum? 

Klaudia Budka, uczennica 

klasy I gimnazjum: Tak.  

 
Czy są różnice między ucze-
niem się w gimnazjum a w szko-
le podstawowej? 
Między uczeniem się w podsta-

wówce a gimnazjum jest niewiel-
ka różnica, ponieważ zmieniają 

się tylko nauczyciele i dochodzą no-
we przedmioty. 
 
Jaki jest Twój ulubiony przedmiot w gimnazjum? 
Mój ulubiony przedmiot w gimnazjum to język 
niemiecki. 
 
Jakie przedmioty sprawiają Ci trudność a jakie 
nie? 
Matematyka sprawia mi trudność, lecz język 
niemiecki  już nie. 
 
Jak wspominasz szkołę podstawową? 
Szkołę podstawową dobrze wspominam, ponie-
waż zawsze miałam tu dużo ciekawych przeżyć. 
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O pracy pedagoga 

rozmawiamy z Panem Krzysztofem  Rodziewiczem 
 
 

Dziennikarki Laura Licow i Wiktoria Tkaczyk: Dzień do-

bry. Czy możemy porozmawiać z Panem o Pana pracy? 

Pan pedagog, Krzysztof Rodziewicz: Tak, bardzo 

chętnie udzielę wam odpowiedzi. 
 
Od ilu lat pracuje Pan w naszej szkole? 
W Zespole Szkół w Damnie pracuję od 1 września 2012 ro-

ku, a więc w zeszłym roku minęły 4 lata. 
 

Po co w szkole jest pedagog? Czy jest potrzebny? 
Pedagog w szkole jest przede wszystkim dla uczniów. Służy wsparciem i pomocą. Zawsze doradzi, kiedy 
uczeń ma problem i nie wie jak go rozwiązać. Organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną. Współ-
pracuje z instytucjami, między innymi: sądem, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, policją. Pedagog 
służy również pomocą przy właściwym wyborze szkoły ponad gimnazjalnej. 
 
Co robi Pan na co dzień? Czym Pan się zajmuje? 
Problemy, które najczęściej mnie absorbują to rozwiązywanie konfliktów i nieporozumień między ucznia-

mi. Badanie przyczyn nieobecności uczniów na zajęciach lekcyjnych. Organizacja badań oraz pomocy 

uczniom osiągającym niskie wyniki w nauce. 

 

Czy lubi Pan swoją pracę? Czy jest trudna czy łatwa? 
Praca jest ciekaw, choć na pewno niełatwa. Lubię ją, bo dostarcza mi sporo satysfakcji. 
 
Jakie konkursy Pan dla nas organizuje i po co? 
Co roku organizuję konkurs profilaktyczny ,,Twoje zdrowie, w Twoich rękach”. Głównym celem konkursu 
jest promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od zachowań ryzykownych, związanych z uzależnieniami. 
 
Czy współpracuje Pan z rodzicami, w czym im pomaga? 
Współpraca z rodzicami to bardzo ważny element mojej pracy. Rodzice są w znacznej mierze gwarantem 
sukcesu ucznia w szkole, ich zaangażowanie w wychowanie ucznia oraz dobre wyniki w nauce. Pedagog 
organizuje też zajęcia dla rodziców, które prowadzą między innymi specjaliści z Poradni Pedagogiczno- 
Psychologicznej w Słupsku. Ostatnio odbyły się w grudniu 2016 roku, a ich tematem był trudny problem 

cyberprzemocy. 
 

Dziękujemy Panu za udzielone informacje 
i poświęcony czas. 
Proszę bardzo, a wszystkich uczniów szukających 

pomocy w rozwiązaniu swoich problemów, zapra-

szam do mnie. Postaram się pomóc. 
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Pan Krzysztof Rodziewicz, nasz pedagog, stara 
się służyć wsparciem i pomocą,  

zaprasza do siebie wszystkich uczniów, którzy 
tego potrzebują. 



 
 
 
 
 
 
 
 

O języku kaszubskim w naszej szkole 

rozmawiamy z Panią Jolantą Puchalską 

 

 

Dziennikarka Anna Wojt-

czyk: Naucza Pani języka ka-

szubskiego w Zespole Szkół w 
Damnie, zorganizowała Pani 
rajd pieszy dla uczniów, 
uczęszczających na zajęcia ję-
zyka kaszubskiego. Czy może 

Pani powiedzieć, ilu obecnie 
uczniów uczy się tego języka? 

Pani Jolanta Puchalska, nauczy-
cielka języka kaszubskiego: Obecnie mamy 
zapisanych 59 uczniów. Ucząc się języka ka-
szubskiego dzieci poznają  zarówno język, kultu-
rę, tradycje oraz obrzędy kaszubskie. Podczas 
zajęć mają okazję do kształtowania postawy po-
szanowania innych kultur, co wszechstronnie i 
nader pozytywnie wpływa na rozwój osobowości 
młodego człowieka. Należy również dodać, że 
dzięki tego typu zajęciom dzieci I młodzież roz-
wijają swoją wrażliwość na piękno kultury ludo-
wej i terenu, który jest ich małą Ojczyzną. 
 
Czy język kaszubski jest trudny do nauczenia 
się? Dla chcącego nic trudnego. Ja nauczyłam 
się go dość szybko, bo zajęło mi to około pół ro-
ku, ale wciąż doskonalę się w tym zakresie. 
Właśnie kończę podyplomowe studia Metodycz-
no-Kulturoznawcze Nauczanie języka kaszub-
skiego. Język kaszubski bardzo mi się podoba, 

m.in. dlatego, że ma specyficzną pisownię i  sys-
tem gramatyczny. Alfabet kaszubski zwany jest 
alfabetem samogłosek, bo zawiera ich aż czter-
naście, w tym sześć wyjątkowych ( ô,ù,é,ë,ã, ò). 
Ciekawostką jest to, że inaczej wymawia się „ó” 
a inaczej „ù”, co bardzo pomaga w nauce orto-
grafii języka kaszubskiego jak i polskiego. Lubię 
też zabawy słowami, które różnią się literką lub 
znakiem diakrytycznym, np.: zedel (kufel), zédel 
(stołek), zesel (fotel). W tym języku są też takie 
słowa, które brzmią bardzo zabawnie, np. danka 
(choinka), pùpka (lalka), chójka (sosna), wiodro 
(pogoda), pòspiéwój (spiesz się ).Powinniśmy 
wiedzieć, że język kaszubski jest jedynym 
w Polsce językiem regionalnym, który wciąż pod-
lega standaryzacji i nie możemy dopuścić by za-
ginął. Dlatego apeluję, aby zapisywać się na 
te wyjątkowe  lekcje i ratować kaszubską 
mowę. 
 
Jakie wycieczki planuje Pani zorganizować  
w tym roku szkolnym? 
Wycieczki planować będziemy na bieżąco 
z panią Aleksandrą Gliwą i samymi uczniami. 
Mamy zaległe wycieczki na basen, plażę, ale 
chcemy też zabrać  dzieci i młodzież w ciekawe 
historycznie miejsca Kaszub. W tym roku na 
pewno będziemy więcej jeździć  niż  w zeszłym 
roku szkolnym, a gdzie, niech to pozostanie nie-
spodzianką. 
 
Od kiedy w naszej szkole zorganizowano naukę 
języka kaszubskiego? 
Nauka języka kaszubskiego organizowana jest 
w naszej placówce już czwarty rok z rzędu. Naj-
pierw pani Natalia Dobosz zachęcała naszych 
uczniów do nauki tego pięknego języka. Później 
przez jakiś czas lekcje prowadziły panie: Anna 
Skotnicka, Maria Szreder i Katarzyna Kosińska. 
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Jedną z atrakcji tegorocznych zajęć języka 
kaszubskiego był rajd pieszy po regionie, po-

łączony z nauką hymnu kaszubskiego, 
,,ziemniaczanym” konkursem i … pieczeniem 

kiełbasek /10.10. 2016r./ 



 
 
 
 
 
 

 

O języku kaszubskim w naszej szkole… cd. 

 

 

Kto w tym roku uczy języka kaszubskiego? 
Języka kaszubskiego, oprócz mnie, uczy pani 
Aleksandra Gliwa, która brała udział w dużym 
projekcie, jakim było nagranie teledysku do prze-
robionej piosenki „Ona tańczy dla mnie” Ten 
przebój, śpiewany w języku kaszubskim („Òna 
tùńcuje dlô mie”) można obejrzeć na stronie You 
Tube. Pani Ola ma wiele ciekawych pomysłów, 
które z pewnością zrealizujemy z korzyścią dla 
naszych uczniów i dla szkoły. 
 
Gdzie w naszej gminie mieszkali Kaszubi? 
Kaszubi (jako najstarsze plemię ludu słowiań-
skiego) to rodzinna społeczność Pomorza. Za-
mieszkiwali nasze tereny dużo wcześniej niż Po-
lacy. Pamiętać należy, że historia Kaszubów jest 
częścią historii Pomorza, tym samym jest czę-
ścią historii państwa polskiego. Do znanych ludzi 
pochodzących z Kaszub należą, np.: Donald 
Tusk (polityk), Danuta Stenka (aktorka), 
P. Miecznikowski (muzyk), Cz. Lang (kolarz) 
P. Nipkow (wynalazca), G. Labuda (historyk), 
G. Grass (pisarz) i inni. Dzisiejsze Kaszuby są 
jedynie cząstką dawnego wielkiego terytorium. 

Nasza gmina leży na historycznych terenach 
Kaszub i wciąż odkrywamy powiązania i nowe, 
historyczne fakty z życia dawnych 
I współczesnych Kaszubów. Właśnie niedawno 
czytałam ciekawą książkę pt. ,,Damnica. Z histo-
rii pewnej pomorskiej wsi”. Praca poświęcona 
jest historii Damnicy, od początku powstania do 
krótko po zakończeniu drugiej wojny światowej, 
z punktu widzenia dawnych mieszkańców wsi 
I ich potomków niemieckiego pochodzenia. 
Z relacji pani H.Schardin- Liedtke pewne jest, że 
mieszkali tu Kaszubi razem z innymi grupami na-
rodowościowymi. Świadczą o tym m.in. kaszub-
skie krzyże i nagrobki na damnickim cmentarzu, 
legendy regionu z kaszubskimi motywami, typo-
wo kaszubskie obyczaje i święta obchodzone 
przez  mieszkającą tu od pokoleń ludność, a 
nawet niektóre zachowane do dziś nazwy. Dla 
przykładu nazwa rzeki Charstnica, pochodzi od 
kaszubskiego słowa xarst , co znaczy kiepskiej 
jakości siano z wilgotnej łąki, chrust. Dzieci i 
młodzież często stawiają nam nauczycielom ję-
zyka kaszubskiego pytania: kim w końcu my je-
steśmy? Znany współczesny historyk i socjolog 

Cezary Obracht - Prondzyński 
twierdzi, że: „można być 
Kaszubą z wyboru”, czyli 
nie musi ktoś posiadać po-
chodzenia kaszubskiego by 
być Kaszubą. Z racji same-
go faktu, iż zamieszkujemy 
tereny Kaszub  możemy 
czuć Kaszubami, a jedno-
cześnie Pomorzanami i Po-
lakami. Budujmy zatem na-
szą świadomość i nie rezy-
gnujmy pochopnie z żadnej 
cząstki swojej tożsamości.  
 
Dziękuję Pani za poświę-
cony mi czas i tak interesu-
jące informacje. 
Na zdar (powodzenia,  na 
szczęście!) 
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O Szkolnym Klubie Wolontariusza 

Poznajemy jego historię rozmawiając  

z Panią Bożeną Cieślicką 

 

 

Czy wiecie, drodzy Czytelnicy, ze w naszej szkole utworzono Szkolny Klub Wolontariusza i działa on już 
kilka lat? Kto do niego może się zapisać, na czym polega praca w Klubie? Jeśli szukacie ciekawych zajęć 
pozalekcyjnych, uczących Was wrażliwości na drugiego człowieka, lubicie w ogóle pomagać słabszym- 
koniecznie przeczytajcie poniższy wywiad. Na ten temat porozmawialiśmy z Panią Bożeną Cieślicką /red./ 
 
 

Dziennikarki Julia 

Ostrowska i Wikto-

ria Tkaczyk: Kiedy 

powstał SKW? Kto 
wpadł na pomysł za-
łożenia Koła? 

Pani Bożena Cie-

ślicka, nauczy-

cielka religii 

i opiekunka Koła: Szkolny 

Klub Wolontariusza działa z inicjatywy uczniów 
gimnazjum od 2009 roku.  Wolontariat jest 
wspaniałą szansą na zdobycie nowych umiejęt-
ności, na poznanie ciekawych ludzi I świata. 
Uwrażliwia na potrzeby drugiego człowie-
ka. My kierujemy się słowami Jana 
ła II „Człowiek jest tyle wart, 
ile potrafi dać drugiemu 
człowiekowi”. 
 
Na jaką Fundację i dla kogo są zbierane na-
krętki w tym roku szkolnym? 
W tym roku szkolnym zbieramy nakrętki dla 
podopiecznych Fundacji Nadzieja. 
 
Jaki powinien być wolontariusz, jakimi cechami 
się odznaczać? 
Każdego wolontariusza obowiązuje kodeks 
etyczny, czyli powinien być pewnym, przeko-
nanym, lojalnym, przestrzegać zasad, mówić 
otwarcie, chętnie się uczyć, stale się rozwijać, 
być osobą, na której można polegać, nie sprze-
ciwiać się kontroli nad sobą i działać w zespole. 
 

W jakiej klasie można 
łączyć do Klubu Wolon-
tariusza? 
W naszej szkole są to 
uczniowie gimnazjum. 
Chociaż wolontariu-
szem może zostać 
każdy. Wiek nie ma tu 
żadnego znaczenia. Li-
czy się chęć pomagania 
innym. Ważne jest jednak, żeby była to osoba 
otwarta, łatwo nawiązująca kontakt z ludźmi 
I niebojąca się nowych wyzwań. Wolontariusz 
powinien wiedzieć, że musi być dyspozycyjny. 
 

Na czym polega Pani praca 
w Kole? 
Jestem koordynatorem SKW. 
Wspieram wolontariuszy 
w róznych akcjach charyta-

tywnych. W niektórych sama 
biorę udział: WOŚP, Szlachetna Paczka, 

obsługa techniczna konkursów organizowanych 
przez naszą szkołę itp. Nawiązuję współpracę 
z koordynatorami z Centrum Wolontariatu 
w Słupsku, którzy przygotowują dla naszych wo-
lontariuszy szkolenia. Współpracujemy z różny-
mi stowarzyszeniami, gdzie wolontariusze biorą 
udział w akcjach przygotowanych przez stowa-
rzyszenia. 
 
Dziękujemy Pani za ciekawe informacje. 
Proszę bardzo i zapraszam uczniów naszej 
szkoły do wstępowania w szeregi członków Klu-
bu. 
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Po raz kolejny okazujemy serce dzięki 

Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy 

 
,,Kto serce otwiera, Orkiestrę  

pana Owsiaka wspiera” 

 

W czwartek i piątek, 12 i 13 

stycznia 2017 roku, przedstawi-

ciele Samorządów Uczniowskich 
społu Szkół w Damnie, zorganizowali 
zbiórkę funduszy, które w tym roku 
zbierano dla oddziałów 
nych i seniorów, bo taki był cel 25. 
nału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 

Jak co roku zbiórka wzbudziła duże 
resowanie uczniów, nauczycieli i pracowników 
szkoły. Nikt z Was nie żałował złotówek i chętnie 
wrzucaliście je do puszki, a dużym 
waniem cieszyły się czerwone serduszka, które 
każdy ofiarodawca otrzymywał. 

W ten sposób wspólnie uzbierano 172.91 
złotych (75,32 zł zebrano w szkole podstawowej, 
97,59 zł w gimnazjum). Koordynatorką akcji w 
Zespole Szkół w Damnie była Pani Bożena Cie-
ślicka* 

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

nastąpił 15 stycznia 2017 roku. Pieniądze 

zbierano w następujących obwodach: 

mno, tu zajęli się tym wolontariusze: 
Aleksandra Müller, Wanesa 
czuk, Wiktoria Staszczuk, Iza Mar-
czak i Michał Kołtonowski, którzy 
uzbierali kwotę 630,13 zł. 

W Bobrownikach działali: Klaudia 
Gąsior, Sandra Bańka, Klaudia Bud-

ka, Natalia Bańka, Julia Nowotniak, 
Kacper Szafrański, a uzbierano 1064,42 

zł. W Dąbrówce działali: Karol Piasecki, Ka-
rolina Baran i Karolina Dębek, zbierając 320,82 
zł. W Łojewie zgromadzono 224,58 zł, a zajęły 
się tym Karolina Baran i Karolina Dębek. 
W Świtałach zebrano 259,83 zł, dzięki pracy: 
Agaty Sobolewskiej, Darii Capar, Zuzanny Sobo-
lewskiej, Aleksandry Gai. W Wiatrowie uzbiera-
no 48, 30 zł, postarali się o to: Iza Marczak, Na-
talia Kirko, Anna Jancon.  
Razem więc uzbieraliśmy: 2.720,99 złotych. Dla 
przypomnienia, w 2015 roku zebrano kwotę: 
1807, 92 zł, a w 2016 roku: 2117,07 zł. 
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Uczniowie naszej szkoły chętnie wsparli akcję 
WOŚP, w zamian otzrymując czerwone 

serduszko. Natomiast wolontariusze zbierali 
pieniądze również poza szkołą, pod opieką Pani 

Bożeny Cieślickiej /12.13.15.01.2017 r./ 
*Dane i zdjęcie uzyskaliśmy dzięki pomocy  
Pani Bożeny Cieślickiej. Dziękujemy! /red./ 



 
 
 
 
 
 

 

Słów kilka o Pani Aleksandrze Gliwie 

 

 

Od września 2016 roku mamy w naszej szkole 
nowego nauczyciela, Panią Aleksandrę Gliwę. 
Naucza języka angielskiego i języka kaszub-
skiego. Poświęciła nam chwilę i odpowiedziała 
na nasze pytania.  
 

Dziennikarka Julia Ostrowska:Jak długo 

pracuje Pani w szkole jako 
nauczyciel? 

Pani Aleksandra 

Gliwa, nauczycielka 

języka angielskiego i 

kaszubskiego: 

W waszej szkole pracuje 
od tego roku, a jako na-
uczyciel pracuje 5 lat. 
 
Czy podoba się Pani 
sza szkoła? 
Bardzo podoba mi się w 
Zespole Szkół w Damnie, 
zostałam tu bardzo 
decznie przyjęta przez 
uczniów oraz dostałam 

le pomocy od nauczycieli. 
Jak Pani najczęściej spędza wolny czas? 
Czasu wolnego nie mam prawie wcale, ale gdy 
już coś wygospodaruję to spędzam go aktywnie 
lub ze znajomymi. 
 
Jak spędziła Pani ubiegłoroczne wakacje? 

Byłam na wycieczce 
w Zakopanem. 
 
Czy ma Pani jakieś 
ciekawe plany na 
przyszłość? 
Mam wiele planów, 
jeden z nich to 
praca w naszej 
szkole. 
 
Dziękuję Pani za 
poświęcony mi 
czas.  
Proszę. 
 

 

 
 
 
 

Co to znaczy być Polką, Polakiem? 

O tradycjach patriotycznych w naszej 

szkole 

Nasze wrażenia, nasze wywiady 

 
 
 

Dziennikarka Ania Wojtczyk: Dnia 10.11.2016 roku odbył się w naszej 

szkole uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości. W tym uroczystym wyda-
rzeniu uczestniczyli wszyscy uczniowie  naszej szkoły. Musieliśmy być ubrani na 
galowo. W trakcie apelu usłyszałam różne patriotyczne piosenki. W tym przed-
stawieniu brali udział uczniowie klasy pierwszej gimnazjum, którzy przygotowali 
dla nas przedstawienie związane ze Świętem Niepodległości. Dowiedziałam się, 
skąd wzięło się to święto. Najbardziej podobał mi się występ: Klaudii, Sandry, 
Julki i Oli. Miło wspominam ten apel. 
 

Strona 28 NEWS  SZKOLNY 

EWS  SZKOLNY 

REDĄ PO TABLICY 

Jak nam zdradziła, Pani Aleksandra Gliwa bardzo dobrze się czuje w naszej 
szkole. Tu: podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej 



W tym roku szkolnym, klasa I gimnazjum, pod 
opieką Pani Krystyny Grzegorczyk, przygotowa-

ła apel z okazji Święta Niepodległości 
/10.11.2016 r./ 
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Dziennikarka Laura Licow: We wtorek 

8.11.2016 roku odbył się również koncert dla ro-
dziców z okazji Święta Niepodległości, dokładnie  
o godzinie 16

00
. Występowałam w nim. Nikt nie 

zapomniał tekstu, a rodzice ,nauczyciele i 
uczniowie długo bili brawo.   
Z Panią Krystyną Grzegorczyk, przygotowującą 
z uczniami apel, porozmawiałyśmy o tym święcie 
i o tym, po co w ogóle 
mamy go obchodzić. 
 
Co dla Pani znaczy 
słowo” Niepodle-
głość”? 

Pani Krystyna 

Grzegorczyk, 

nauczycielka 

matematyki, 

chowawczyni klasy I 
gimnazjalnej: 
podległość to 
leżność państwa od 
wpływu z zewnątrz, 
możliwość 
wania o sobie. 
 
Dlaczego według Pani 
powinniśmy obchodzić 
Święto Niepodległości? 
Ponieważ nie możemy 
zapomnieć o tym, że 
o naszą wolność, którą mamy dzisiaj, walczyły 
I dla niej ginęły pokolenia Polaków. 
 
Jakie zna Pani pieśni patriotyczne? Które 
Pani lubi? 
Myślę, że są to pieśni wszystkim dobrze 
znane: „Rozkwitały pąki białych róż”, „My 
pierwsza brygada”, „O mój rozmarynie”, 
„Maszerują strzelcy, maszerują”, „Polska 
niepodległa”. Wszystkie  są  piękne. 
 
Z kim Pani przygotowała tegoroczny 
apel? O czym on był? 
Apel przygotowałam ze swoimi 
wankami, czyli klasą pierwszą 

zjum. Uczniowie przedstawili  krótko historię 
walki o niepodległość. 
 
Dlaczego, według Pani, w Święto Niepodległości 
powinniśmy wieszać symbole narodowe? 
Symbole narodowe podkreślają  naszą 
ność i dumę. Mamy piękną,  choć smutną 
rię I naprawdę nie mamy czego się wstydzić, 

wywieszając symbole  
na  swoich domach. 
 
Dziękujemy Pani za 
udzielone odpowie-
dzi.  
Proszę. 
 

Dziennikarka 

talia Ciecieląg: 

Ubrałam białą koszu-
lę w czarne kropki 
i czarne spodnie. 
Klasa I gimnazjum 

przygotowała 
stawienie o historii 

tego święta. Ten apel 

zawierał dużo wiado-
ści historycznych,  które 
później można wyko-
stać na historii i nie tyl-
ko.  

 
Co dla Ciebie znaczy słowo „Niepodległość”? 

Patryk Różański, uczeń klasy VI: 

Niepodległość zawsze kojarzy mi się ze 
świętem narodowym i z Polską Niepod-
ległą. 
 
Dlaczego, według Ciebie, powinniśmy 
obchodzić Święto Niepodległości? 
Powinniśmy je obchodzić, dla upamięt-
nienia odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości, po 123 latach zaborów. 
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Miriam Żynda uważa, że Święto Niepodległości to 
czas dla uhonorowania Polaków, walczących 

o wolną Polskę. Sama często występuje z okazji 
takich dni, ucząc się śpiewu pod kierunkiem Pani 

Małgorzaty Kozłowicz /08.11.2016 r./ 

 
 
 
 
 
 

 

Co to znaczy być Polką, Polakiem?… cd. 

 

 

Dlaczego w święto Niepodległości powinniśmy 
rozmieszczać symbole Narodowe? 
Symbole narodowe, takie jak np. flagę powinni-
śmy wieszać dlatego, że jesteśmy Polakami, bo  
to za nas walczyli nasi przodkowie. Dlatego też 
dla upamiętnienia bardzo ważnego wydarzenia 
powinniśmy  okazywać to przynajmniej podczas 
tak ważnych dla nas świąt. 
 
Jakie znasz pieśni patriotyczne? 
Znam: „Mazurek Dąbrowskiego”, „Kalina-
Malina”, „Przybyli ułani pod okienko”, „Pałacyk 
Michla”, „Dziś idę walczyć, mamo” i wiele innych. 
 
Czego lubisz się uczyć na języku  polskim? 
Na tej lekcji najbardziej lubię się uczyć pisać 
opowiadania  i baśnie.  
 

Dziennikarka Olga Klimek: W trakcie apelu 

były piosenki i rymowane teksty o tym święcie. 
Dowiedziałam się dużo różnych rzeczy, które 
mogą mi się bardzo przydać na historii. Przez 
rzutnik i specjalną tablicę zobaczyłam ciekawą 
prezentację. Wszyscy byliśmy ubrani na galowo. 
Mało co widziałam, 
ponieważ siedzia-
ły przede mną  
wysokie osoby. 
Bardzo mi się 
podobało to 
przedstawienie, 
gdyż 
łam się wielu 
ciekawych 
czy o walce o 
wolność, których 
przedtem nie 
wiedziałam. 
 
Co oznacza dla 
Ciebie bycie Po-
lką? 

Miriam 

da, uczenni-

ca klasy VI: Bycie Polką oznacza dla mnie to, 

że mieszkam w Polsce. 
 
Dlaczego, według Ciebie, warto obchodzić Świę-
to Niepodległości? 
Święto Niepodległości przypomina nam 
o wartościach, dla których żyjemy. 
 
Czemu, Twoim zdaniem, Święto Niepodległości 
jest dniem wolnym? 
Jest to dzień wolny dla uhonorowania walczą-
cych o wolną i demokratyczną Polskę. 
 
Jakie są Twoje ulubione piosenki patriotyczne? 
Moją ulubioną piosenką patriotyczną jest „Dziś 
idę walczyć, mamo”. 
 
Czego lubisz się uczyć na języku polskim? 
Na języku polskim najchętniej uczę się ortografii, 
ponieważ poszerzam zakres swojej wiedzy 
z pisowni. 
 
Co oznacza dla Pani bycie patriotą? 

Pani Natalia 

Dobosz, na-

uczycielka ję-

języka 

skiego: Każdy 

patriota wierzy, 
kocha i szanuje 
swoją ojczyznę. 
Uczucia te 
na wyrazić na 
wiele sposobów, 
np. poprzez 

prawne 
wanie się 
kiem ojczystym, 

znajomość 
boli narodowych 
oraz historii swo-

jej ojczyzny, dba-
nie o dobre imię 

kraju, a także jego śro-
dowisko, godne obchodzenie świąt narodowych. 
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Czy lubi Pani obchodzić święta narodowe? 
Tak, lubię obchodzić święta narodowe. 
 
Jakie są Pani ulubione utwory patriotyczne? 
Do moich ulubionych utworów patriotycznych na-
leżą: „Jak długo w sercach naszych”- Konstan-
tego Krumłowskiego,  „Hymn do miłości ojczy-
zny” – Ignacego Krasickiego,  „Gawęda o miłości 
ziemi ojczystej” – Wisławy Szymborskiej. 
 
Dlaczego według Pani warto obchodzić Święto 
Niepodległości? 
Warto obchodzić Narodowe Święto Niepodległo-
ści po to, aby upamiętnić odzyskanie przez Pol-
skę niepodległości, uświadomić wielu młodym 
Polakom to, że Polska nie zawsze była wolnym 
państwem. Tę wolność nasi przodkowie musieli 
wywalczyć narażając własne życie. Dzięki nim 
nasz kraj jest wolny. Warto pamiętać o tych, któ-
rzy poświęcili swoje życie dla ojczyzny. 
 
Dlaczego Pani zdaniem Święto Niepodległości 
jest dniem wolnym? 
Myślę, że to Święto jest dniem wolnym po to, 
aby wszyscy Polacy mogli się w tym szczegól-
nym dniu zjednoczyć i godnie upamiętnić to, co 
wydarzyło się 98 lat temu. 11 listopada  organi-
zowane są różne parady, marsze, koncerty pa-
triotyczne oraz defilady historyczne. Dzień Nie-
podległości można świętować także w sposób 
aktywny. Tego dnia odbywają się różne imprezy 
sportowe, m.in. Bieg Niepodległości. 
 

Dziennikarka Julia Ostrowska: Święto 

Niepodległości w szkole odbyło się w czwartek, 
10 listopada.  Klasa pierwsza gimnazjum przygo-
towała ciekawe przedstawienie na ten temat. 
Uczniowie byli bardzo przejęci i poważni, aby na 
oczach całej szkoły nie zapomnieć, np. tekstu, 
który mają mówić. Bardzo podobały mi się pio-
senki, które wspólnie śpiewali oraz końcowa so-
lówka czterech dziewczyn. Organizacja przed-
stawienia wyszła bardzo dobrze. Dzieci mówiły 
głośno i wyraźnie, czym zaciekawiły innych 
uczniów. Bardzo spodobał mi się występ, mam 
wielką nadzieję, że któraś klasa za rok przygotu-
je również ciekawe przedstawienie. 

 

Dziennikarka Wiktoria Tkaczyk: Ucznio-

wie z klasy pierwszej gimnazjum  przygotowali 
ciekawe przedstawienie. Najbardziej podobały 
mi się pieśni o Polsce. Cała szkoła oglądała ich 
występ.  Wszyscy byli ubrani na galowo. Ogólnie 
tego dnia w szkole było wspaniale.  

 

Dziennikarka Laura Licow: We wtorek 

8.11.2016r., o godzinie16
00,

 odbył się natomiast 
koncert dla rodziców z okazji Święta Niepodle-
głości. Występowałam w nim. Podobał mi się 
występ. Nikt nie zapomniał tekstu, a rodzice 
,nauczyciele i uczniowie długo bili brawo.  
W czwartek 10 .11.2016r. był apel. Przygotowa-
ny był przez gimnazjalistów. Śpiewali piosenki 
patriotyczne. Z tego występu mogłam dużo się 
nauczyć o historii. Występ podobał mi się,  mam 
nadzieję, że za rok również któraś klasa dla nas 
wystąpi.        
 

Dziennikarka Kamila Dworak: Podobały 

mi się piosenki. Byliśmy ubrani na galowo. Ten 
występ przygotowała klasa I gimnazjum. Było 
wspaniale i odświętnie. Usłyszałam wiadomości, 
które zapamiętam, bo przydadzą się na historię, 
np. Józefie Piłsudskim. Podobał mi się występ, 
ponieważ dziewczyny pięknie śpiewały, między 

innymi Klaudia  Ola, Ania.  

 

Dziennikarz Ksawery Staszczuk: Apel 

zorganizowany został przez klasę pierwszą gim-
nazjalną, z Panią Krystyną Grzegorczyk. Przy-
pominał nam o historii odzyskania Niepodległo-
ści przez Polaków. Przedstawienie było dopra-
cowane w stu procentach, bardzo ładnie, pod 
koniec przedstawienia silni uczniowie chwycili 
flagi i zaczęli machać nimi. Przygotowali również 
piękne, patriotyczne pieśni, które zaśpiewali. 
Najbardziej podobał mi się pomysł z flagami, któ-
re jakby ,,latały na wietrze” . Występ był bardzo 
ładny, podobał mi się i myślę, że apel z okazji 
Święta Trzeciego Maja też uda się wyśmienicie. 
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Horoskop z przymrużeniem oka 

 na dobry początek nowego roku 2017 

 

 

Wodnik (20.01.- 18.02.) Codziennie 
noś ze sobą do szkoły komplet 

długopisów i przybory geome-
tryczne, sukces na języku pol-
skim i matematyce zapewnio-

ny, w każdy piątek kolejnego 
miesiąca. Obok Ciebie jest 

osoba potrzebująca Twojej pomocy, ale Ty 
nie zwracasz na nią uwagi- wyróżnia się 
czerwonym kolorem. Przysłowie dla Wodni-
ków, na 1. połowę roku: ,,Nie wszystko złoto, 
co się świeci”. 
 

Ryby (19.02.- 20.03.) Ucz się pilnie 
w drugim semestrze, 
zwłaszcza języka angiel-
skiego. Zadbaj o swoją 

sylwetkę, czas na sportowe 
hobby. W walentynki podaruj 

ulubionej dziewczynie lub chłopakowi czer-
woną różę, najlepiej własnoręcznie wykona-
ną. Przysłowie dla Ryb na cały rok: 
,,Każdy jest kowalem swego losu”. 

 
Baran ( 21.03.- 19.04.) Graj każ-

dego 21. w totolotka, a każdą 
wygraną podaruj bliskiej Ci 

osobie. Nie zostawiaj dla 
bie ani grosika,  

a  w wakacje spotka Cię 
zwykła przygoda, zdobędziesz to, o czym 
marzysz od lat, ale nie chcesz się głośno do 
tego przyznać. Koniecznie idź do dentysty. 
Przysłowie dla Baranów na ten rok: ,, Nie ma 
tego złego, co by na dobre nie wyszło”. 

 
Byk (20.04.-20.05) Czas naj-
wyższy na zmiany. Zacznij 

nosić ubrania w wesołych 
lorach, a od razu poprawi Ci 
się nastrój. Jeżeli nie będziesz 

nosić w każdy poniedziałek 
ich ulubionych skarpetek, to już wkrótce do-
staniesz po jedynce z każdego przedmiotu. 
Czas na zmianę fryzury. Przysłowie dla 

dego Byka: ,,Jak się nie ma co się lubi, to się 
lubi co się ma”. 
 

Bliźnięta (21.05.-21.06.) Jeżeli 
w swoim plecaku lub torebce 
nie będziesz nosić dwóch plu-
szowych misiów na szczęście, 
to wkrótce stracisz dwa zęby. 

Możesz przyczepić breloczek. 
Zacznij wreszcie mówić ,,dzień do-

bry”. Język polski to nie język obcy, nauczyciele 
cię zrozumieją. Czas na zmianę sznurowadeł, 
inaczej guz na czole murowany! Weź do 
ca radę: ,,Żeby kózka nie skakała, to by 
ki nie złamała”. 

 
Rak (22.06.-22.07.) Przez naj-
bliższe tygodnie wychodź 
z odblaskiem na kurtce, nie 

warto być lekkomyślnym. Zapro-
ponuj panu od przyrody pomoc 

w gabinecie, masz przecież do-
brą rękę do kwiatów. Zacznij brać 
udział w imprezach szkolnych, sukces mu-
rowany, nagrody też. Mówisz, ze nie umiesz 
czytać. Koniecznie sięgnij po ,,Czarny młyn”, 
zdziwisz się, jakie masz zdolności  w 
kim połykaniu stronic. Twoje przysłowie na 
ten rok: ,,Gdy się człowiek spieszy, to się 
diabeł cieszy”. 
 

Lew (23.07.-22.08.) Gdy zoba-
czysz dziewczynę o zielonych 
oczach, spotka Cię szczęście. 
Jednak musisz nosić przy so-
bie coś zielonego. Zaproś ro-
dziców na wiosenny spacer po 

najbliższej okolicy, wspólnie odkryjecie coś 
cennego. Twoje rodzeństwo bierze z Ciebie 
przykład, czas zacząć myć uszy i szyję! 
Skończ z obgadywaniem kolegów, czy już 
wiesz dlaczego ciągle chorujesz na gardło? 
Przysłowie, którego nie lekceważ: ,,Nie mów 
drugiemu, co tobie nie miłe”. 
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Panna (23.08. - 22.09.) W lutym 
noś skarpetki w czerwonym ko-
lorze, odnajdzie Cię po nich 
Twoja Walentynka. Pamiętaj 
o ich praniu. To że masz 

wiecznie katar, nie usprawiedli-
wia Cię z lenistwa. Inni przecież 

mają dobry węch. Koniec roku to czas luzu 
i swobody- poświęć go swojemu tacie. Prze-
cież jesteś jego nieodrodnym synem, córką. 
On też kiedyś był dzieckiem, czemu się więc 
dziwisz, że chce grać z tobą w gierki? Przy-
słowie na drugą połowę roku: ,,Nie ma to, jak 
we własnym domu”. 

 
Waga (23.09. - 22.10.) Codziennie 

wychodź na dwór i biegaj, kon-
dycja na wuefie nie bierze się z 

powietrza. A może tak na 
łownię? Czas wybrać się nad 

morze, to ostania szansa, aby 
pozbierać bursztyny na 
ście. Podaruj je osobie, na której 

Ci zależy. Zacznij pić mleko, to żaden wstyd. 
Przysłowie dla Ciebie: ,,Pij mleko, będziesz 
wielki!” 
 

Skorpion (23.10. - 21.11.) Zaw-
sze od poniedziałku do piątku 

bądź dobrze przygotowany, 
pisz starannie i czytelnie, 

cierpliwość nauczycieli jest 
na wyczerpaniu. Piątki 

i szóstki to nie gruszki na 
wierzbie, możesz je zdobywać, jeśli tylko 
chcesz wyłączyć komputer na godzinę 
dziennie. A jeśli by zabrakło prądu w Twoim 
domu? Dlaczego nie możesz uwierzyć babci, 
że kiedyś uczyła się przy lampie naftowej? 
I cóż z  tego, że nie chce pokazać Ci swoich 

świadectw? Weź do serca przysłowie: 
,,Paluszek i główka, to szkolna wymówka”. 

 
Strzelec (22.11. - 21.12.) Zacznij nosić 
ry, celne strzelanie do bramki to nie 

tylko wynik gry całej drużyny. 
Pan od wuefu też nie jest ja-

snowidzem. Skąd mają wie-
dzieć, że wstydzisz się je 
nosić. W czasie szkolnego 
festynu koniecznie kup 10 

kawałków ciasta na stoisku 
RR, stypendia sportowe nie 

spadają z nieba! Dzień Dziecka spędź 
z rodzeństwem na orliku, Robert Lewandow-
ski też kiedyś był dzieckiem. Przysłowie dla 
Ciebie na 2. połowę roku: ,,Czego Jaś się nie 
nauczy, tego Jan nie będzie umiał” 

 
Koziorożec (22.12. - 19.01.) Skończ z 

zaniem paznokci, tym nie za-
imponujesz dziewczynom. 
Gdy spotkasz zająca pod 

krzaczkiem, nie przestrasz 
się! Od słodyczy głowa nie 

boli, najwyżej zęby! Bu-
kiet z polnych kwiatów 

ucie- szy mamę z okazji jej święta, 
przecież po coś uczysz się przyrody. Nie 
przesadzaj z perfumami, to że chodzisz na 
kółko chemiczne nie grozi wybuchem. Ma-
rzysz o odlotowych wakacjach? Chodź 
wcześniej spać. Przysłowie dla każdego 
ziorożca: ,,Jak sobie pościelisz, tak się wy-
śpisz” 
 
Opracowali dziennikarze: Natalia Ciecieląg, 
Miłosz Czaja, Kswwery Staszczuk i opiekun, 
pani Dorota Rusak 
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NUDZISZ SIĘ? ROZWIĄŻ KRZYŻÓWKĘ 

 

Rozwiąż krzyżówkę, wpisując do niej znane Ci 
,,ekologiczne” słówka . Następnie wypełnij kupon 
konkursowy wpisując hasło, wytnij i oddaj rozwią-
zanie p. Dorocie Rusak /sala 101/ Osoby, które 
prawidłowo podadzą hasło i oddadzą kupon kon-

kursowy, do 16.02.2017 r., otrzymają słodki  

upominek. 
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KUPON KONKURSOWY ,,NEWSA SZKOLNEGO” 

Imię i nazwisko: ……………………………………….……… 

Klasa: ……………………………………………….................. 

Hasło z krzyżówki: ………………………………..…………... 

Strona 34  NEWS  SZKOLNY 

EWS  SZKOLNY 

REDĄ PO TABLICY 

1. Powinni dbać o nią wszyscy  
    mieszkańcy naszej planety. 
2. Zanieczyszczają nasze środowisko. 
3. Nauka dbania o środowisko. 
4. ,,Nie szkoda róż, gdy płonie…” 
5. Drzewo iglaste, słynie  
    z orzeźwiających olejków. 
6. Zwany lekarskim, młody nadaje się 
    na smaczne sałatki. 
7. Rośnie na polach uprawnych. 
8. Ulubiona bulwa Polaków. 
9. Wyczekiwane na niebie zimą. 
 

10. Latem pachnąca ziołami, zimą 
zamarznięta. 
11. Potłuczone niebezpieczne w lesie. 
12. Ciągle niszczony, stąd ocieplenie. 
13. Ekologiczne porządkowanie śmie-
ci. 
14. Kwiat doniczkowy o różowych, de-
likatnych kwiatach i owalnych liściach. 
15. Kolor ekologów. 
16. Przeciwieństwo sztuczności. 
17. Materiał szczególnie  
      zanieczyszczający środowisko. 

18. Niezbędny dla ziemi. 
19. Oczekiwana przez nas  
      pora roku. 
20. Daje cień i tlen. 
21. Z niego zeszyt. 
22. Delikatny i ulotny owad,  
      ozdoba kwiatów. 
23. Ulubiona dzieci, zabawa w … 
24. Z niej chleb pszenny. 
25. Świeże wśród lasów i pól. 



 



 


