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Jesteśmy w sieci Web! 

Zimowa przerwa świąteczna:  23 - 31 grudnia 

2018 r. 

Klasyfikacja półroczna:  31 stycznia 2019 r. 

Ferie zimowe:  11- 24 lutego 2019 r.  

 
Wiosenna przerwa świąteczna: 18- 23 kwietnia 
2019 r. 

 
Egzamin gimnazjalisty: 10- 12 kwietnia 2019 r. 
 
Egzamin ósmoklasisty: 15- 17 kwietnia 2019 r. 
 
Dni wolne dla uczniów od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych: 
 
3 dni egzaminu gimnazjalnego: 10- 12 kwietnia 
2019 r. 
3 dni egzaminu ósmoklasisty: 15- 17 kwietnia 
2019 r. 
2 dni: 2 listopada  2018 r., 2 maja 2019 r.  

 
Klasyfikacja roczna: 17 czerwca 2019 r. 
______________________________________________
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 W dniu 3 września 2018 r. 

rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. 

Jak co roku, pełen wyzwań, no-

wych doświadczeń czekających 

na nas po drodze, miesiąc po 

miesiącu. 

 To ostatni rok szkolny, 

kiedy do naszego zespołu 

uczęszczają uczniowie klas 

gimnazjalnych-klasa III a  i 

III b. Po raz ostatni w kwiet-

niu odbędzie się też egzamin 

gimnazjalny.             

 Z końcem września rozpo-

częła się rozbudowa przedszkola, 

na którą mieszkańcy Pinczyna 

wyczekiwali od lat. Nasi naj-

mniejsi milusińscy będą mieli 

więcej miejsca do nauki i zabawy. 

   

 

Ewa Niemczyk  

 

 

Per aspera ad astra.— 

Przez trudy do gwiazd.  

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 

Polska złota jesień... 
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Lecą z drzew kasztany... 

Zdjęcia z akade-

mii inaugurują-

cej nowy rok 

szkolny. Naj-

pierw uczestni-

czyliśmy we 

Mszy św. w miej-

scowym kościele. 

 

Pani Dyrektor Iwona Loroch oficjalnie uznała  

rok szkolny 2018/2019 za rozpoczęty 

Atrybuty ucznia gotowe... 



 W dniu 21 września 
2018 r. uczniowie naszej 
szkoły brali udział w akcji 
„Sprzątanie Świata”. 

 Każda klasa wraz  

z wychowawcą miała do 
posprzątania wyznaczony 
teren w Pinczynie.  

 Naszym celem było 
zebranie śmieci, których 
nazbierało się sporo od 
ostatniej akcji. Wydawało 
nam się, że dbamy o naszą 

okolicę i jest w niej czy-
sto, ale pojawiło się 
również niemiłe zasko-
czenie… Smutek ogar-
nął nas tym większy, 
gdy w pobliskim lesie, 
obok stadionu, znaleźli-
śmy „wysypisko” szkieł.  

 Podczas naszych 

działań dotyczących akcji, przy-

pominaliśmy sobie zasady bez-

pieczeństwa, ponieważ trwa re-

mont ulicy Sportowej.  

 Mamy nadzieję, 

że nasza praca 

przyniesie pozy-

tywny odzew i do 

kolejnej ogólno-

polskiej akcji 

„Sprzątanie Świa-

ta” nasza Mała 

Ojczyzna nie bę-

dzie już  zbierała żniw  

w postaci dużej ilości wor-

ków śmieci.  

Zuzanna Stopa– kl. Va 

Akcja „Sprzątanie Świata 2018” 

 
 

Po drodze, oprócz śmieci,  

napotykaliśmy też  

oznaki jesieni... 
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Apel „Jesteśmy bezpieczni na drogach” 

 Dnia 11 września 2018 r. odbył się w 

naszej szkole – apel poświęcony bezpiecznemu 

poruszaniu się po drogach uczniów. W spotka-

niu uczestniczyli uczniowie kl. I-III oraz IV-VI. 

Cieszyliśmy się bardzo, że zaproszenie do 

udziału w apelu przyjął Pan dzielnicowy poste-

runku w Zblewie, sierżant sztabowy Jarosław 

Libera, który zapoznał dzieci z niebezpieczeń-

stwami czyhającymi na dzieci w drodze do i ze 

szkoły, ale także poruszył inne, ważne tematy 

dotyczące 

bezpie-

czeństwa 

podczas 

przecho-

dzenia 

przez prze-

jazdy kole-

jowe, czy 

też, jak 

należy za-

chować się, gdyby zaatakowałby groźny pies. 

 Podczas apelu dzieci miały okazję przypo-

mnieć sobie zasady bezpiecznego przechodzenia 

przez jezdnię z sygnalizacją świetlną oraz przez za-

mykające się rogatki na przejeździe kolejowym z mi-

gającymi 

światłami 

czerwonymi 

i sygnałem 

ostrzegaw-

czym. Do 

tych zabaw 

wykorzysta-

liśmy ele-

menty mia-

steczka ro-

werowego.  

Uczniowie rozwiązywali zagadki i quiz o ruchu dro-

gowym.  

Na zakończenie każdy z uczniów otrzymał broszur-

kę dotyczącą bezpiecznego pokonywania drogi do  

i ze szkoły.                        Ewa Niemczyk  

Klasa Va w czasie Sprzątania Świata 



Międzynarodowy Dzień Kropki jest obcho-

dzony na świecie 15 września. Przyłączyli się już 

do niego uczniowie z ponad 70. krajów, a w bieżą-

cym roku szkolnym także szkoła w Pinczynie. 

  Jest to święto kreatywności, odkrywania 

talentów i odwagi w pokonywaniu trudności.  

Wszystko zaczęło się od książki pt. „KROPKA” 

autorstwa Petera Reynoldsa, który, w przystępny dla dzie-

ci sposób, opowiada historię dziewczynki o imieniu Vash-

ti. Dziewczynka na początku nie wierzyła w swoje możli-

wości, dopiero później odkryła swój talent do malowania. 

I tak historia dziewczynki zatacza coraz szersze 

kręgi… Prosta historia? Bardzo prosta! Ale czy rzeczy 

mało skomplikowane nie przemawiają do nas mocniej? 

Opowieść o Vashti-dziewczynce o niskiej samoocenie-na 

pewno! A ilu uczniów siedzi na co dzień w ławkach 

szkolnych i odpowiada: „Nie umiem, nie zrobię…” .  

Właśnie dlatego podjęliśmy się „kropkowego sza-

leństwa” w dniach 13, 14, 17 września, aby wzmocnić 

poczucie wartości 

naszych uczniów, 

wyzwolić w nich 

kreatywność, dodać 

im skrzydeł do dzia-

łania! Nie trzeba być 

wykwalifikowanym 

psychologiem, aby 

mieć świadomość 

tego, że młody czło-

wiek „nieodkryty” na początku swej drogi, może brnąć 

przez życie bez motywacji i być pozbawiony odwagi do 

pokonywania trudności.  

Główne „kropkowe zadania” realizowali poloni-

ści, ale pozostali nauczyciele również przyłączyli się do 

„kropkowania” 

i wykorzysty-

wali szeroko 

pojętą kropkę 

w ramach swo-

ich zajęć.  

Świe-

tlica, oddział 

„O” i przed-

szkolny przy 

szkole, nawet kuchnia szkolna przyłączyły się do 

„kropkowania”. W poniedziałkowym menu obiadowym 

znalazła się bowiem 

Ile może zdziałać mała kropka?  

Okazuje się, że bardzo wiele…  

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI- DOT DAY 
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kaszka manna, cała… „z kropek”. W klasie Va ucznio-

wie zjedli „kropkowe ciasteczka” upieczone przez Amel-

kę Gila.  Mniam, mniam! Było nie tylko „kropkowo”, ale 

i smacznie. 

Nie sposób wymienić wszystkich, „kropkowych” 

działań, ponieważ zostało zrealizowanych kilkanaście 

form zadań, gier, zabaw, aby wyzwolić kreatywność 

dzieci. 

 

„Żywa kropka”  

z uczniów i in-

tegracja przy 

okazji. 

Zwieńczeniem Dnia Kropki był konkurs na 

NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ KROPEK (procent uczniów 

każdej klasy „z kropkami”). W klasach I-III znalazły się 

dwie klasy- Ia i IIa, które w 100. procentach przyszły 

„zakropkowane”, a więc i rodzice wykazali się niemałą 

kreatywnością, ubierając swoje dzieci!  Jury ostatecznie 

dokonało powtórnego liczenia „kropek”, przyjmując za 

decydujące „kropki od pasa w dół”. Wówczas zwycię-

stwo przypadło w udziale maluszkom z klasy Ia. W kla-

sach IV-VI najbardziej „zakropkowani” byli uczniowie 

klasy VIb, a w klasach VII, VIII i III gimnazjum- mło-

dzież klasy VII a.  

Nauczyciele i pracownicy szkoły także chętnie 

poszperali w swoich garderobach i „zakropkowali się”. 

Jury uznało, że na „Srebrną Kropkę” zasługuje pani Be-

ata Trygalska. Każda klasa otrzymała Certyfikat Udziału 

w Międzynarodowym Dniu Kropki podpisany przez 

autora książki „KROPKA” Petera Reynoldsa.  

Innowacyjność działań przyniosła efekty o wiele 

większe niż „kropka”, ale ona była tylko pretekstem do 

wyzwolenia kreatywności rodziców, pracowników szko-

ły, młodzieży i dzieci. Udało się! 

Dziękujemy wszystkim za włączenie się w 

kropkowe szaleństwo!          Justyna Szarkowska 
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Relacje z prowadzenia „kropkowych 

zajęć” dla uczniów klas I-III SP przez 

uczennice klasy VIIa 

 Dzień Kropki był bardzo fajnym pomysłem.  

Podobała mi się historia Vashti z książki 

„Kropka”. Razem z Kasią Szmeiter prowadziłyśmy 

zajęcia dla naszych młodszych kolegów z  

klas I-III. Dzieci rysowały różne obrazki związane 

z kropkami. Wymyśliłyśmy piosenkę, która bardzo 

spodobała się dzieciom. Przeprowadzałyśmy zaba-

wę „Kropka patrzy”, która polegała na tym, że jed-

na osoba chowała „kropkę”, a druga wychodziła z 

sali, kiedy wracała, szukała schowanej kropki. Ba-

wiłyśmy się w szukanie rzeczy w kształcie kółek.  

Przeprowadziłyśmy zmienioną wersję zabawy pt. 

„Chodzi kropka wkoło drogi”. Przygotowałyśmy 

dla dzieci nagrody-kolorowe kropki. Do dziś nasi 

młodsi koledzy wołają do mnie: „Cześć, Kropka!”.  

Agata Browarczyk– kl. VII a 

 Dzień Kropki to udana impreza. Dzieci, 

dla których prowadziłam zajęcia z Nikolą So-

bisz, były bardzo zaangażowane, szybko wykony-

wały „kropkowe” zadania. Bardzo podobała im 

się zabawa na tablicy, gdzie oni sami rysowali 

kropki. Zrobiłyśmy im zabawę w skojarzenia-z 

czym kojarzy się kropka, gdzie można ją znaleźć. 

Nasi koledzy podawali rzeczy, które mieli wkoło, 

ale też kropkę na końcu zdania, od znaku zapy-

tania, znak mnożenia, dzielenia. Dzieci mówiły, 

że podoba im się historia Vashti. Na koniec na-

uczyliśmy się wspólnie piosenki „Pa, kropka, pa!”   

Daria Peplińska– kl. VII a 

Zajadamy „kropkowe” ciastka od Amelki-kl. Va. 



 W piątek 28 września 

br. pierwszoklasiści z Publicz-

nej Szkoły Podstawowej im. Bo-

haterów Westerplatte w Pin-

czynie mieli swoje wielkie świę-

to. W tym dniu zostali uroczy-

ście przyjęci do społeczności 

szkolnej. Podczas tego ważnego 

wydarzenia towarzyszyli im: 

sekretarz Gminy Zblewo, pan 

Daniel Szpręga, proboszcz pa-

rafii Pinczyn, ks. Mieczysław 

Bizoń, pani dyrektor Iwona Lo-

roch, pani wicedyrektor, Alicja 

Przybylska, przewodnicząca 

Rady Rodziców, pani Jolanta 

Stopa, rodzice pierwszaków, 

wychowawczynie, oraz starsi 

koledzy z drugiej i trzeciej kla-

sy wraz ze swymi wychowawca-

mi.  

 Uczniowie prezentowali 

się tego dnia wyjątkowo uroczy-

ście w swych galowych strojach 

i kolorowych biretach na gło-

wach. Przedstawili oni swoim 

gościom program artystyczny, 

tematycznie związany z pierw-

szymi dniami w szkole, ale też 

z zasadami grzeczności i kultu-

ry oraz bezpieczeństwa na  

 Następnie przy-

szedł czas na pasowa-

nie. Pani dyrektor, 

Iwona Loroch osobiście 

dokonała tego aktu, 

dotykając każdego 

ucznia specjalnym 

ogromnym piórem i 

wypowiadając formułę: 

„Pasuję Cię na ucznia/

uczennicę Publicznej 

Szkoły Podstawowej 

im. Bohaterów Wester-

platte w Pinczynie.” 

 Świeżo pasowa-

nym pierwszoklasistom 

uczniowie klas trzecich 

udzielili jeszcze kilku 

ważnych rad i zapewni-

li o swoim wsparciu.  

 Wielką niespo-

dzianką dla dzieci był 

ogromny tort, ufundowany 

przez rodziców, a także koloro-

wy rożek pełen słodkich niespo-

dzianek oraz pamiątkowe dy-

plomy. 

 Po wspólnym poczęstun-

ku uczniowie wraz z rodzicami 

oraz zaproszonymi gośćmi wy-

szli na dziedziniec 

szkoły posadzić pa-

miątkowe drzewa 

ufundowane przez 

rodziców, co już od 

wielu lat stało się 

tradycją naszej szko-

ły. W tym roku były 

to 2 wiązy kolumno-

we. 

Na koniec tego wspa-

niałego dnia obie 

klasy pierwsze wy-

puściły balony wy-

pełnione helem. 

 

 

drodze. Występy pierwszaków 

uświetnili uczniowie klas dru-

gich swymi piosenkami pt. 

„Dobre maniery” i „Znaki dro-

gowe”.  

Pasuję Cię na ucznia/uczennicę 

Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Bohaterów 

Westerplatte  

w Pinczynie. 

Pasowanie pierwszoklasistów- „Witajcie w szkole!” 
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Ten dzień zapewne na długo pozostanie 

w pamięci naszych pierwszaków. 

Bożena Nadolska 

Beata Galikowska 



Lekcja demokracji-wybory do Samorządów Uczniowskich SP i klas gimnazjalnych  

 

„Aby przykuć uwagę czytelników, umieść tutaj interesujące zdanie lub ciekawy 

cytat z artykułu.” 

Gdy lecą kasztany,  

my samorząd wybieramy... 

Str. 7 Rok 2018/2019, nr 1 

        W czwartek 27 września 2018 roku odbyły się w naszej szkole wy-

bory składów Samorządów Uczniowskich SP oraz klas  gimnazjal-

nych. W wyborach uczestniczyły klasy IV-VIII oraz III gimnazjum. To 

było dla nas doświadczenie małej lekcji demokracji. Głosowaliśmy jak 

dorośli, na tych, których sami wcześniej wskazaliśmy.  

        Głosowanie polegało na wybraniu trzech kandydatów spośród 

podanych. Każda klasa przychodziła na pięć minut na lekcji wraz z 

nauczycielem, a uczniowie dokonywali wyboru indywidualnie, zgodnie 

ze swoją intuicją. Aby oddać głos, trzeba było postawić „x” przy nazwi-

skach trzech kandydatów. Jeżeli ktoś zagłosowałby na więcej lub 

mniej uczestników, głos był nieważny. 

 Uczniowie klas trzecich PG głosowali na kandydatów do 

samorządu gimnazjalnego, a młodsi-na kandydatów do samorzą-

du podstawówki. 

 Po podsumowaniu wyników odbyło się spotkanie uczniów 

z największą ilością głosów z opiekunami samorządu. Wyłoniono 

zarządy: w klasach IV-VIII przewodniczącą SU została Aleksan-

dra Kubik, jej zastępcą został Adam Lewandowski. W klasach  III 

gimnazjum przewodniczącym został Piotr Sulewski, a jego za-

stępczynią– Weronika Wielgosz.  

 No to teraz pozostaje nam już tylko działać... 

                                         

Weronika Wielgosz-kl. IIIb PG 

No to głosujemy…  

Czas przeliczyć głosy… A od tego jest komisja skrutacyjna. 



Dzień Chłopaka obchodzimy 30 września; to święto wszystkich chłopa-

ków oraz mężczyzn. W ten uroczysty dzień panie składają im życzenia, przygoto-

wują niespodzianki oraz obdarowują prezentami. Święto panów obchodzimy dwa 

razy w roku: 30 września- Dzień Chłopaka i 10 marca-Dzień Mężczyzny.  

W innych krajach chłopcy świętują różnie. Na Malcie to 7 lutego, w Wiel-

kiej Brytanii- 5 kwietnia, a w Japonii chłopacy świętują 5 maja. Jesienią świętują 

Meksykanie-19 listopada i Kanadyjczycy-25 listopada. 

W tym roku Dzień Chłopaka  wypadł w niedzielę, dlatego panie i dziewczyny pamiętały o swych panach 

albo w piątek-28 września, albo w poniedziałek- 1 października.   

W naszej klasie, czyli VII a, symboliczne „Sto lat!” zaśpiewałyśmy chłopakom w poniedziałek. Otrzy-

mali też od nas słodkie batoniki.                                                                                      Natalia Ostrowska-kl. VIIa 

Nikola Sobisz-kl. VIIa  

Dzień Chłopaka w naszej szkole... 
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Dzień Chłopaka w kl. Va 

W piątek- 28.09.2018 r. w klasie Va odbył się klasowy 

Dzień Chłopaka. Na początek  weszłyśmy do klasy, aby wszystko 

przygotować. Chłopacy czekali przed salą, aż wszystko będzie 

gotowe. Gdy chłopcy weszli do klasy, zaśpiewałyśmy symbolicz-

ne „Sto lat!”. Po zaśpiewaniu wręczyłyśmy chłopakom kolorowe 

baloniki z przypiętymi breloczkami, na których był napis: 

„Najlepszy chło-

pak pod słoń-

cem”. Oprócz balonów i breloczków chłopcy dostali również batoni-

ki. Chłopcy mieli świetną zabawę z balonami. Kolorowe kulki latały 

po całej klasie. Niektórzy przypięli breloczki od razu do piórników.  

I tak wyglądał u nas Dzień Chłopaka.        

 Marika Wojak-kl. Va 

Dzień  Chłopaka w kl. IIa  

Dzień Chłopaka w tym roku wypadał w niedzielę, dlatego 

uczennice klasy II a 

świętowanie przenio-

sły na piątek i przy-

gotowały dla swoich 

kolegów drobne upo-

minki i dyplomy 

„Super Chłopaka”. 

Oczywiście były także życzenia i wspólna zabawa.  



Gra terenowa „Niepodległa” w Pinczynie 
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 Zbliżamy się do 100. rocznicy odzyskania 

przez Polskę niepodległości, która będzie miała 

miejsce 11 listopada 2018r. Po 123 latach zaborów 

– niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysił-

kiem wielu pokoleń, nasz kraj odzyskał suweren-

ność.  

 To bardzo ważne wydarzenie dla całej 

społeczności, dlatego uczniowie naszej szko-

ły, aby dobrze przygotować się do tego świę-

ta, wzięli udział w grze terenowej Niepodle-

gła, która odbyła się 14 września 2018r.  

 Pierwszym etapem gry było odnalezienie 

kopert ukrytych w różnych zakątkach Pinczyna,  

w których znajdowała się krzyżówka i rebus, na-

stępnie uczniowie musieli przeprowadzić wywiad  

z mieszkańcem Pinczyna na temat drogi Polski do 

niepodległości. Uczniowie wręczali mieszkańcom 

flagi, które przygotowali na zajęciach z plastyki  

i uświadamiali, do jak bardzo ważnego wydarzenia 

w historii Polski się zbliżamy.  

 Kolejnym etapem zmagań było ułożenie dat 

powstań narodowych z szyszek, patyków lub ka-

mieni. Następnym zadaniem było odnalezienie 

trzech miejsc pamięci narodowej w Pinczynie – 

pomnika ks. Stanisła-

wa Hoffmanna, pomni-

ka Spółki Parcelacyj-

nej oraz tablic pamiąt-

kowych przy szkole. 

Uczniowie świetnie 

poradzili sobie z tym 

zadaniem, a w miej-

scach pamięci zapalili 

znicze. 

 Ostatnim zadaniem było przygotowanie 

odpowiedzi na pytania: Którą rocznicę utworze-

nia Spółki Parcelacyjnej obchodzimy w tym ro-

ku? Kim był Józef Stopa i jaką rolę odegrał w 

walce z polityką germanizacyjną w Pinczynie? 

Jakie zasługi dla Pinczyna zawdzięczamy ks. St. 

Hoffmanowi? 

 W Pinczynie powstała również pierwsza 

na Pomorzu Spółka Parcelacyjna w 1888 r. Spół-

ka brała na siebie uzyskanie kredytów banko-

wych, umożliwiając parcelantom początkowo 

wpłatę niewielkiej części ogólnej wartości parce-

li. Przejmowała również odpowiedzialność za 

członków aż do zakończenia spłat. Ponadto Spół-

ka podjęła ważny problem biedoty wiejskiej, któ-

rą stanowili głównie ludzie starzy i niezdolni do 

pracy. Mimo ogromnego nacisku i szykanowania 

ze strony niemieckiej, pinczyniacy obronili swoją 

ziemię.  

 Po odzyskaniu niepodległości do prężnego 

rozwoju wsi w okresie międzywojennym przy-

czynił się ks. Stanisław Hoffmann. Proboszcz, 

poseł, który doprowadził do budowy nowego ko-

ścioła, elektryfikacji wsi, powołania chóru Cecy-

lia, kursu haftu i szycia, rozwoju 

czytelnictwa i melioracji łąk. 

Uczniowie naszej szkoły świetnie 

poradzili sobie z powyższymi za-

daniami, ponadto klasy I-III przy-

gotowały piękne plakaty dla Nie-

podległej.  

                Magdalena Piernicka  



 W czwartek, 13 wrze-

śnia uczniowie klas III gim-

nazjum pojechali na wy-

cieczkę na Westerplatte i do 

kina na film „Dywizjon 303. 

Historia prawdziwa”.  

 Pierwszym punktem po-

dróży był Pomnik Obrońców 

Wybrzeża na Westerplatte, któ-

ry jest symbolem wybuchu II 

wojny światowej, w czasie której 

na terenie Westerplatte funkcjo-

nowała Wojskowa Składnica 

Tranzytowa. Jej obrona stała się 

symbolicznym początkiem II 

wojny światowej we wrześniu 

1939 oraz polskiego oporu prze-

ciw agresji III Rzeszy.  

Znaliśmy wcześniej historię We-

sterplatte, dlatego odwiedzenie 

tego miejsca miało dla nas 

ogromne znaczenie. 

 Następnym punktem wy-

cieczki był film „Dywizjon  

303. Historia prawdziwa”, na 

który udaliśmy się do kina 

“Helios” w Galerii Forum. Film 

inspirowany był książką Alek-

sandra Fiedlera o takim samym 

tytule. Opowiadał o historii pol-

skich lotników, którzy z począt-

ku byli wyśmiewani i niedoce-

niani, ale z czasem stali się le-

gendą. W ramach RAF-u stwo-

rzyli jednostkę elitarną o na-

zwie Dywizjon 303. Polacy nie 

wahali się wykonywać szalo-

nych ewolucji powietrznych, 

ponieważ wiedzieli, że każdy 

dzień może być ich ostatnim. 

Ich niezwykłe umiejętności oraz 

patriotyzm są doskonałym 

przykładem bohaterstwa. Film 

oprócz ukazania znakomitych 

akcji, w których brali udział 

Polacy w czasie bitwy o Anglię, 

pokazuje również ich życie pry-

watne. 

 Po udanym seansie 

wszyscy udaliśmy się do auto-

busu. Po rozmowach z kolegami 

z klas łatwo można wywniosko-

wać, że większości film się po-

dobał. Do domu wróciliśmy około 

godziny 16:30.   

 Dzięki tej wycieczce 

„cofnęliśmy się” do czasów,  

w których żyli nasi przodkowie, 

poznaliśmy historię naszego kra-

ju oraz zobaczyliśmy prawdziwy 

obraz patriotyzmu. Chętnie bę-

dziemy wracać do takich miejsc. 

Katarzyna Bednarska–  

kl. III b PG 

K. I. Gałczyński „Pieśń o żołnierzach  

z Westerplatte”  

Kiedy się wypełniły dni  

i przyszło zginąć latem, 

Prosto do nieba czwórkami 

szli żołnierze z Westerplatte  

Lekcja patriotyzmu– wycieczka klas III PG na Westerplatte i do kina 
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 „Niezapomniane wakacje” 

 Ludzie lubią podróżować po świecie i pozna-

wać nowe kultury. Taką samą pasję miał Piotr... 

 Pewnego dnia zobaczył w internecie ofertę 

wakacji w Hiszpanii. Cena wycieczki była bardzo 

atrakcyjna, więc postanowił, że wybierze się w da-

leką podróż. Tego samego dnia zarezerwował hotel 

i kupił bilet na lot samolotem. Spakował się i wyru-

szył… 

  Na miejscu ujrzał piękne widoki: ogromną 

plażę i bardzo dużo hoteli. Pomyślał sobie, że to 

będą jego najlepsze wakacje. W jego pokoju hotelo-

wym było duże, wygodne łóżko, telewizor, a także 

szafa na ubrania. Na parterze budynku znajdowała 

się restauracja, w której można było zakupić pysz-

ne posiłki. Po zapoznaniu się z hotelem Piotr posta-

nowił, że pójdzie zrelaksować się na plażę.  

 Niestety, nie było tam ratowników, więc 

stwierdził, że nie będzie się kąpał w wodzie. Rozło-

żył swój kocyk i zaczął się opalać.  

 Nagle  usłyszał jakieś krzyki. Szybko się 

zerwał, aby zobaczyć, co się stało. Ujrzał topiącą się 

w wodzie kobietę. Natychmiast wskoczył do wody  

i zaczął ją ratować. Wyniósł ją z wody i położył na 

brzegu. Po chwili kobieta doszła do siebie i była 

wdzięczna Piotrowi za to, co zrobił.  

 Podczas całej tej sytuacji mężczyzna nie za-

uważył, że jakiś reporter robi mu zdjęcia. Podszedł 

po chwili do niego i zapytał: 

- Przepraszam, czy mógłbym się dowiedzieć, dlacze-

go pan robi mi zdjęcia? 

- Oczywiście! Właśnie stał się pan bohaterem! 

 

- Dlaczego?! Przecież ja tylko pomogłem tej ko-

biecie.  

- Gdyby nie ta pomoc, ta kobieta z pewnością by 

się utopiła. 

 Po chwili Piotr zrozumiał, że te zdjęcia 

zostaną opublikowane w sieci i w gazecie. Po ja-

kimś czasie ludzie, którzy znajdowali się na pla-

ży, zaczęli podchodzić do bohatera i gratulować 

mu odwagi.  

 Mężczyzna po powrocie do Polski zobaczy-

ł, że jego zdjęcie znajduje się w każdej gazecie. 

Jego bohaterski czyn stał się popularny nie tylko  

w Hiszpanii, ale obiegł także całą Europę.  

  Ten wyjazd stał się dla Piotra niezapo-

mnianą przygodą.  

Marta Klein-kl.III b PG   

Wakacje minęły, ale my jeszcze wspominamy… Kącik naszej twórczości  
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Wakacje, znów będą wakacje… 

Na pewno mam rację,  

Wakacje będą znów ... 



Alfabet Braille`a to układ kropek.  

Zapisz swoje imię alfabetem Braille`a. 

…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Jesteśmy w sieci Web!   

www.zkiwpinczyn.pl 

 

Mimozami jesień się zaczyna,  

Złotawa, krucha i miła… 

Czesław Niemen 

 

Opiekun wydania nr 1– Justyna Szarkowska  

Wybrane „kropkowe zadania” zrealizowane w ramach 

 Dnia Kropki. Dołącz do nas i „pokropkuj” z nami.  

 

Dorysuj biedronce tyle kropek, aby uzyskać 

liczbę określającą Twój wiek, a następnie 

pokoloruj ją. 

Połącz kropki bez odrywania ręki,  

a dowiesz się, co pokazują obrazki.  

Pokoloruj je.  

Biedroneczki są w kropeczki... 

„Zakropkowane znaki interpunkcyjne” 

? ! …  : ; .  


