
MAŁY PINCZYN 

TO MY 
 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte  

w Pinczynie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydanie: styczeń 2018 r.  



 
 
 

Rady na ferie  
 
-  Nie zjeżdżaj na sankach w pobliżu drogi oraz zbiorników 
wodnych. 
- W  czasie zjeżdżania zachowuj bezpieczną odległość między sankami. 
- Nie doczepiaj sanek do samochodu. 
- Rzucając się śniegiem, nie łącz miękkiego śniegu z kawałkami lodu czy kamieni oraz nie celuj w twarz 
drugiej osoby. 
- Na łyżwach możesz jeździć tylko w wyznaczonych miejscach, nie ślizgaj się na rzece lub stawie. 
- Przestrzegaj zasad poruszania się po drogach. 
- Pamiętaj o elementach odblaskowych, abyś był widoczny na drodze. 
- Pamiętaj o odpowiednim ubiorze. 
- Zawsze informuj rodziców/opiekunów, gdzie i z kim będziesz przebywał! 
- Wracaj do domu zawsze o ustalonej porze, przed zapadnięciem zmroku!  
 

Natalia, klasa VII a 
 

 
 
GRATULACJE DLA NAJLEPSZYCH 

 
Koniec półrocza to czas podsumowań. Nasi uczniowie osiągnęli wysokie wyniki w nauce, a ich 

frekwencja na lekcjach również była wysokim poziomie.  

Najwyższą średnią w klasach I – III SP uzyskali uczniowie klasy I a – 5,57,  

w klasach IV – VII - klasa IV a – 4,41,  

natomiast w klasach gimnazjalnych - klasa II b  – 3,64. 

W klasie IV a 6 uczniów uzyskało średnią ocen 5,00 lub powyżej 5,00, w IV b – 2, V a – 1, V b – 4,  

VI a  - 5, VI b – 3, VII a – 4, w klasach gimnazjalnych wyniki przedstawiają się następująco: kl. II a – 1 uczeń, 

II b – 2, III a -1. 

Najwyższą frekwencję uzyskali uczniowie klas: III b – 95,81% , VII a – 95,27% , VII b – 95,13%. 

31 uczniów naszej szkoły nie opuściło ani jednej godziny lekcyjnej w tym półroczu, jest to ich wielki sukces.  

Gratulujemy uczniom i życzymy, aby w II półroczu osiągnęli jeszcze wyższe wyniki w nauce! 

Redakcja gazetki 

 



Z życia szkoły 

Klasowe wigilie 
 
22. 12. 2017 r. w naszej szkole odbyły się wigilie 

klasowe. Tego dnia już od rana  panowało  wielkie 
poruszenie i było można czuć świąteczną atmosferę. 
Ponieważ Boże Narodzenie to wspaniały czas, spędzony 
 w gronie najbliższych, a uczniowie, rodzice, nauczyciele  
i pracownicy Naszej Szkoły to też jedna wielka rodzina, 
dlatego co roku w szkole organizujemy uroczyste klasowe 
spotkania opłatkowe. 
  W tym uroczystym dniu uczniowie przygotowali 
klasy, aby w nich wspólnie spędzić  wigilie klasowe. Wszyscy 
dzielili się opłatkiem i składali sobie życzenia, śpiewali 
kolędy i przy pięknie nakrytych stołach spożywali  poczęstunek. Po zjedzeniu smakołyków i rozdaniu sobie 
prezentów uczniowie przeszli na salę gimnastyczną, w której była przepiękna choinka sięgająca do sufitu  
oraz specjalnie przygotowana szopka. Dekoracje te wprowadzały nas w nastrój świąteczny. Tym miłym 
akcentem cała wielka rodzina szkolna została wprowadzona w okres Świąt Bożego Narodzenia.  

Następnie nauczyciele naszej szkoły wraz z rodzicami przedstawili  jasełka, które przygotowała pani 
Zyta Mikołajewska. W pięknych strojach, z wielkim przejęciem i zaangażowaniem wszyscy wspaniale odegrali 
swoje role. Stroje oraz cudownie zaśpiewane kolędy i pastorałki zrobiły na wszystkich duże wrażenie. Występ 
wszystkim się spodobał.   
Po jasełkach Pani Dyrektor, Iwona Loroch  złożyła nam życzenia świąteczne i wszyscy wspólnie zaśpiewaliśmy 
kolędę. Po wspólnym kolędowaniu, świątecznych życzeniach  i wspólnie spędzonych radosnych chwilach 
rozeszliśmy się w doskonałych nastrojach, udając się na przerwę świąteczną, aby wrócić w nowym roku 
2018r. w pełni sił i z nową energią do pracy i nauki.  

 

Piotr, klasa II a 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



SZKOLNE KOLĘDOWANIE 

 

 
 

 
W piątek, 5 stycznia 2018 r. odbyło się wspólne kolędowanie. Rozpoczęło je dwoje prowadzących: 

Nikola Sturmowska i Jeremiasz Wojak, którzy po powitaniu gości poprosili o zabranie głosu Panią Dyrektor. 
Po przemówieniu Pani Dyrektor rozpoczął się koncert.  

Pierwszy utwór zaśpiewali uczniowie klas piątych, następnie wystąpili uczniowie pozostałych klas. 
Występy klas były przeplatane zaśpiewanymi przez całą społeczność szkolną kolędami. Ponadto prowadzący 
przedstawiali ciekawe informacje na temat świąt i danej kolędy. Przegląd zakończył się wspólnym 
odśpiewaniem kolędy „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.  

Moim zdaniem wspólne kolędowanie wszystkim się podobało, już teraz czekamy na następną okazję 
do wspólnego śpiewania. 

 

Aleksandra, klasa VII a  

 

 

 

 

 

 

 



WIELKA ORKIESTRA  

ŚWIĄTECZNEJ POMOCY  

ZAGRAŁA W PINCZYNIE 
 
14. 01. 2018r. odbył się w naszej szkole 

26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Całą imprezę zorganizowała, jak co 
roku, pani Ewa Niemczyk wraz z dyrekcją,  
nauczycielami i pracownikami szkoły. Finał 
uświetnił swoją muzyką i poczuciem humoru 
zaprzyjaźnieni z naszą szkołą: wodzirej – 
Krzysztof Gdaniec i DJ Max, czyli pan Wojtek 
Nadolski.  

W programie było bardzo dużo atrakcji, m.in. układy taneczne klas VI i VII, można było posłuchać 
występu zespołu „Dzieci Mrozu” oraz jak gra na gitarze i śpiewa Justyna Guzińska, a na ukulele Jakub Czekaj. 
Gościnnie również zaśpiewała pani Ewelina Rytelewska. Ponadto innymi atrakcjami była sala zabaw  
dla najmłodszych i malowanie twarzy. Odbyła się wielka loteria fantowa ze świetnymi nagrodami. Oczywiście 
nie obyło się bez licytacji, którą poprowadzili: pani Ewa Niemczyk, pan Zbigniew Bahr oraz pan Wojtek 
Nadolski. Na zakończenie zagrała Orkiestra Dęta OSP Pinczyn pod batutą Pana Wacława Ossowskiego.  

Bardzo się cieszymy, że nasza szkoła po raz kolejny pobiła rekord w uzbieraniu pieniędzy, bo aż ponad 
18 tysięcy złotych! 

Mamy nadzieję, że spotkamy się za rok z ponownym rekordem.     
     

Tatiana, klasa VII b 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kącik poetycki 

 

JAK UPORAĆ SIĘ Z MATEMATYKĄ 

Dziś nie piszę o historii i biologii, 

będzie to matematyka znana od dzieciństwa. 

Jabłko wpada do koszyka, 

dwója do dziennika, 

siadam do stołu, kartkę wyciągam, 

i zaczyna się mnożenie, dzielenie, dodawanie i odejmowanie. 

W jednej chwili wszystko umiem.  

Wstaję rano rozbawiona, ruszam do szkoły cała w promieniach,  

właśnie na tę lekcję matematyki. 

Me starania nie poszły na marne, piątka wpadła do dziennika. 

Średnia wzrosła, procenty liczę w końcu piątka na koniec, a nie dwója. 

Po raz pierwszy nie boję się wrócić do domu... 

 

Róża, klasa VII b 

 

 

Rusz głową 

Czy znasz sporty zimowe? Sprawdź swoją wiedzę i w poniższej wykreślance wyszukaj 9 dyscyplin sportów 

rozgrywanych w okresie zimowym. Wyrazy mogą być umieszczone w diagramie poziomo, wprost lub 

wspak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozwiąż krzyżówkę. 

 

 

      1.       

2.             

      3.       

   4.          

    5.         

     6.        

      7.       

 8.            

  9.           

 10.            

      11.       

      12.       

      13.        

      14.       

 

1. Lepimy go ze śniegu. 

2. … drzew zimą są pokryte śniegiem. 

3. O tej porze roku pada śnieg. 

4. Jak powinniśmy ubierać się zimą. 

5. Samochody i piesi muszą uważać na drogach, ponieważ jest …. 

6. Żeby ulepić bałwana, śnieg powinien się … . 

7. Gdy nadchodzi zima, robi się …. Zimniej. 

8. Co się dzieje z wodą, gdy jest mróz? 

9. Kiedy pada śnieg, mówimy: „Ale …!” 

10. Pora roku przed zimą. 

11. Na czym zjeżdżamy z górki zimą? 

12. Latem zielona, zimą przykryta śniegiem. 

13. Wyraz przeciwstawny do słowa: „mała”. 

14. Przyimek. 

Wiktoria Jędrzejewska, klasa VIIa 

  



LABIRYNT 

Myszka jest bardzo głodna i próbuje znaleźć ser, niestety, bez Twojej pomocy chyba nie uda jej się go 

znaleźć. Proszę, pomóż myszce. 

 

 

                                       

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                       

 
 


