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MAŁY PINCZYN  

TO MY 



Z życia szkoły 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 

W tym roku rok szkolny 2017/2018 rozpoczął się nietypowo, bo dopiero  
4 września. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej w naszym kościele, a potem 
uczniowie udali się do szkoły. Po przywitaniu gości Pani Dyrektor, Iwona Loroch, 
wygłosiła przemówienie, podczas którego m. in. przedstawiła nowego księdza wikarego 
- Tadeusza Stajkowskiego i nauczycielkę – p. Dominikę Adamczyk.  

Następnie rozpoczęła się część oficjalna, poświęcona rocznicy wybuchu  
II   Wojny Światowej.  Nasze uczennice wspaniale recytowały wiersze, a Oliwia Waga  
i Marcin Burczyk pięknie zaśpiewali piosenkę ,,Miasto 44”. W części artystycznej 
wystąpili także uczniowie klas I - III, ślicznie recytując swoje wierszyki oraz  Aleksandra 
Kubik, która zaprezentowała utwory „Żegnaj lato na rok” i „Nasza szkoła”. 

Na koniec Pani Dyrektor, Iwona Loroch, uroczyście ogłosiła rozpoczęcie Nowego 
Roku Szkolnego 2017/2018. Niektórzy uczniowie bardzo się z tego cieszyli, innym było 
żal końca wakacji, lecz wszyscy radowali się z powrotu do koleżanek i kolegów  
oraz nauczycieli.  

Aleksandra, klasa VII a 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Uroczystość pożegnania ks. Mariusza Malejki 
 
W poniedziałek, 11 września 2017r. podczas akademii pożegnaliśmy swojego 

dotychczasowego ks. Wikariusza - Mariusza Malejkę. 
Pożegnanie było bardzo serdeczne i pełne humoru, 
ponieważ podczas akademii odegrano scenki związane 
z pobytem ks. Mariusza  wśród nas. Otrzymał on 
podziękowania od nas wszystkich i  znanych 
Mariuszów, a  w roli chóru wystąpili nauczyciele.   

Ksiądz Mariusz służył w Pinczynie przez 5 lat  
i zjednał sobie szczerą sympatię dużych i małych. Był 
mocno związany z naszą szkołą, gdzie nauczał religii  
i inicjował wiele ważnych dla życia szkoły akcji. 

Poznaliśmy ks. Mariusza jako dobrego kapłana, 
mądrego nauczyciela i wspaniałego organizatora. Potrafił 
doskonale godzić wszystkie obowiązki, przekonaliśmy 
się wielokrotnie, że nie ma dla niego rzeczy 
niemożliwych. Jednoczył młodzież nie tylko swoją 
dobrocią, ale i mądrością, ponieważ stawiał przed nami 
wymagania, a my staraliśmy się im sprostać. Ukazywał 
nam, gdzie odnaleźć Boga i dawał wskazówki, jak być 
dobrym człowiekiem.  

Będzie nam bardzo brakowało uśmiechu, którym 
darzył nas na szkolnym korytarzu. 

Ks. Mariusz Malejko został przeniesiony  do parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus w Szymbarku, a jego miejsce zajął ks. wikariusz Tadeusz Stajkowski.   

 
Piotr, klasa IIa 

 



SPRZĄTANIE ŚWIATA 
 

15.09.2017r. w naszej szkole odbyła się 
akcja „Sprzątanie świata – Polska”. Każda klasa 
wraz z wychowawcą sprzątała jedną ulicę. 
Celem akcji było oczyścić Polskę ze śmieci. 
Zebraliśmy kilka worków odpadów. Wcześniej 
wydawało nam się, że w Pinczynie jest czysto. 
Na drogach musieliśmy zachować  ostrożność 
dlatego, że są remontowane drogi i jeżdżą 
samochody. Wychowawcy przypomnieli nam  
o zasadach bezpieczeństwa.  

Cieszymy się, że taka akcja ma miejsce w całej Polsce, może dzięki temu 
wszyscy będą bardziej dbać o środowisko, które jest bardzo cenne.  

Weronika, klasa VII b 
 

 
 
 

 
 

 



ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY I … 
 

Dnia 22.09.2017 r. w naszej szkole obchodziliśmy Święto Patrona - Bohaterów 
Westerplatte. Uroczystość poprowadzili uczennica klasy VII b - Tatiana Bogun  
oraz uczeń klasy VI b - Adam Lewandowski. Po krótkim wstępie i przywitaniu gości, 
uczennice naszej szkoły zaśpiewały piosenkę pt. „Był kiedyś inny świat " z filmu „Miasto 
44 ". Można było również obejrzeć fragment filmu z czasów II wojny światowej  
i zobaczyć, jak nasi żołnierze bronili Ojczyzny. Następnie nasza Pani Dyrektor, Iwona 
Loroch, wygłosiła przemówienie. Mówiła m. in., że obchodzimy dzisiaj podwójną 
uroczystość; Święto Patrona Szkoły – Bohaterów Westerplatte i uroczyste wręczenie 
stypendiów motywujących dla uczniów – za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia 
sportowe. Z ust pani dyrektor popłynęły gorące gratulacje dla wszystkich stypendystów. 
Ogromne podziękowania były również skierowane ku naszym kochanym rodzicom,  
za trud i cierpliwość włożone w nasze wychowanie. Na zakończenie głos zabrał 
kierownik CUW w Zblewie, pan Marek Mischke.  

Mamy nadzieję, że obecnym gościom spodobała się nasza uroczystość.   
                            

Tatiana, klasa VIIb                                                                                 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stypendia za wyniki w nauce otrzymali: 
 
Szkoła podstawowa 

Klasa V a 
Julia Cysarz  
Oliwia Dygner  
Szymon Fojut  
Wiktoria Kędzierska 

 

Klasa V b 
Michał Borkowski 
Dawid Czubkowski  
Jakub Goździak  
Bartłomiej Szachta 



Jakub Marchlewski 
Ksawier Nierzwicki  
Klasa VI a 
Adam Bernacki 
Ireneusz Grzegorzewski 
Bartłomiej Orlikowski 
Daria Peplińska 
Klasa VII a 
Klaudia Kosidowska 
Aleksandra Kubik 
Weronika Rogaczewska 
Natalia Wróblewska 
 

Gimnazjum 

 
Piotr Sulewski – kl. II a 
Nikola Sturmowska- kl. II b 
Jeremiasz Wojak – kl. II b 

 
Stypendia sportowe otrzymali: 

 
Szkoła podstawowa 

Patryk Guzenda - kl. VII a 
Kacper Möller - kl. VII a 
Dominik Kłos – kl. II b 
Błażej Urmański – kl. VII b 
 

Aleksander Szarkowski 
Zuzanna Trygalska  
Klasa VI b 
Adam Lewandowski 
Aleksandra Sturmowska  
Aleksandra Szmukała   

Klasa VII b 
Tatiana Bogun  
Zachariasz Galikowski  
Piotr Wiśniewski  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazjum  

Klaudia Koprowska – kl. II a  
Karolina Labuda – kl. III a  



 

Wakacje, wakacje… 
 
Wakacje to wspaniały czas dla każdego, większość wybrała się z rodziną  

nad polskie morze, inni zaś w Tatry. Niektórzy pojechali kolonie za granicą.  
Magicznym państwem wakacyjnym dla mnie w tym roku okazał się Hiszpania. 

Można tam wspaniale wypocząć od chłodniejszego klimatu Polski, gdyż słońce świeci 
cały dzień. Plażowanie nad morzem czy basenem, uczestnictwo w zajęciach sportowych 
i wycieczkach fakultatywnych to wspaniałe atrakcje. Piękne są również wieczorne 
występy "grających fontann" lub stadion FC Barcelony oraz muzeum słynnej 
hiszpańskiej drużyny. Malowniczym miejscem w Hiszpanii jest także Tossa de Mar - 
miasteczko ze średniowieczną starówką Vila Vella i fortyfikacjami obronnymi z XII w. 

 Niestety, wakacje już dobiegły końca i wypoczęci możemy wrócić do szkolnej 
codzienności. Już za dziewięć miesięcy możemy znowu wyruszyć na wakacyjne szlaki. 

 
Jeżeli chcesz podzielić się z naszymi czytelnikami swoimi wspomnieniami  

z wakacji, to prosimy o artykuły do redaktorów naszej gazetki lub opiekuna p. B. Ptak. 
  

Daria, klasa II a 
 

 

MOJE HOBBY 
 

Moim hobby jest muzyka. Swój pierwszy instrument dostałem, gdy miałem 11 lat, 
było nim ukulele (jest to instrument podobny do małej gitary z czterema strunami). 
Nauka gry na tym instrumencie szła mi początkowo dosyć opornie, ale powoli 
nauczyłem się grać. 

Miłość do muzyki zasiał we mnie dziadek. Pewnego razu wybraliśmy się  
do Starogardu Gd., dziadek zaprowadził mnie do sklepu muzycznego. Gdy stanąłem  
w progu, uderzył mnie ogrom instrumentów. Spojrzałem w prawo i moim oczom ukazało 
się piękne, małe cacuszko. Było nim ukulele. Od razu wiedziałem, że chciałbym na tym 
instrumencie nauczyć się grać. Kupiliśmy ukulele i wróciliśmy do domu. Moja mama nie 
dowierzała mi, że nauczę się grać. Zmieniła zdanie, gdy zagrałem jej ulubioną piosenkę 
„Stacja Warszawa”. Zakręciła się jej łezka w oku i to było piękne. Przez pewien czas 
grałem w kościele.  

Polecam wszystkim grę na ukulele, świetnie działa antystresująco. Uważam,  
że muzyka to świetne hobby. 
 

Jakub, klasa II a 
 

Jeżeli masz ciekawe hobby i chciałbyś o nim napisać, to czekamy na artykuł 
(można je oddać do redaktorów naszej gazetki lub opiekuna p. B. Ptak). 
 
 

 



Już jesień 
 

Dlaczego i kiedy ptaki odlatują do ciepłych krajów? 

Ptaki wiedzą, kiedy odlecieć do ciepłych krajów, ponieważ czują minusowe 
temperatury. Jesienią jest również coraz mniej pożywienia (wiedzą, że nie przetrwają). 
Odczuwają także, iż są coraz krótsze dni.  

Związane jest to ze zmianą warunków klimatycznych. Warunki w zimie są bardzo 
niekorzystne, więc ptaki szukają miejsc o zbliżonych warunkach do tych, które panują  
w trakcie np. wiosny lub lata w Polsce. Odlatują także, aby zdobyć pożywienie i nie 
umrzeć z głodu. Dlatego pomagajmy im, nie wiemy, czy nie będziemy w podobnej 
sytuacji (czasami również wyjeżdżamy za granicę, by mieć lepsze życie). 

Gdy widzimy chorego ptaszka, warto mu pomóc. My, ludzie, czasami też 
potrzebujemy pomocy. Wiem, że nie zawsze ją dostajemy, bo druga osoba nie zawsze 
jest życzliwa. Mimo wszystko pomagajmy ptakom przetrwać zimę, a one w zamian będą 
nam pięknie śpiewać i umilać czas spędzony na łonie natury. 

Zachęcam w zimie do budowania karmników, by pomóc tym bezbronnym istotom 
(żeby nie umarły z głodu).  

Jak widzicie, że ktoś krzywdzi bezbronne zwierzę, proszę, zwróćcie uwagę  
i pomóżcie! 
 

Róża, klasa VII b 
 
 

Rozwiąż krzyżówkę 
 

    1.             

   2.               

    3.             

4.                 

  5.                

6.                 

 
1. Czerwone, okrągłe rosną jesienią na drzewach. 
2. 2. Mały z kolcami. 
3. 3. Drzewo iglaste. 
4. 4. Kolorowe, spadają jesienią z drzew. 
5. 5. Ruda i skacze po drzewach 
6. 6. Samiec sarny. 

Tatiana, klasa VII b 



30 CIEKAWOSTEK ZE ŚWIATA ZWIERZĄT 

1. Miliony drzew rosną tylko dzięki temu, że wiewiórki zapominają, gdzie schowały 
zapasy nasion. 

2. Motyle odczuwają smak za pomocą nóg. 
3. Wydry morskie w czasie snu trzymają się za łapki, żeby się nie rozdzielić. 
4. Pingwin białobrewy „oświadcza się” swojej wybrance, wręczając kamyk. 
5. Koniki morskie są monogamiczne. Wybierają sobie partnera na całe życie  

i podróżują razem złączone ogonkami. 
6. Męskie szczeniaki specjalnie przegrywają z suczkami podczas zabaw, aby je 

lepiej poznać. 
7. Słonie wykazują wielką empatię, nawet innym gatunkom. 
8. Krowy wybierają sobie swoich najlepszych przyjaciół w stadzie. 
9. Delfiny mają imiona i porozumiewają się przy ich użyciu. 
10. Krowy dają więcej mleka, jeśli słuchają spokojnej muzyki. 
11. Jerzyki od opuszczenia gniazda całe życie spędzają w powietrzu. 
12. Małe szympansy lubią bawić się kijkami jakby były one lalkami. 
13.  Jeśli ośmiornica głoduje, potrafi zjeść swoją własną mackę. 
14. Tygrysy mają paski nie tylko na futrze, ale również na skórze. 
15. Język żyrafy jest tak długi, że może sobie nim wyczyścić uszy. 
16. Płeć żółwia można poznać po wydawanych przez niego dźwiękach (samce 

burczą, a samice syczą). 
17. Karaluch może przeżyć kilka tygodni pozbawiony głowy (ostatecznie zabija go 

głód). 
18. Psie i kocie nosy są tak unikalne, jak opuszki ludzkich palców - ich odciski mogą 

służyć do identyfikacji osobników. 
19. Gdy ślimak straci oko, potrafi na jego miejsce wytworzyć nowe. 
20. Pamięć złotej rybki trwa zaledwie trzy sekundy. 
21. Serce krewetki umiejscowione jest w jej głowie. 
22. Oko strusia jest większe od jego mózgu. 
23. Podczas wylatywania z jaskini, nietoperze skręcają zawsze w lewo. 
24. DNA szympansa i człowieka są zgodne w 98.4 % 
25. Słonie to jedyne ssaki, które nie potrafią skakać. 
26. Krew pasikoników jest koloru białego. 
27. W Australii żyje dwa razy więcej kangurów niż ludzi. 
28. Kolibry to jedyne ptaki, które potrafią latać do tyłu. 
29. Krokodyle potrafią przeżyć bez pożywienia nawet dwa lata. Wszystko za sprawą 

sprytnej umiejętności spowalniania metabolizmu. 
30. Miliony lat temu na Ziemi żyły pingwiny o wysokości ok.2 m i wadze ponad  

100 kg. 
 
 

Wiktoria, klasa II a 
 
 

 



Nowości w szkole 

 

Gdy wróciliśmy do szkoły  

po wakacjach czekały na nas 

niespodzianki. Zakupiono nowe ławki  

na dziedziniec przed szkołą, abyśmy 

mogli na nich wypoczywać w czasie 

przerw międzylekcyjnych. Zmienił się też 

wygląd naszych schodów, pojawiły się  

na nich daty historyczne. Będziemy mogli 

łatwiej zapamiętać daty i wydarzenia 

historyczne. Zakupiono również nowe 

tablice interaktywne i meble do niektórych 

klas.  

Mamy nadzieję, że w odnowionej 

przez wakacje szkole chętnie będziemy 

się uczyć i zdobywać nową wiedzę. 

Życzymy sukcesów w nowym roku 

szkolnym. 

 
Redakcja gazetki „MAŁY PINCZYN TO MY” 

 

 

 

 



Kalendarz roku szkolnego 2017/2018   
 
 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:   4 września 2017r. 

 
Zebrania z rodzicami /dni otwarte szkoły: 

11-12 września- zebrania 
3 października- konsultacje 
6-7 listopada- zebrania 
5 grudnia- konsultacje 
24-25 stycznia- zebrania 
6 marca- konsultacje 
10-11 kwietnia zebrania 
8 maja- konsultacje 
5 czerwca- konsultacje 

 
Zimowa przerwa świąteczna:  23 - 31 grudnia 2017r. 

 
Klasyfikacja półroczna:  23 stycznia 2018r. 

 
Ferie zimowe:  29 stycznia- 11 lutego 2018r.  

 

 
Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca- 3 kwietnia 2018r. 

 

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:   
 
- część humanistyczna: 18 kwietnia 2018r. 
 
- część matematyczno-przyrodnicza: 19 kwietnia 2018r. 
 
- część z języka obcego nowożytnego: 20 kwietnia 2018r. 
 

 
 
Dni wolne dla uczniów od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 
 
3 dni egzaminu gimnazjalnego: 18-20 kwietnia 2018r. 
5 dni: 2-3 listopada 2017r., 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja 2018r.  

 

Klasyfikacja roczna: 20 czerwca 2018r. 
_______________________________________________________________________ 
 
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 22 czerwca 2018r. 

http://www.men.gov.pl/images/KALENDARZ_ROKU_SZK__2014-2015.docx
http://www.men.gov.pl/images/KALENDARZ_ROKU_SZK__2014-2015.docx


KOLOROWANKA 
 

Pokoloruj rysunek. 
 
 


