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Z życia szkoły 

 

Światowy Dzień Tabliczki 

Mnożenia – 29 września. 

Celem Światowego Dnia 
Tabliczki Mnożenia jest 
propagowanie zabawowej formy 
nauczania -uczenia się 
matematyki. Ma ona zachęcić 
 do przypomnienia sobie 
tabliczki mnożenia w przyjemny, 
niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” 
zaległości po wakacjach. Dorośli natomiast mogą dać przykład dzieciom – pokazując 
swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia. 

„Tabliczkowa wiedza” sprawdzana jest w niecodzienny sposób – podczas 
krótkich egzaminów z tabliczki mnożenia. Egzaminatorami są właśnie młodsi 
uczniowie. Tworzą oni specjalne Komisje oraz Patrole Egzaminacyjne. Zaopatrzeni 
są w losy i przepytują starszych kolegów oraz dorosłych. 

Jak pokazuje doświadczenie poprzednich edycji, taka zamiana ról jest często 
bardziej stresująca dla … dorosłych. Dzieci natomiast są niezwykle zmotywowane 
pełnieniem ważnej funkcji egzaminatora. Wszystko odbywa się pod opieką osoby 
dorosłej, która czuwa nad poprawnością przeprowadzanych egzaminów. 

Organizatorem Światowego Dnia Tabliczki mnożenia w ZKiW w Pinczynie  był 
nauczyciel matematyki – p. Zbigniew Bahr, a egzaminatorami uczniowie klasy VIIb: 
Weronika Ćwiklińska, Nikola Zagórska, Monika Borzyszkowska, Urszula Grobelna, 
Klaudia Wilczewska, Alan Zarach – Czapiewski i Krystian Rezmer. 

Każdy uczestnik zabawy matematycznej znający tabliczkę mnożenia otrzymał 
tytuł EXPERTA. 

Weronika, klasa VII b 

 

  



Dzień Edukacji Narodowej 

Dzień Edukacji Narodowej to święto 

państwowe, które obchodzimy w instytucjach 

związanych z oświatą.  

Jest to okazja do nagrodzenia 

wyróżniających się nauczycieli i pracowników 

oświaty.  Minister Edukacji Narodowej 

wręcza nauczycielom złote, srebrne, 

brązowe  Krzyże Zasługi, medale Komisji 

Edukacji Narodowej  

oraz nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze. Odznaczenia i wyróżnienia 

wręczane są także przez kuratorów oświaty, 

władze samorządowe oraz dyrektorów szkół. 

W tym roku święto to przypadło w sobotę, dlatego zgodnie z tradycją w naszej 

szkole obchodziliśmy Dzień Nauczyciela w piątek, 13 października, w przeddzień Dnia 

Edukacji Narodowej. Z tej okazji zorganizowano tradycyjnie już apel, na którym nie 

zabrakło zaproszonych gości, życzeń, kwiatów i słów podziękowań składanych 

nauczycielom za trud włożony w nauczanie i wychowanie.  

Uczniowie przygotowali dla nauczycieli niespodziankę w postaci portretów 

nauczycieli, z których zrobiono dekorację sali w ramach podziękowania. Grono 

pedagogiczne mogło zobaczyć siebie na portretach narysowanych przez uczniów 

naszej szkoły.                   

 
 
 
 
 
 

 
W części oficjalnej wójt naszej Gminy Zblewo, Pan 

Artur Herold, podziękował nauczycielom, pracownikom 
administracyjnym i pozostałym osobom pracującym  
w oświacie za cierpliwość, życzliwość i zaangażowanie  
w przekazywaniu uczniom niezbędnej wiedzy  
oraz za kształtowanie osobowości wychowanków. 



            
 

Wręczono czerwone róże, nagrody i wyróżnienia. 
 
 

Na zakończenie akademii 
delegacja uczniów złożyła na ręce 
Pani Dyrektor Iwony Loroch   życzenia 
i bukiet kwiatów w ramach 
podziękowania dla wszystkich 
nauczycieli i pracowników szkoły,  
 a uczniowie przygotowali występ 
artystyczny, w którym dominowało 
żartobliwe podejście do spraw 
szkolnych.    

Rozdano również wszystkim 
nauczycielom i zaproszonym gościom 
słodkie niespodzianki przygotowane przez Samorząd Uczniowski. 
 
 
 
                                                                                                       Stanisław, klasa II a 
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SZKOLNY FESTIWAL CZYTELNICZY 

 
 
„Czytanie książek to 
najpiękniejsza zabawa,  
jaką sobie ludzkość wymyśliła..."  

 (Wisława Szymborska) 
 
 
 
 

 
 

Październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych” obchodzony  
w bieżącym roku po hasłem „Książka nas łączy”.  

W celu propagowania zainteresowania książką, możliwościami jej 
wykorzystania, a także rozbudzenie i kształtowanie kultury czytelniczej w naszej szkole 
w dniach 25 - 30. 10. 2017 r. odbył się Szkolny Festiwal Czytelniczy 2017 ZALAJKUJ 
CZYTANIE. Brali w nim udział wszyscy, czyli uczniowie klas I - VII SP, klasy II i III 
gimnazjum, a także oddziały przedszkolne działające przy szkole. 

 
Któż z nas nie czyta książek i nie miał w ręku zakładki do niej. 

W naszej szkole odbył się konkurs dla uczniów klas I – III i oddziałów przedszkolnych 
na najpiękniejszą zakładkę. Prace najmłodszych uczniów były piękne, cieszyły oczy 
swym urokiem. Uczniowie włożyli w nie dużo pracy i zaangażowania. 
Nagrodzeni w konkursie to: 
 
Przedszkole 
Martyna Szynkowska  - OD 
Jan Kajzer – OE 
 
Klasy I – III SP 
Adela Grzegorzewska – kl. I a 
Franciszek Czapiewski – kl. I b 
Amelia Murawska –kl. II a 
Laura Rogaczewska – kl. III a 
Zuzanna Rulewska – kl. III b 
Agata Zapotoczna – kl. III c 
 
 
  

 
 

Nagrodzonym uczniom i wszystkim uczestnikom konkursu należą się 
podziękowania i gratulacje. 
 
 



W ramach festiwalu 
uczniowie klasy VI a głośno czytali 
fragmenty „Akademii pana Kleksa” 
przedszkolakom i uczniom klas I-III. 
Następnie wszyscy szukali złotej 
wykałaczki, którą zgubił pan Kleks,  
a także próbowali dopasować 
odpowiedni klucz do fabryki dziur  
i dziureczek. Ostatnim zadaniem 
uczestników zabawy było 
rozpoznanie  potraw.  

Na zakończenie wszyscy 
obejrzeli prezentację bohaterów 
książki.  
 

Uczniowie klasy VII b przebrani za bohaterów literackich czytali klasom IV – VI 
fragmenty książki pt. „Dynastia Miziołków”. Po przeczytaniu fragmentów książki 
słuchający musieli złamać szyfr i przeczytać zaszyfrowaną wiadomość, z rozsypanki 
sylabowej utworzyć nazwy pięciu ciast, a także znaleźć wyjście z labiryntu. Mamy 
nadzieję, że wszystkim spodobał się taki sposób czytania i zachęciliśmy uczniów  
do przeczytania „Dynastii Miziołków”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczniowie klas VII i gimnazjum czytali głośno „Pozłacaną rybkę” Barbary 

Kosmowskiej (książkę zakupioną przez szkołę w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa) i „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego. 
 

Kolejnym przedsięwzięciem w ramach festiwalu był konkurs literacki na list 
 pt. „Moje trzy życzenia do złotej rybki”.  W czasie lekcji języka polskiego w klasach IV 
– VI nauczyciele czytali uczniom baśń „O rybaku i złotej rybce”, a następnie uczniowie 
pisali listy. Wszystkie prace były przepiękne, dzieci pisały o swych najskrytszych  
i bardzo osobistych marzeniach, dlatego redakcja gazetki nie zamieści nagrodzonych 
listów. Chcielibyśmy jednak wymienić niektóre prośby naszych młodych pisarzy,  
oto one: „proszę o zdrowie dla wielu ludzi”, „o pożywienie dla bezdomnych”, „o pokój  
na całym świecie, by nie było więcej wojen”, „ żeby dzieci nie umierały z głodu  
w Afryce”, „aby ludzie się nie kłócili”, „żeby wszyscy byli szczęśliwi i radośni”,  



„by na świecie nie było chorób”, „aby 
dzieci w domach dziecka znalazły ciepłe 
i kochające rodziny”, „aby moja ciocia 
wyzdrowiała, ponieważ choruje od roku 
na raka, i lekarze dają jej minimalne 
szanse na przeżycie”.  
 

Z listów z życzeniami  do złotej 
rybki (ok. 120 listów) zrobiliśmy książkę, 
która następnie została zapakowana  
do kapsuły czasu i złożona w archiwum 
szkoły na dłuuugie lata, aby potomni 
dowiedzieli się, jakie były marzenia 
uczniów klas IV-VI z roku szkolnego 2017/2018  
albo my sprawdzimy za ileś lat, o czym marzyliśmy... 
 
Zwycięzcy konkursu:  
Miłosz Wojciechowski – kl. IV a 
Klaudia Piotrzkowska – kl. IV b 
Paweł Hinz – kl. V a 
Oliwia Stromska – kl. V b 
Katarzyna Szmeiter – kl. VI a 
Mateusz Mokwa – kl. VI b 
 

Uczniowie klas VII i gimnazjum brali udział w konkursie literacko-fotograficznym 
w stylu sleeveface, czyli „Ubierz się w książkę” (sleeveface to takie ułożenie książki, 
by na zdjęciu wyglądała jak część naszego ciała; można się ucharakteryzować POD 
okładkę). Uczniowie przed robieniem zdjęć przeglądali zasoby biblioteki, aby wybrać  
odpowiednie książki, a następnie w domu przygotowali stroje i dopiero wtedy robili 
zdjęcia, które odpowiednio obrobione przesyłali na konkurs. Jury miało twardy orzech 
do zgryzienia, aby wybrać najciekawsze prace, gdyż wszystkie były wspaniałe. 
 Oto list nagrodzonych osób: 
 
Kl. VII a 
Agnieszka Klein 
Krystian Tetzlaff 
Wiktoria Jędrzejewska 
Kl. VII b 
Klaudia Wilczewska 
Kl. II a 
Wiktoria Freitag 
Kl. II b 
Szymon Hiller  
 

Kl. III a  
Wiktoria Kłos  
Szymon Pawelec 
Wiktoria Sobecka 
Kinga Imianowska 
Maciej Mróz 
Kl. III b 
Wiktoria Grobelna 
Oliwia Wagga 
Marta Wilczewska 

 
Gratulujemy wszystkim i życzymy dalszych sukcesów! 
 



 



 
 
 

 
 

 
 
 
W ramach festiwalu 

poszukiwaliśmy w zasobach Internetu 
cytatów nt. wartości czytania,  
a następnie zapisywaliśmy je  
na ŚCIANIE MYŚLI.  

 



 
 
Przygotowaliśmy też klasowe plakaty promujące czytelnictwo. 

  
Wydaliśmy broszurkę na temat projektu i 15 korzyści wynikających z czytania 

opracowanych przez Szwedzką Akademię Literatury Dziecięcej. 
Obejrzeliśmy prezentacje  nt. budowy książki i znanych postaci literackich. 

 
 

Ostatni dzień festiwalu to Dzień Postaci Literackich - przyszliśmy do szkoły jako 
bohaterowie książek. W tym dniu odbył się też konkurs na najciekawszy strój bohatera 
książki „Dziś nie jestem uczniem, dziś nazywajcie mnie…” 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najciekawiej przebrali się:  
 
OD – Fabian Kajut 
Kl. I a -  Lucyna Spica 
Kl. I b - Anastazja Koprowska, Klaudia 
Galikowska 
Kl. II a – Dominik Sobisz 
Kl. III a – Bianka Hinz 
Kl. III b – Maksymilian Grobelny, Łukasz 
Mikołajewski 
Kl. III c – Oliwia Chelińska 
Kl. IV a – Zuzanna Stopa 
Kl. IV b – Jakub Grontman 
 

Kl. V a – Nikola Świeczkowska, Ksawier 
Nierzwicki 
Kl. V b – Martyna Zagórska 
Kl. VI a – Mateusz Matuszek, Nikola 
Sobisz 
Kl. VI b – Lucyna Bednarska 
Kl. VII a –Aleksandra Kubik 
Kl. VII b –Tatiana Bogun 
Kl. II a – Maciej Małachowski 
Kl. III a – Natalia Derdowska 
Kl. III b – Wiktoria Grobelna 
 

 
Wśród nauczycieli I miejsce zajęła p. Magdalena Mechlińska przebrana  

za Polinezję (papugę dr. Dolittle). 
 

Chyba trochę zalajkowaliśmy książki i czytanie. Było poważnie, dowcipnie, 
rozrywkowo i bajkowo… Przekonaliśmy się, że książka może mieć różne 
zastosowania… Jeśli chociaż kilku z nas dzięki temu Festiwalowi Czytelniczemu 
sięgnie po książkę, to znaczy, że było warto go zrealizować.  

 
Część  artykułu opracowały: Karina i Tatiana, klasa VII b 

 



Jak ochronić się przed grypą? 

Jesienią coraz więcej ludzi choruje na grypę. Jest to spowodowane między 
innymi brakiem odporności.  

Żeby uchronić się przed grypą, należy ubierać się odpowiednio do pogody  
oraz prowadzić zdrowy tryb życia. Należy codziennie wietrzyć pomieszczenia, a także 
chodzić na spacery, minimum 30 minut. Pamiętajmy, aby ubierać się „na cebulkę”. 
Powinno się spożywać odpowiednią ilość owoców i warzyw. Bardzo dobrym sposobem 
jest również picie herbaty z łyżeczką miodu lub sokiem malinowym. Jest to wspaniała 
mikstura, która zapewni nam jak najlepszą odporność i zdrowie. Trzeba również unikać 
miejsc, gdzie jest dużo osób przeziębionych i chorych, gdyż jest to narażanie siebie, 
lepiej zachować ostrożność. Dodatkowo możemy wzmocnić się zażywając witaminę 
c. Można też stosować wapno lub inne witaminy. 
 

Jakub, klasa II a 

 

Czy jestem tolerancyjny? 

 

 Tolerancja to akceptowanie ludzi bez względu na to, jak wyglądają, jakie mają 
poglądy i z jakiego kraju pochodzą. 

Będąc tolerancyjnym nikogo nie wyzywamy, nie obmawiamy, po prostu 
szanujemy to, że jest taki, a nie inny. Każdy był kiedyś wyśmiewany przez drugiego 
człowieka z różnych powodów. Nie oceniajcie ludzi tylko po kolorze skóry, religii 
 lub pochodzeniu, tylko zwróćcie uwagę, czy jest miły i sympatyczny. Ludzie, którzy 
mają inny kolor skóry, nie muszą być źli  czy odrzucani. Postawcie się w ich sytuacji, 
kto z was chciałby być odrzuconym tylko dlatego, że ma inny sposób życia, kolor skóry, 
poglądy lub kulturę. 

Moim zdaniem trzeba być tolerancyjnym, aby żyć w zgodzie z wszystkimi 
ludźmi. 

PAMIĘTAJ!  
- Inni ludzie też mają uczucia. 
- Zanim zrobisz komuś krzywdę, pomyśl jak byś Ty się poczuł (postaw się w jego 
sytuacji). 
 

                                             Róża, klasa VII b 

 

MOJE HOBBY 

Moim hobby jest piłka nożna. Od dziecka interesuję się tym sportem, dlatego, 
kiedy miałem 6 lat, rodzice zapisali mnie do miejscowego klubu piłkarskiego „Meteor 
Pinczyn”. Obecnie treningi mamy dwa razy w tygodniu, a w weekendy gramy  mecze 
ligowe.  

Kiedy mam wolny czas, zawsze staram się chodzić na boisko, aby pograć  



z kolegami. Bardzo chętnie oglądam mecze piłkarskie. Gdy  nadarza się okazja, 
zawsze chętnie jadę na jakiś mecz. 

Jak będę dorosły, chciałbym zagrać w zawodowej drużynie piłkarskiej. Jest to 
jedno z moich marzeń ! 
 

                                                                                          Stanisław, klasa II a 

   

Niebezpieczeństwo w Internecie 

W dzisiejszych czasach nie wyobrażamy sobie życia bez Internetu. Jednak 
niesie on ze sobą bardzo dużo zagrożeń. Najbardziej jest narażona młodzież w wieku 
od 9 do 16 lat. Dostęp do Internetu posiada 99% z nich. Rodzice najczęściej nie 
sprawdzają, co ich dziecko robi w sieci. 

Młody człowiek dużo czasu spędza na Facebooku czy też na innym portalu 
społecznościowym. Porozumiewa się tak ze swoimi rówieśnikami i bliskimi. Na tego 
typu komunikatorach nie obowiązują zasady gramatyczne czy ortograficzne. W języku 
„internetowym” obowiązują skróty młodzieżowe, np. „jj” – „już jestem” oraz „zw” , które 
oznacza „zaraz wracam”. „Ó” pisane jest jako „O” a „Ż” jako „Z”. Co najgorsze, te 
nawyki młodzież przenosi do szkoły i języka codziennego, stąd też w naszych 
zeszytach pojawiają się liczne błędy tego typu. 

Na czatach dziecko narażone jest na dorosłych podających się za osoby, 
którymi tak naprawdę nie są. Dzieci wysyłają swoje zdjęcia, a czasami dochodzi nawet 
do spotkania. W rzeczywistości piętnastoletni Jacek to czterdziestoletni Wojciech  
ze złymi intencjami. Niejedna dziewczynka czy nastolatka chce zostać modelką. Z tego 
względu desperacko poszukuje w Internecie jakichkolwiek agencji. Nie zastanawia się 
nad konsekwencjami. Niekiedy może to się źle skończyć. Dlatego rada, aby nie ufać 
nieznajomym w Internecie i nie podawać swoich danych.  

W czerwcu bieżącego roku w naszej szkole zostały przeprowadzone zajęcia 
dotyczące cyberprzemocy. Wiemy, jak postępować w sieci, aby czuć się bezpiecznie. 
 

Agnieszka, klasa II a 

 

Ciekawostki o kotach 

Koty są jednymi z najbardziej popularnych zwierząt domowych, są 

majestatyczne, inteligentne, ale także tajemnicze. Uważasz się za kociego specjalistę? 

Sprawdź, czy zaskoczę Cię, którymś z poniższych faktów! 

1. Kot spędza średnio 2/3 doby na drzemce. Oznacza to, że dziewięcioletni kot 

przespał całe sześć lat swojego życia. 

2. W przeciwieństwie do psów, koty nie rozpoznają słodkiego smaku. 

3. Kocury są zazwyczaj lewołapkowe, podczas gdy większość kotek używa częściej 

swojej prawej łapki. Co ciekawe, większość leworęcznych wśród ludzi stanowią 

również osobniki płci męskiej. 



4. Koty z łatwością wdrapują się na drzewa, lecz zejście z powrotem na ziemię 

stanowi dla nich problem. Haczykowate pazurki wygięte są tylko w jedną stronę, 

dlatego zejście z drzewa musi odbywać się w tej samej pozycji co wejście, tj. łebkiem 

w górę. 

5. Koty wydają z siebie ok. 100 różnych dźwięków , psy natomiast tylko ok. 10. 

6. Koty są najpopularniejszym zwierzęciem domowym z Północnej Ameryce. Szacuje 

się, że w tamtejszych domostwach mieszka ok. 73 mln kotów i o 10 mln mniej psów. 

7. Koci słuch jest lepszy niż słuch psa. Koty są w stanie wychwytywać dźwięki  

o wyższej częstotliwości, niż te, które są słyszalne przez człowieka. 

8. Maksymalna prędkość biegnącego kota to 49  km/h. 

9.Kot może skoczyć jednym susem na wysokość 5 razy większą niż długość jego 

rozprostowanego ciała. 

10. Dorosłe koty mają 30 zębów. Kocięta rodzą się bezzębne, a następnie wyrasta 

im 26 zębów mlecznych, które tracą, gdy mają ok. pół roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona, z której są ciekawostki: 

http://www.topnaj.pl/ciekawostki-o-

kotach/ 

 

 

Opracowała: Daria, klasa II a 

 

 

 

Humor ze szkolnych zeszytów 

 Po powstaniu wyemigrowałem z Polski i trafiłem na kilka wojen i bitew. 

 Wziąłem udział w aluzji do powstania listopadowego. 

 Moja tratwa rozbiła się, jak płynąłem na Amazonce, ja zaś bezbronnie tułałem 

się w lasach. 

 Handlowałem się z dzikimi plemionami. 



 Chodził za mną pech. 

 Byłem też handlarzem z dzikimi plemionami, więc musieli mnie porwać 

Indianie. 

 Powieść jest pełna drogocennych myśli czy refleksji, które nic nie znaczą. 

 Rób to, co uważasz z bardzo posłuszne. 

 

 

Rozwiąż krzyżówkę 

 

   1.                 

     2.               

   3.                 

      4.              

      5.              

      6.              

      7.              

  8.                  

      9.              

     10.               

11.                    

    12.                

      13.              

 

 

1. Joanna … - autorka książki, którą czytali uczniowie klasy VII młodszym 

kolegom i koleżankom. 

2. „Kamienie na …” 

3. Jeden z bohaterów książki Aleksandra Kamińskiego. 

4. „… ogród” 

5. „… z Zielonego Wzgórza” 

6. Utwór Marii Konopnickiej pt. „Na …”. 

7. Szpak pana Kleksa. 

8. „… człowiek i morze” 

9. Baśń o złotej …. 

10. „… Książę” 

11. Papuga dr. Dolittle. 

12. „Ogniem i …” 

13. „Dynastia …” 

 



Czy wiesz, jak nazywa się bohater narysowany niżej? Pokoloruj rysunek.  

 

 


