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 Dzień Matki to szczególny dzień. W Polsce
obchodzony 26 maja. Jednak data tego święta jest
różna w wielu krajach. Ten dzień obchodzony jest od
początku lutego w Norwegii po sam koniec grudnia w
Indonezji. Jednak największą popularnością cieszy się
druga niedziela maja - obchodzi się tego dnia Dzień
Matki w prawie stu krajach. Tego dnia mamy są
obdarowywane czekoladkami, kwiatami i laurkami. A
Ty co dasz swojej mamie? Nie zapominajmy o tym
dniu. To przecież najważniejsze, najmocniej kochane
osoby w życiu każdego z nas.

Radość mam

Czas bzów

A tak brzmi  słowo mama 
w innych językach:
jęz. białoruski - мама
jęz. bułgarski - майка
jęz. czeski - maminka
jęz. fiński - äiti
jęz. francuski - maman,
jęz. hiszpański - madre
jęz. holenderski - moeder
jęz. indonezyjski – ibu
jęz. koreański - eomeoni

Nieznany

Nieznany
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Fotoreportaż ze szkolnych
obchodów  Narodowego
Święta Trzeciego Maja

Popis wokalistek Recytacja wierszy

Nasz poczet Polonez

  28 kwietnia w naszej szkole odbył się apel 
z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja.  
W tym dniu bardzo wiele osób zaangażowało się
w występy. Gdy sala była już cała zapełniona
uczniami klas 0-VI i nauczycielami, wszystkich
występujących nagle dopadła trema. Byłam wśród
nich, więc wiem. Apel rozpoczęła przemowa
dyrektora naszej szkoły. Gdy na salę
gimnastyczną został wniesiony sztandar, zaczęły
się  występy. Piosenki były prezentowane na
przemian z wierszami i dłuższymi wypowiedziami
na temat Narodowego Święta Trzeciego Maja. 
Nie zabrakło również poloneza tańczonego przez
uczniów klasy V. Najmłodsi uczniowie również
zaprezentowali taniec, to był taniec białych i
czerwonych flag. 
Nasza sala gimnastyczna jak zwykle była
przystrojona niebieską kotarą, na której
znajdowało się wiele elementów biało-czerwonych
i duży napis, aby wszyscy wiedzieli, co
świętujemy.

Taniec flag

T. J. T. J.

T. J. T. J.T.J.
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Konkursy, konkursy... 

Zuza z nagrodami

Uczestnicy konkursu o Reymoncie

Dominika odbiera nagrodę

W ostatnim czasie odbył się konkurs recytatorski,
który nazywa się „Słowo źródłem inspiracji”.
Gminne eliminacje odbyły się w GOKSiR-e w
Górnej Grupie. Było dużo dzieci z całej gminy. 
Na eliminacje powiatowe w OKSiR-e 
w Świeciu z naszej szkoły przeszło sześć
dziewcząt. Są to:
- Dominika Kryształ IIIB
- Wiktoria Marszałkowska IVB
- Zuzanna Spychalska VB
- Natalia Huzarek VB
- Zuzanna Helt VIB
- Karolina Szopińska VIB
Wiersze były przepiękne. Na eliminacjach
powiatowych konkurencja była ogromna.
Jury bardzo wymagało, oceniali wszystko!
Trema... Chociaż w sumie na gminnych
eliminacjach był większy stres, niż na
powiatowych.
Bardzo podobał mi się wiersz „Dunder", który
recytowała Natalia Huzarek.
Na wojewódzki konkurs zostały zakwalifikowane
Dominika Kryształ oraz Zuzanna Spychalska.
Niestety żadnej z nich nie udało się zdobyć laurów
na finałach w Bydgoszczy, ale i tak jest im czego
zazdrościć.
GRATULUJEMY ! 

8 maja w naszej szkole przeprowadzony został
konkurs o Władysławie Stanisławie Reymoncie
oraz o jego twórczości.Odbywał się on pod
hasłem "Polskie tradycje we fragmentach
Chłopów W. S. Reymonta".   Organizowany był
przez bibliotekę szkolną, która zaprosiła
do udziału drużyny z innych szkół naszej gminy.
Uczestnicy musieli przygotować wcześniej
ilustrację przedstawiająca jedną 
z tradycji,opisanych w powieści. Zadanie to było
oceniane przez jury jako pierwsze. Następnie
uczestnicy wykonywali różne zadania związane z
utworem "Chłopi" i odpowiadali na pytania
dotyczące życiorysu pisarza. Rywalizacja była
zacięta, lecz i tak pierwsze miejsce zostało
u nas w szkole. Pierwsze miejsce zajęły Natalia
Gizot i Natalia Łazarska.  Wyprzedziły osoby
zajmujące drugie miejsce o 2 punkty. 
W trakcie konkursu była przerwa, w której
uczestnicy mieli czas, by zjeść ciasto, batonika,
owoce lub napić się soku. 
Nagrody były w formie książkowej, każdy
uczestnik mógł wybrać sobie książkę, która mu
się spodobała.
 Wszystkim zawodnikom się podobało, każdy
miał uśmiech na twarz, wychodząc z sali.

T.J.

T. J.

T.J.
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Konkursy, 
konkursy ...

Konkurs piosenki ekologicznej
27 kwietnia kilkanaścioro osób z naszej szkoły
wzięło udział w konkursie zorganizowanym w
Wielkim Komórsku. Był to zespół taneczny z klas
4-5 i uczniowie, którzy wspólnie przygotowali
utwór pt. ,,Zostawcie nam". Na miejsce
przybyliśmy około godziny 10:00. Weszliśmy na
salę gimnastyczną i usiedliśmy na ławkach. Po
naszej prawej stronie rozciągały się stoły, przy
których siedzieli nauczyciele i opiekunowie. Po
lewej zaś, ważniejsi, specjalnie zaproszeni
goście. Uczestnicy podzieleni byli na kategorie.
Gimnazjum, klasy 4-6, klasy 1-3 i zerówka.
Następnie poszczególne kategorie podzielone
zostały jeszcze na solo i zespoły.  Jako pierwszy
powitał nas występ dzieci z przedszkola. Był to
,,Czekoladowy taniec". Wkrótce zaczęły się
występy osób z gimnazjów. Po każdej kategorii
od razu mogliśmy dowiedzieć się o wynikach.
Kiedy przyszła pora na nasz występ, wszyscy
odczuliśmy stres. Nawzajem próbowaliśmy się
wspierać, przeprowadzaliśmy krótkie próby. W
końcu zadowoleni z udanego występu zeszliśmy
ze sceny. Zajęliśmy II miejsce. Wszyscy bardzo
się cieszyliśmy. Za rok, jeżeli będzie taka okazja,
ponownie mam zamiar wziąć udział w tym
konkursie! Za chwilę występ...

"Brzdące" na przeglądzie w powiecie

Przegląd teatralny

Grupy teatralne „Pstryk” i „Brzdące” wzięły udział
w przeglądzie teatralnym pod tytułem „Teatr bez
granic”, który odbył się w Świeciu 15 maja.  Były
to eliminacje powiatowe,  które zwycięzcy dawały
awans do konkursu wojewódzkiego. Tematy
spektakli prezentowanych 
przez uczestników były różne. Wszystkie grupy
teatralne starannie się przygotowały, każda
chciała wypaść jak najlepiej. Pierwsze miejsce
otrzymał zespół z Gminnego Ośrodka Kultury 
w Osiu, który przedstawił spektakl pod tytułem
„Jak Czerwony kapturek zakochał się w księciu”. 
Nam również podobało się to przedstawienie.
Natomiast nasze grupy „Pstryk” i „Brzdące”
otrzymały wyróżnienia. Prezentowały one
spektakle, które mieliśmy okazję oglądać
w szkole w ramach Międzynarodowego Dnia
Teatru.
Mamy również nadzieję, że zdobyte przez nich  w
kolejnej imprezie doświadczenie teatralne
przyniesie w przyszłości  jeszcze lepsze
rezultaty.

Nasz wkład w ochronę przyrody

Laureaci konkursu ekologicznego

T.J.

T.J.

T.J.

T.J.
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Dzień 
dla bezpieczeństwa

Dnia dwunastego maja w naszej szkole odbył się
Dzień dla Bezpieczeństwa. W tym dniu uczniowie
przyszli bez plecaków. Każda klasa miała zajęcia
ze swoim wychowawcą. Do naszej szkoły
przyjechało wojsko, straż pożarna, policja oraz
pogotowie ratunkowe. Każda klasa miała osobno
zajęcia z poszczególnymi przedstawicielami
służb bezpieczeństwa. 
Na spotkaniu z policją pani i pan tłumaczyli nam,
czym się różni bójka od pobicia. Później wszyscy
po kolei ubierali specjalne okulary, przez które
widzieliśmy jak człowiek po spożyciu alkoholu.
Następnie mieliśmy spotkanie 
ze strażą pożarną. Pan pokazywał nam różnego
rodzaju sprzęty i narzędzia. Później poszliśmy do
pana z wojska. Zobaczyliśmy tam dwa rodzaje
broni: snajperkę oraz karabin maszynowy. Po tym
spotkaniu zeszliśmy
na boisko i spotkaliśmy się z kolejnym panem 
z wojska. On pokazał nam dwa środki transportu,
którymi porusza się wojsko. Na koniec poszliśmy
do sali numer 17, gdzie czekała na nas pani
Stryjkowska oraz  pani Dorau,które pokazały
nam, jak udzielić pierwszej pomocy. 
W tym dniu na obiad dla wszystkich była zupa
grochowa. 
Moim zdaniem zorganizowanie takiego dnia było
bardzo dobrym pomysłem.

Oj, ciężko....

Spotkanie z policjantem

Jakie to ciekawe...

 
W tym dniu przyjechali do nas wojskowi, policjanci
i strażacy. Na naszym boisku były porozstawiane
kłady, pontony, samochody i inne sprzęty, które
uczniowie mogli zobaczyć już 
na pierwszej przerwie. Najpierw w świetlicy
obejrzeliśmy krótkie filmiki wprowadzające nas w
temat tego właśnie dnia. Po tym moja klasa udała
się do sali, w której czekał już wojskowy. Pan
pozwolił chętnym uczniom rozłożyć i złożyć broń. 
Wydawało się to bardzo łatwe, ale jak nadeszła
moja kolej, to kompletnie nie wiedziałam, co
zrobić, chociaż byłam jako jedna z ostatnich i
pilnie przyglądałam się, jak robią to moi koledzy i
koleżanki. Najtrudniejsza 
do wyciągnięcia była sprężyna. Ale udało mi się
wszystko zrobić poprawnie. 
Gdy skończył się wyznaczony czas, wyszliśmy
na boisko, by lepiej przyjrzeć się pojazdom.
Każdy mógł wsiąść do nich i obejrzeć je dokładnie
w środku. 
Na koniec w  naszej sali czekały j dwie
nauczycielki, które zaprezentowały kurs pierwszej
pomocy. A potem my  na fantomach ćwiczyliśmy,
ratowanie poszkodowanego, przywracanie  mu
oddechu.

Spotkanie z wojskiem

T.J.

T.J.

T.J.T.J.
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Powiat w liczbach Dnia 16.05.2017r. w naszej szkole odbył się II
Powiatowy Konkurs Matematyczny ,,Powiat
świecki w liczbach’’. Uczestniczyło w nim 32
uczniów różnych szkół podstawowych z naszego
powiatu. Przybyło do nas dwóch uczniów każdej
szkoły z opiekunami. W holu przy wejściu 
do szkoły każdy uczeń musiał wylosować
numerek ławki, przy której będzie rozwiązywał 
test składający się z  pięciu zadań. Maksymalnie
za tę część można było zdobyć 20 pkt. Na pracę
nad rozwiązywaniem zadań przeznaczono 60
minut. Potem uczestnicy mieli 15-minutową
przerwę, podczas której uczniowie innych szkół
mogli zwiedzić naszą szkołę 
oraz wyjść na boisko. 
Po przerwie odbyła się krzyżówka składająca się
z 12 pytań. Później wszyscy uczestnicy poszli na
obiad do naszej świetlicy.Z apetytem zjedli
spaghetti ugotowane przez naszą kucharkę. 
Następnie odbyła się część artystyczna- tańce 
i przedstawienie, po czym zostały ogłoszone
wyniki. Uczniowie naszej szkoły nie zajęli niestety
żadnego miejsca, ale każdy 
z uczestników dostał drobny upominek.
Atmosfera konkursu była bardzo miła,
a zakończył się on wspólnym zdjęciem.

Wyniki II Powiatowego Konkursu
Matematycznego „Powiat świecki w liczbach”

I miejsce – Maciej Kowalczyk z SP Terespol
Pomorski
II miejsce – Jakub Stachowicz  z SP Łowinek
III miejsce  - Kajetan Żygadło z SP Świekatowo

Wyróżnienia
Nikodem Kozłowski z SP nr 2 Nowe
Igor Reuschel z SP nr 2 Nowe
Wiktor Chmieliński z SP Serock
Klaudia Szuścicka z SP Pruszcz

Poza konkursem indywidualnym
rozstrzygnięty został konkurs zespołowy, 
w którym brano pod uwagę wyniki wszystkich
uczniów reprezentujących placówkę.  
I miejsce  zdobyła Szkoła Podstawowa 
z Łowinka, II miejsce Szkoła Podstawowa 
z Terespola Pomorskiego, a III miejsce Szkoła
Podstawowa nr 2 z Nowego. 
Gratulujemy i zapraszamy za rok!

Zaraz się zacznie...

Czekamy na uczestników

Laureaci konkursu

Grupa uczestników

T.J.

T.J.

T.J.

T.J.
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Familijny piątek

Taniec kaukaski

Stoiska z łakociami

Jedna z atrakcji Kawiarenka pod parasolami

Familijny piątek kojarzy się chyba każdemu 
z rodzinnym spotkaniem. Prawidłowo. 19 maja po
południu w naszej szkole został zorganizowany
piknik dla rodziny. Ten dzień był poświęcony
rodzinie, jak i różnym występom. 
Każda klasa musiała coś przygotować np.
zatańczyć lub zaśpiewać. Wraz z dziewczynami
z mojej klasy grałam na gitarze
i śpiewałam.
Bardzo podobał mi się występ przedszkola.
Maluchy tańczyły ze wstążkami. Było to bardzo
słodkie.
Każdy, kto przyszedł na piknik, losował numerek.
Był to los na loterię fantową, więc można było coś
wylosować. Czego tam nie było?! Zabawki,
książki, różne bibeloty….
Było również wiele atrakcji dla dzieci, budka z
jedzeniem. Dwaj ojcowie grillowali kiełbaski. Były
ciasta, które przyrządziły nasze mamy. Można
było usiąść pod parasolem i się delektować
smakołykami.
A że pogoda dopisała, boisko szkolne zapełniło
się gośćmi: od przedszkolaków po babcie.

19 maja, jak co roku w trzecim tygodniu tego
miesiąca,w szkole zorganizowany był Familijny
Piątek. Zaprezentowane zostały na nim  różne
występy, ja również występowałam. Grałam na
gitarze i śpiewałam z innymi dziewczynami
piosenkę. Wszystkim bardzo się podobało,
ponieważ głośno klaskali. Grał później też zespół. 
Podczas festynu można było zjeść  np.
grochówkę, kiełbaskę z grilla oraz watę cukrową.
Na samym początku dziewczyny z mojej klasy
roznosiły losy, później trzeba było podejść do
pomieszczenia, w którym były fanty i zostawić
datek za swój los. Losów było naprawdę dużo
ponad 400, bardzo szybko dziewczyny je rozdały.
Jedną z największych atrakcji była jazda konna,
bardzo dużo uczniów i nie tylko brało w niej udział.
Wszystkie występy były wspaniałe, wszystkie
atrakcje również. Niestety  Familijny Piątek, jak
wszystko co dobre, minął bardzo szybko. 
Bardzo podobało się mnie,  moim znajomym oraz
rodzinie. To było wspaniałe, bardzo udane i
wesołe popołudnie.

T.J.

T.J.

T.J. T.J.



www.pomorska.plGazeta Pomorska | Numer 4 05/2017 | Strona 8 

WWW.JUNIORMEDIA.PLEcho Szkoły

Uśmiechnij się !

 Na lekcji języka polskiego:
- Jak brzmi liczba mnoga rzeczownika drzewo?
- Las – odpowiada uczeń.

                             *

Słoń i mrówka idą przez drewniany most. Mrówka
mówi z dumą w głosie:
- Ale my tupiemy!

                               *

- Czy wiecie jaki ptak nie buduje gniazd w ogóle?
– pyta nauczycielka przyrody.
- Tak, kukułka, bo mieszka w zegarach.

                                *

- Córuś, idź do sklepu po kisiel.
- A dobre słowo, tatusiu?
- Internet odłączę!
- Już lecę!

                               *

- Karol, co to jest litr – pyta nauczycielka.
- To samo co kilogram, tylko na mokro.

                            *

- Na lekcji matematyki:
- Wojtku,ile jest 9x12?
- Bardzo mi przykro, panie profesorze, ale ja też
nie wiem.

                            *

Rozmawiają dwie nastolatki:
-Słuchaj, czy ty wierzysz w Boga?
-Nie wierzę, ale na wszelki wypadek udaję, że
wierzę.
-Udajesz, a po co?
-Bo jak Boga nie ma, to chwała Bogu, ale jak jest,
to nie daj Boże!

Nieznany

Nasz ułan

Stopka redakcyjna

Marianna Han  - redaktor naczelny
Natalia Łazarska - zastępca redaktora
naczelnego
Natalia Gizot - redaktor
Wojtek Kędziora - redaktor
Zuza Paczkowska  - redaktor
Karolina Szopińska - redaktor
Tosia Jakielska - fotoreporter
Patrycja Wyka - korekta

Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku
Ułanów Wielkopolskich w Grupie
ul. Szkolna 2
86-134 Dragacz
tel. 523325528 (wew. 30)
e-mail: bibliotekagrupa@onet.pl

                             *
 Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i
pyta Jasia:
- Jasiu, co ten wzór oznacza?
-To jest... Mam to na końcu języka...
-Dziecko, wypluj to natychmiast, bo to silnie żrący
kwas siarkowy!

                            *

Ojciec do syna:
- Jak tam postępy w szkole?
- W porządku. Kontrakt z piątą klasą przedłużony
na następny rok.

                              *

- Puk, puk!
- Kto tam?
- Matematyka.
- Sama?
- Nie, z zagrożeniem. To śmieszne

Nieznany
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