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  „Szkolny Dzwonek” miał 

się już nie ukazać. Czerwco-

wy numer miał być ostatnim 

w 20-letniej historii gazety. Ten 

fakt na koniec minionego roku 

szkolnego zapowiedziała opie-

kunka gazety  - p. Elżbieta Mi-

łoszewicz. Powodów było kilka – 

nie było chętnych do pisania i … 

czytania, a ci co jeszcze byli w 

redakcji, nie dotrzymywali termi-

nów w dostarczaniu tekstów. 

Opiekun u-znała, że przez te 20 

lat formuła gazety się wyczerpała. 

Tym bardziej, że w czerwcu,  

z powodu ukończenia szkoły, re-

dakcję o-puściło 70% jej składu, 

w tym red. naczelna Magda Anto-

niak. 

    Jednak przekreślić liczne osią-

gnięcia gazety i jej historię nie jest 

łatwo. Może jeszcze spróbować? 

Istniało, i wciąż istnieje, realne 

niebezpieczeństwo, że gazeta nie 

przetrwa, bo chętnych do pisania 

wciąż nie ma za wielu. Dziennikar-

ski narybek z klas VII nie zasilił jej 

szeregów - dosłownie - ani jedna oso-

ba nie zgłosiła. Teraz redakcję tworzy 

kilka osób z IIIa.  

  Minęły już prawie dwa miesiące 

roku szkolnego, więc najwyższy 

czas wydać nowy numer 

„Szkolnego Dzwonka”. W naszej 

gazecie ogromne zmiany, nie 

tylko personalne. Nie jesteśmy już 

gazetką gimnazjalną a 8-klaso-wej 

szkoły podstawowej z wygaszanymi 

oddziałami gimnazjum. Nastąpiła też 

konieczność wyboru nowej naczelnej. 

Na kilka miesięcy, bo też mam nadzie-

ję szkołę ukończyć w terminie, zosta-

łam nią ja, czyli Julianna Trębska. 
    Choć jest nas garstka, w ostatnim 

roku naszej nauki w Okonku, postara-

my się najlepiej, jak potrafimy, prze-

kazać ważne wydarzenia z życia szko-

ły, a także doskonalić nasze zdolności 

redaktorskie ze świadomością ogromu 

pracy, który nas czeka przez najbliższe 

miesiące.  
     Zapraszam do lektury. Życzę 

wszystkim powodzenia i wytrwałości.  
 

red. nacz. Julianna Trębska 
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...w szkole  
 

 

 

 Z dniem 1.09. 2017 r. dyrek-

torem Szkoły Podstawowej w 

Okonku został mgr Andrzej Zawiliński. Funk-

cje wicedyrektorów zostały powierzone paniom 

mgrr Małgorzacie Kijowiec i mgr Ninie Wło-

darczyk.  
 

 4.09. – Inauguracja nowego roku szkolnego 

2017/2018 w Szkole Podstawowej w Okonku 

odbyła się w Hali Widowiskowo-Sportowej im. 

Jerzego Szmajdzińskiego. Rozpoczęła się o go-

dzinie 9.00.  

Po powitaniu 

uczniów, na-

uczycieli i rodzi-

ców przez nową 

Dyrekcję, minutą 

ciszy zostały 

uczczone ofiary 

II wojny świato-

wej (1 września przypadała 78. rocznica jej wy-

buchu). Następnie  burmistrz, p.Małgorzata Sa-

meć, życzyła wszystkim uczniom i pracowni-

kom szkoły samych sukcesów w nowym roku 

szkolnym.  

Na zakończenie odczytano imiona i nazwi-

ska pierwszoklasistów z podaniem klasy, do 

której nowi uczniowie będą uczęszczać.    
 

 8.09. – Na apelu organizacyjnym dyr. szko-

ły, p. A.Zawiliński, poinformował o zniesieniu 

dnia galowego i konieczności noszenia identy-

fikatorów.  
 

 16.09. – Kilkunastu uczniów naszej szkoły, 

nad którymi  opiekę pełnił p. Ireneusza Jagieł-

ka, wzięło udział w Diecezjalnym Spotkaniu 

Młodych. Więcej wew. numeru. 
 

 19.09. – Odbyło się walne zebranie dyrek-

cji, wszystkich nauczycieli z rodzicami. Po nim 

- spotkania z wychowawcami. 
 

 21.09. – Wybory uzupełniające do Samo-

rządu Uczniowskiego. Kandydowali 

uczniowie klas 7., 2. i 3. gim. (przy ul. 

Niepodległości 23 i 24) oraz klas 1-6 (ul. 

Leśna 45). 
 

 29.09. – odbył się VI Marszobieg 

„Wrzos 2017”. Po pierwszej lekcji 

uczniowie klas 5-3 gim. wyruszyli pod 

wiadukt na ul. Leśnej, aby rozpocząć ry-

walizację. Część uczniów maszerowała, a 

część biegła, a jeszcze inni wybrali nordic 

walking. Meta znajdowała się na punkcie 

widokowym wrzosowisk. Na koniec 

wszyscy uczniowie dostali kiełbaskę i cie-

płą herbatę.  
 

 29.09. – Tego samego dnia co marszo-

bieg, dla uczniów klas młodszych, tj. I-IV 

odbył się na okoneckim stadionie „Bieg 

Kasztankowy”.  
 

 7.10. – Kilkunastu uczniów pod opie-

ką p. Ireneusza Jagiełki wybrało się na 

Poznań Game Arena oraz Targi Salon 

Hobby-Ludzie z pasją - tegoroczne Targi 

Gier, Rozrywki i Multimediów Poznań 

Game Arena. Były to ich XI edycja. 
 

 13.10. – W Okoneckim Centrum Kul-

tury grupa uczniów pod opieką p. Anny 

Pielak i Jadwigi Jakiel-Czyżewskiej, 

przygotowała krótkie przedstawienie dla 

uczniów i nauczycieli naszej szkoły z o-

kazji Dnia Edukacji Narodowej. 
 

 13.10. – Uczniowie uczący się w bu-

dynku przy ul. Niepodległości mogli wy-

konać zdjęcia klasowe, legitymacyjne, 

towarzyskie. Dzień wcześniej taką samą 

możliwość mieli uczniowie klas młod-

szych. 
 

 14.10. – Grupa uczniów, działających 

w Radzie Wolontariatu, wybrała się do 

hospicjum w Darłowie, aby przekazać 

paczki ze zbiórki zorganizowanej w ubie-

głym roku szkolnym. Opiekunem wyjaz-

du był p. Ireneusz Jagiełka. 

 

 Czy wiesz, że...  
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Największa lekcja resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej  

w Okonku 

 
 

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła 

16 października 2017 r. do próby ustano-

wienia nowego rekordu Guinnessa w ka-

tegorii „największa lekcja resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej w wielu miej-

scach jednocześnie”. Pomysłodawcą tego 

projektu, prowadzonego nieprzerwanie 

już od 11 lat, jest  Fundacja Wielkiej Or-

kiestry Świątecznej Pomocy. 

 Jest on elementem programu eduka-

cyjnego WOŚP „Ratujemy i uczymy rato-

wać”. Polega na wprowadzaniu już  

w pierwszych klasach szkoły podstawo-

wej zajęć z podstawowych czynności ra-

tujących życie.  

W 2013 roku w ustanowieniu rekordu 

na terenie całego kraju wzięło udział aż 

83111 osób z 1132 instytucji. Rok później 

było ich 67396 osób, ale w r. 2015 roku w 

biciu rekordu wzięło udział już 980 insty-

tucji oraz 92049 osób, które korzystały  

z 5411 fantomów! W 2016 roku udział  

w próbie zadeklarowało ponad 85 tys. 

Osób, ale ostatecznie w resuscytacji krą-

żeniowo-oddechowej uczestniczyło ponad 

106 tys. osób.  

16 października przypada „Europejski 

Dzień Przywracania Czynności Serca 

(Restart a Heart Day) i tego dnia podjęta 

została kolejna próba pobicia rekordu. 

Czy się udało się? Tak! 
(ze str. spokonek.pl) 

Dzień Edukacji Narodowej 

 

 

 

 

 
 
 

13 października uczciliśmy  w naszej szkole 

Dzień Edukacji Narodowej, święto wszystkich 

ludzi związanych z oświatą. Uczniowie klas IV – 

VI, przygotowani przez panie Annę Pielak i Ja-

dwigę Jakiel, zaprezentowali na scenie Okonec-

kiego Centrum Kultury krótki montaż słowno – 

muzyczny. Wiersze, dowcipy i humor z zeszy-

tów, przeplatane piosenkami w wykonaniu zespo-

łu muzycznego, podobały się i uczniom i doro-

słym. Najbardziej ożywiła widownię piosenka 

finałowa – wyśpiewane życzenia na melodię zna-

nej piosenki „Quantanamera”. 

Wykonawcy usłyszeli podziękowania i pchwa-

ły od dyr. A. Zawilińskiego.  
(ze str. spokonek.pl) 

...w Okonku  


 18 października, po ponad 7 miesiącach od 

zamknięcia,  przywrócony został ruch kołowy na 

moście przy ul. 1 Maja w Okonku. Obowiązuje 

jednak na nim ograniczenie prędkości do 40 km/h 

oraz zakaz wjazdu dla pojazdów ciężarowych  

o masie całkowitej powyżej 3,5 t. 
 

 W Okoneckim Centrum Kultury odbyły się  

w październiku konsultacje społeczne dotyczące 

zagospodarowania terenów zielonych przy ul. 

Kolejowej (20 X) oraz w obrębie ulic Sosnowej, 

Zdobywców Wału Pomorskiego, 1 Maja i Pia-

stowskiej (23 X) oraz obozowiska wojskowego 

na terenie byłego poligonu (25 X). 

 

OCK, chór „Sonata” oraz zaprzyjaźnieni wokali-

ści zaprosili 2 listopada na  „Zaduszki Muzyczne” 

poświęcone pamięci zmarłego w tym roku Woj-

ciecha Młynarskiego. 
 

opr.  A.Wiśniewska i Z.Bryła, 

http://spokonek.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/247864/najwieksza_lekcja_resuscytacji_krazeniowooddechowej_w_okonku
http://spokonek.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/247864/najwieksza_lekcja_resuscytacji_krazeniowooddechowej_w_okonku
http://spokonek.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/247864/najwieksza_lekcja_resuscytacji_krazeniowooddechowej_w_okonku
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Plener malarski 
 

   6 października 2017 

roku w Leśnej Klasie 

odbył się plener malar-

ski pt. „Okoneckie kra-

jobrazy”. W zajęciach 

wzięli udział uczniowie 

Szkoły Podstawowej w 

Okonku oraz ich rodzi-

ce. Spotkanie rozpoczę-

ło się prezentacją multi-

medialną, ukazującą piękno naszych rodzimych 

krajobrazów. Została ona przygotowana przez 

pracownika nadleśnictwa, panią Małgorzatę Uf-

nowską.  

Po pokazie dzieci starały się wyrazić swoje wra-

żenia w sposób artystycznych. Prace plastyczne 

oddawały piękno Okonka i otaczającej go przy-

rody. 

   Plener cieszył się dużym zainteresowaniem. 

Zakończył się wystawą prac i wspólnym ogni-

skiem. 

   Jego uczestnicy dziękują sponsorom, Miej-

sko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych w Okonku, która ufundo-

wała materiały malarskie, oraz Szkolnej Radzie 

Rodziców za coś dla ciała, czyli kiełba-

ski. Podziękowania kierują również do Nadle-

śnictwa Okonek za udostępnienie Klasy Leśnej. 
 

(ze str. spokonek.pl) 

Dzień pieczonego ziemniaka 
 

W naszej świetlicy impreza nie byle jaka, bo 

obchodzimy dzień pieczonego ziemniaka. 

Pod takim hasłem 29 września na boisku 

szkolnym  podopieczni szkolnej świetlicy 

przy ul. Leśnej obchodzili  Święto Pieczone-

go Ziemniaka. Podczas wspólnych zmagań 

sportowych, wesołych zabaw i okrzyków 

dzieci poszerzały wiedzę na temat historii 

ziemniaka, jego cech i przeznaczenia, 

zwłaszcza kulinarnego. Były zawody sporto-

we polegające na sadzeniu i zbieraniu ziem-

niaków, slalom z „gorącym” ziemniakiem i 

wiele innych, a wszystko w atmosferze bez-

piecznej zabawy i zdrowej rywalizacji. 

Na wszystkich zwycięzców czekała pysz-

na przekąska w postaci pieczonego ziemnia-

ka. Pobyt na świeżym powietrzu sprawił, że 

apetyt dopisywał.  
(ze str. spokonek.pl) 

„Pola nadziei” - spotkanie w hospicjum w Darłowie 
 

14 października  uczniowie z klasy 3a gim. w składzie: 

Julianna Trębska, Kaja Korszun, Zofia Bryła, Weronika 

Fryc, Zofia Gawlik-Łataś, Joanna Argasińska oraz uczen-

nica klasy 7b Gabriela Kuchta wraz z p. Ireneuszem Ja-

giełką odwiedzili Dom Hospicyjno-Opiekuńczy Caritas 

im. bp Cz. Domina w Darłowie.  

Celem wizyty było przekazanie zebranych darów dla 

pacjentów oraz wzięcie udziału w akcji „Pola nadziei”. Po 

przyjeździe do hospicjum o godzinie 11.00 odbyła się 

msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Edwarda Dajcza-

ka. Po mszy wszyscy udali się na zewnątrz budynku, gdzie każdy mógł posadzić swój kwiat na-

dziei - żonkil. Na koniec przygotowano wspólny posiłek i rozdano wszystkim gościom po małym 

upominku w postaci serduszka.   
(ze str. spokonek.pl) 

http://spokonek.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/246848/dzien_pieczonego_ziemniaka
http://spokonek.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/248119/pola_nadziei__spotkanie_w_hospicjum_w_darlowie
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MIĘDZYNARODOWY 

DZIEŃ  

BEZ PRZEMOCY 
 

2 października obchodzili-

śmy Międzynarodowy Dzień 

bez Przemocy. Uczniowie z 

klas I – VI wykonali kolorowe 

prace plastyczne, które aktualnie zdobią hol naszej szkoły 

w budynku przy ul. Leśnej. Ponadto 21 września uczniowie 

klas I - IV spotkali się z policjantem p. Fabianem Grzybow-

skim, który przepro-

wadził zajęcia na te-

mat bezpieczeństwa i 

zasad postępowania 

w przypadku przemo-

cy. Zajęcia przeplata-

ne były wieloma py-

taniami uczniów, do-

tyczącymi interesują-

cych ich tematów.  

Uczniowie klas star-

szych V – VII i klas 

gimnazjalnych 5 paź-

dziernika mieli zorga-

nizowane spotkanie z 

kuratorem sądowym p. Wojciechem Zielińskim, który opo-

wiadał o przemocy i cyberprzemocy wśród młodzieży. 

Obie te pogadanki miały na celu powstrzymanie  

u uczniów zachowań ryzykownych i agresywnych. 
 

(ze str. spokonek.pl) 

Magia sosnowego lasu w 3b 

26 września klasa III b udała 

się na pieszą wycieczkę do Le-

śnej klasy przy Nadleśnictwie 

Okonek. Tam odbyła się lekcja 

przyrodnicza pod hasłem „Magia 

sosnowego lasu". Uczniowie 

obejrzeli film o lasach sosno-

wych, wyświetlony przez p. le-

śnik Małgorzatę Ufnowską. 

Był on inspiracją do wykona-

nia prac plastycznych. W drugiej 

części lekcji trzecioklasiści mieli 

jeszcze kilka atrakcji - zabawy 

na świeżym powietrzu i ognisko.  

Konkursy przedmiotowe ruszyły 
 

18 października odbyły się szkolne eliminacje Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego, 

dzień później – z matematyki, a 20.10. – z języka polskiego. 

W tym ostatnim udział wzięło 5 uczniów z klasy III aj gimnazjum. 12-stronnicowy test był trud-

ny, a każde pytanie, zarówno zamknięte jak i otwarte, oraz polecenia zredagowania czterech form 

wypowiedzi, dotyczyły tekstów lektur, z którymi uczestnicy mieli się zapoznać.  Nikt nie zakwali-

fikował się do rejonu. 

Z angielskiego do etapu rejonowego z 4 startujących osób dostało się trzy (Piotr Węglowski, 

Konrad Fornal i Julianna Trębska), czyli te, które z testu uzyskały 38 i więcej punktów możliwych 

do zdobycia. 

Z matematyki, z 10 uczestniczących w eliminacjach osób, żadna nie uzyskała progu punktowe-

go, który upoważniał do udziału w etapie rejonowym. Podobnie było z językiem polskim. 
(ze str. spokonek.pl) 

http://spokonek.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/247329/miedzynarodowy_dzien__bez_przemocy
http://spokonek.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/247329/miedzynarodowy_dzien__bez_przemocy
http://spokonek.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/247329/miedzynarodowy_dzien__bez_przemocy
http://spokonek.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/247032/magia_sosnowego_lasu_w_iii_b
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Konsultacje - 4 października br. w godz. 16.00 -17.00 odbyły się pierwsze w tym roku indy-

widualne konsultacje dla rodziców. Podczas nich wszyscy nauczyciele są w szkole i każdy z 

rodziców może porozmawiać o swoim dziecku. Kolejne odbędą się 6 grudnia 2017 r. i 15 mar-

ca 2018 r. 
 

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2017/2018 

klasy I-III 

Ia – Alicja Sadowska; Ib – Violetta Wymysłowska; IIa – Bogumiła Pierańska, IIb – Małgorzata 

Jędrzejczak; IIIa – Danuta Perłowska; IIIb – Grażyna Jarysz; IIIc – Mariola Zaleska; IIId – Ali-

cja Kwaśny. 

klasy IV-VII 

IVa – Bogumiła Wentowska, IV b – Mirosława Sielicka;  IVc - Katarzyna Pastusiak; Va – Anna 

Pielak;  Vb – Małgorzata Kotwica; VIa – Wioleta Czeszczewik; VIb – Małgorzata Lewandow-

ska-Apryas; VIc – Natalia Wrzeszcz; VIIa – Michał Iwańczyk; VIIb – Ewa Kopciowska –

Barłóg. 

klasy gimnazjalne 

IIa – Marta Trębska; IIb – Beata Bartosik; IIc –Małgorzata Zawilińska; IIIaj – Danuta Liszewska; 

III b – Danuta Matuszczak. 

Ponieważ Szkoła Podstawowa w Okonku funkcjonuje w dwóch budynkach, wato znać godzi-

my pracy szkolnej pedagog, pielęgniarki i otwarcia bibliotek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARTO  WIEDZIEĆ!!! WARTO  WIEDZIEĆ!!! WARTO  WIEDZIEĆ!!!   

Od tego roku szkolne-

go obowiązują nowe godzi-

ny dzwonków, które są jed-

nakowe w obu budynkach: 

08 00-08 45 

08 55-09 40 

09 50-10 35 

10 50-11 35 

11 50-12 35 

12 40-13 25 

13 30-14 15 

14 20-15 05 

Składka na radę rodziców została ustalona w wysokości 30 zł 

od rodziny. Wpłat należy dokonywać w sekretariatach szkoły lub 

na konto Rady Rodziców. Klasy, które dokonają 100% wpłat, 

otrzymują zwrot w wysokości 250 zł. 

 

Uczniów  

dowozi do i odwozi 

ze szkoły firma 

Baltic Sea Trans. 

Plan odjazdów jest 

następujący. 
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Szkolny  Konkurs  Ortograficzny o tytuł Mistrza 

Ortografii Szkoły w roku szkolnym 2017/2018 
 

W tegorocznej edycji Szkolnego Konkursu Ortograficznego o 

tytuł „Mistrza Ortografii Szkoły” walczyło 34 uczniów klas IV – 

VI i  19  klas starszych, tj. VII i II i III gimnazjalnych. W szkole na 

ul. Leśnej (kl. młodsze) eliminacje przeprowadziła p. J. Jakiel, a w 

budynku przy ul. Niepodległości – p.E.Miłoszewicz. 

Każda z grup pisała inny tekst. Starsi  „Niewesołe dywagacje 

uczniów”, młodsi - „W kuchni”.  Z powodu dużej różnicy w trud-

ności dyktand organizatorka konkursu – p.E.Miłoszewicz – posta-

nowiła, że w tym roku szkolnym zostaną  przyznane  dwa tytuły 

„Mistrza Ortografii Szkoły” (klas młodszych i starszych). Wyłonie-

ni też zostali najlepsi znawcy ortografii na poszczególnych pozio-

mach. 

Oto wyniki zmagań: 

klasy IV 

1. Wojciech Niezgódka - IVc; 2. Aleksandra Sosnowska - IVc;  

3. Anna Burno - IVa 
 

klasy V 

1. Filip Sputo - Va; 2. Marta Kurek - Va; 3. Nikola Rybicka - Va 
 

klasy VI 

1. Zofia Wereszczyńska - VIb; 2. Julia Szplitt - VIb;  

3. Kamil Klimek - VIc. 
 

Tytuł „Mistrza Ortografii 2017” (klas IV – VI) zdobyła Zosia 

Wereszczyńska. 

Najlepiej dyktando konkurso-

we pt. „Niewesołe dywagacje 

uczniów” napisali: 

w kl. VII 

1. Iga Korzeniowska - VIIb 

2. Tymoteusz Romas - VIIb 

3. Paweł Kozłowski - VIIa 
 

w kl. II gim. 

1. Dominika Dylewska - IIa 

2. Karolina Vogt - IIc 

3. Zuzanna Bieniek - IIa 
 

 w kl. III gim. 

1. Piotr Węglowski - III aj 

2. Julianna Trębska - III aj 

3. Anna Zawilińska - III b 

 

Spośród 19 uczniów klas 

starszych, którzy wzięli udział 

w konkursowych eliminacjach, 

najmniej błędów popełnił  

i tym samym został Mistrzem 

Ortografii Szkoły 2017/2018 

Piotr Węglowski. 

EM 

Wykaz dni świątecznych i wolnych od zajęć  

dydaktycznych w roku szkolnym 2017-2018 

 Od roku 2017/18 w szkole przy ul. Nie-

podległości działa Rada Wolontariatu, w 

której skład wchodzą: Julianna Trębska, Zo-

fia Gawlik-Łataś, Zofia Bryła, Agata Wi-

śniewska, Maksymilian Grzegorczyk, Wik-

toria Budnik, Rafał Budnik, Joanna Chomej, 

Joanna Argasińska, Kaja Korszun, Gabriela 

Kuchta, Mikołaj Kuchta. 
 

 30 listopada 2017 roku 

nasza szkoła otrzymała certty-

fikat uczestnictwa w projekcie 

„Cyfrowa Szkoła Wielko-

polsk@ 2020”, który będzie 

realizowany przez Samorząd 

Województwa Wielkopolskie-

go w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 

WARTO  WIEDZIEĆ  
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Warsztaty w rogalowym  

muzeum  
 

Nawiązując do tradycji, w czasie kiedy 

Poznań szykuje się do obchodów święta na 

cześć św. Marcina, 50 uczniów klas drugich 

oddziałów gimnazjalnych przy SP w Okon-

ku, wyruszyła do Poznania na warsztaty 

kulinarne w ramach projektu pt. „Żyj sma-

cznie i zdrowo na co dzień”.  

Uczniowie, pod opieką pań: Beaty Barto-

sik, Małgorzaty Zawilińskiej oraz Marty 

Trębskiej, poznali elementy gwary poznań-

skiej, historii stolicy Wielkopolski oraz sta-

ropolską recepturę wypieku pysznych roga-

li. Zajęcia w muzeum poprowadzili dwaj 

kucharze, którzy w interesujący sposób 

przybliżyli uczniom historię rogali święto-

marcińskich, włączając wszystkich do zaba-

wy i kolejnych etapów wypiekania poznań-

skich słodkości.  

Realizacja projektu była możliwa dzięki 

finansowemu wsparciu Urzędu Miejskiego 

w Okonku. (B.Bartosik) 

 Żołędzie … na wagę złota 
 

W październikowe popołudnie grupa EKOSZKO-

ŁY pod opieką p. Beaty Bartosik, we współpracy  

z kołem PTL przy Nadleśnictwie Okonek, wyruszyła 

do lasu na zbiórkę nasion dębu bezszypułkowego. 

Zbiory przekazane zostały Nadleśnictwu Okonek. 

Spacer po lesie, ciekawe przyrodnicze pogadanki  

p. Małgorzaty Ufnowskiej oraz cel wyprawy, czyli 

zbieranie nasion, zakończyły się wspólnym zdjęciem 

i wręczeniem uczestnikom leśnej eskapady drobnych 

upominków oraz… poczuciem dobrze spełnionej mi-

sji. (B.Bartosik) 

Zbiórka baterii wciąż trwa 
 

Nasza szkoła przystąpiła do udziału w III Edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego 

„Edukujemy - Pomagamy" organizowanego dla 

wszystkich placówek oświatowych na terenie całej 

Polski. Konkurs polega na  zebraniu jak największej 

ilości baterii, a jego pomysłodawcą jest Organizacja 

Odzyski Baterii REBA S.A. 

W ramach tego konkursu w naszej szkole trwa ry-

walizacja wśród uczniów. Każdy, kto przyniesie ba-

terie, proszony jest o umieszczenie wraz z nimi  

w środku worka karteczki z imieniem i nazwiskiem, 

klasą  oraz liczbą zebranych baterii. 

Co miesiąc wyłaniany będzie najlepszy „zbie-

racz”, który otrzyma słodką niespodziankę. Baterie 

należy zostawiać (w budynku przy ul. Leśnej) u pana 

konserwatora, a w budynku przy ul. Niepodległości - 

u pań woźnych.  

Finał tego ogólnopolskiego konkursu - w marcu 

2018 r.   
(B.Bartosik) 

smacznie, zdrowo i ekologicznie *** smacznie, zdrowo i ekologicznie 
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Zgadnij, kto to 
 

Poniżej znajdziecie kilka informacji o po-

szczególnych nauczycielach z naszej szko-

ły. Spróbujcie odgadnąć o kim mowa. Ten 

nauczyciel to… 
 

HEISENBERG 

Od ciągłych rozmyślań (m.in. o magnetyzmie) za-

częła mu się kształtować tonsura. Potrafi wytłuma-

czyć uczniowi, czym są pęd, elektrostatyka, elek-

trodynamika, a nawet – jeśli zajdzie taka potrzeba – 

kwanty, kwarki i teorię kwantową. W jego szafce 

znajdziesz wszystko – od silników elektrycznych 

po trunki najuboższych. 

 

MIĘSOŻERCA 

Na studiach miał w swojej grupie osobę, która nie 

potrafiła czytać. Pracował za granicą jako barman. 

Trener osobisty. Z kserówek, które rozdaje, można 

złożyć kilkanaście książek. Ma „problem” z bież-

nią. Jeden z nielicznych w szkole, którzy wiedzą, 

czym są „Ropucha w dziurze” lub „Festiwal Tocze-

nia Sera”. 

 

L 

„Prosto, potem w lewo, znowu prosto i w lewo”. 

Wieczny student, mól książkowy. „Długi” zalicza 

się na przerwach. Przychodząc na lekcje, musisz 

znać epoki, ważne daty w historii Polski oraz tekst 

lektur. Każda jedynka, którą postawi, musi zostać 

poprawiona (nawet ta sprzed dwóch lat). 

 

DUMAS 

Rybak, myśliwy i strażak. Cały czas chodzi w gar-

niturze – nawet jeśli uczyłby wychowania fizyczne-

go - na zajęcia przychodziłby w marynarce i der-

bach. W tym roku „przekazał pałeczkę” kolejnej 

osobie. 

 

ROTMISTRZ 

Mógłby mierzyć się z samym Robin Hoodem lub 

Wilhelmem Tellem. Gdyby śpiący rycerze zeszli z 

Tatr, to najprawdopodobniej udaliby się do niego w 

celu uzupełnienia rynsztunku. Ma obszerną wiedzę 

w zakresie sposobów prowadzenia walki, a także 

broni używanej w ciemnym okresie naszej historii. 

GULIWER 

„Wy to na pewno wiecie”. Wszystkie no-

tatki podaje w punktach. Posiada najbar-

dziej kontrastową salę w całej szkole. Na 

każdej lekcji przytacza przynajmniej jed-

ną ciekawostkę związaną z historią lub 

sztuką. Jest pewne imię, którego przy niej 

„nie wolno” wymawiać. 

 

SHAKESPEARE 

Na jej lekcjach nie napiszesz ani jednej 

kartkówki. Nie jest zwolenniczką zeszy-

tów ćwiczeń. Studiowałby chemię, gdyby 

ta nie wymagała świetnej znajomości ma-

tematyki. Jeżeli pragniesz zostać kolej-

nym Tomem Hanksem, Alem Pacino lub 

Meryl Streep możesz, zapisać się u niej 

na zajęcia teatralne. 

 

WAPOWSKI 

Prawdopodobnie jedyny nauczyciel, u 

którego od piątki może cię dzielić jedna 

dziesiąta (a nawet setna) punktu. Na jego 

lekcjach trzeba być bardzo skupionym i 

siedzieć jak mysz pod miotłą. Rozpo-

znasz go po koszuli i swetrze. W klasie, 

w której prowadzi zajęcia, można odmro-

zić sobie palce. 

WP 
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Bieg Kasztankowy 
 

W ramach realizacji zadania „W zdrowym ciele, 

zdrowy duch” w piątek 29 września odbył się bieg 

kasztankowy dla uczniów kl. I – IV. Rywalizacja 

przebiegała w kategoriach klas z podziałem na 

grupy dziewcząt i chłopców. W biegu wystartowa-

ło 172 uczniów. 

Na podium stanęli: 

kl. I (dziewczynki): 1. Kulbicka Maja; 2. Olesiń-

ska Weronika; 3. Zawileńska Lena; 

kl. I (chłopcy): 1. Stemplewski Olek; 2. Drejws Jakub; 3. Ryta Krzysztof; 

kl. II (dziewczynki): 1. Budnik Zuzia; 2. Lewandowska Zuzia; 3. Maciejewska Patrycja; 

kl. II (chłopcy): 1. Obarzanek Witek; 2. Biendara Filip; 3. Kumoch Filip; 

kl. III (dziewczynki): 1. Dragańska Zuzia; 2. Jażewicz Nikola; 3. Królak Zosia; 

kl. III (chłopcy): 1. Kozłowski Radek; 2. Faliszewski Patryk; 3. Worona Jakub; 

kl. IV (dziewczynki): 1. Waśkowiak Nikola; 2. Pawlak Emilka; 3. Balcerzyk Lidka; 

kl. IV (chłopcy): 1. Karczewski Paweł; 2. Dytrych Kamil; 3. Niezgódka Wojtek. 
 

Zwycięzcy poszczególnych biegów otrzymali medale, które ufundowała Miejsko – Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Okonku. Gratulujemy! Po biegach na bo-

isku szkolnym czekały na dzieci kiełbaski z grilla, które zakupiła Szkolna Rada Rodziców i świe-

ży chleb ufundowany przez p. Arletę Olczak (Piekarnia Okonek). 
(ze str. spokonek.pl) 

Złoto i brąz w przełajach 
 

We czwartek 28 września w 

Tarnówce odbyły się Mistrzostwa 

Powiatu w Sztafetowych Biegach 

Przełajowych szkół podstawowych 

z oddziałami gimnazjalnymi. 

W kategorii kl. I – VI reprezen-

tacja dziewcząt naszej szkoły wy-

walczyła 3. miejsce. 

Skład „brązowej” drużyny: Mar-

tyna Konicer, Roksana Kuźmińska, 

Maria Ufnowska, Maja Bodzyń-

ska, Justyna Gierłowska, Ju-

lia Wajcht, Julia Pawlak, Paulina 

Andrzejewska, Emilia Sosnowska, 

Lidia Balcerzyk.     
 

W tej samej kategorii drużyna 

chłopców wywalczyła tytuł Mi-

strza Powiatu. 

Skład „złotej” drużyny: Andrzej 

Chomej, Tomasz Cho-

mej, Marek Budnik, 

Szymon Skoczylas 

Kamil Klimek, Paweł 

Szapiel, Michał Bąba, 

Piotr Vogt, Eryk Che-

ciak, Stanisław Gaw-

lik – Łataś.  

W kategorii kl. VII i oddziałów gimnazjalnych zarówno 

dziewczęta jak i chłopcy zajęli 4. miejsce. 

Skład drużyny dziewcząt: Justyna Superson, Patrycja 

Pilipiuk, Anna Zawilińska, Wiktoria Góra, Klaudia Szad-

kowska, Gabriela Kuchta, Katarzyna Majewska, Angeli-

ka  Gracz, Anna Pawlak Anna, Dominika Skóra.  

Chłopcy: Piotr Wójcik, Krzysztof Rybak, Paweł Balic-

ki, Kamil Zub, Jakub Sajnaj, Wiktor Chodkiewicz, Ję-

drzej Płochocki, Mateusz Lewandowski, Zbigniew Wal-

czak, Mateusz  Szkarłat.  

Opiekę sprawowali:  

E. Kopciowska – Barłóg, M. Kotwica, Z. Kotwica 
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VI Marszobieg „Wrzosy 2017” 
 

W piątek, 29 września, odbył się marszobieg 

„Wrzos 2017” dla uczniów kl. V – VII i oddzia-

łów gimnazjalnych. Rywalizacja przebiegała  

w kategoriach klas z podziałem na grupy dziew-

cząt i chłopców. W biegu wystartowało 184 

uczniów. 

Kl. V: 1. Paulina Andrzejewska; 2. Emilia So-

snowska; 3. Marta Kurek; 

Kl. V: 1. Eryk Heciak Eryk; Mariusz Peciak Ma-

riusz; Jakub 3. Wielgus; 

 Kl. VI: 1. Julia Wajcht; 2. Maja Bodzyńska;  

3. Roksana Kisiel; 

Kl. VI: 1.  Kamil Klimek; 2. Marek Budnik;  

3. Szymon Skoczylas; 

Kl. VII: 1. Justyna Superson; 2. Gabrysia Kuchta; 

3. Wiktoria Budnik; 

Kl. VII: 1. Krzysztof Rybak; 2. Piotr Wójcik;  

3. Kacper Walczak; 

 Kl. II gim.: 1. Wiktoria Góra; 2. Angelika Gracz; 

3. Julia Bednarek; 

Kl. II gim.: 1. Mateusz Szkarłat; 2. Jakub Sajnaj; 

3. Oskar Kołtun; 

Kl. III gim.: 1. Dominika Skóra; 2. Kasia Majew-

ska; 3. Klaudia Szadkowska; 

Kl. III gim.: 1. Wiktor Chodkiewicz; 2. Adrian 

Iwańczuk; 3. Rafał Dera. 

W marszobiegu swoich sił próbowała rów-

nież kadra pedagogiczna: bieg – p. Jadwi-

ga Jakiel-Czyżewska, p. Marta Trębska; 

nordic walking – p. Natalia Wrzeszcz 

Zwycięzcy poszczególnych biegów 

otrzymali medale ufundowane przez Miej-

sko-Gminną Komisję Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych w Okonku, które 

zostały wręczone na platformie widokowej 

Nadleśnictwa Okonek. Potem pod wiatą 

czekał na wszystkich posiłek ufundowany 

przez Szkolną Radę Rodziców (kiełbaski) 

i p. Arletę Olczak – Piekarnia Okonek 

(świeży chlebek).  

Dziękujemy sponsorom, a zwycięzcom 

gratulujemy! 
(ze str. spokonek.pl) 

Z wizytą na PGA 
 

W sobotę 7.10.2017 grupa pasjonatów ze Szkoły Podstawowej w Okonku pod 

opieką p. Ireneusza Jagiełki wybrała się na Poznań Game Arena oraz Targi Salon 

Hobby-Ludzie z pasją. 

Tegoroczne Targi Gier, Rozrywki i Multimediów Poznań Game Arena miały 

XI edycję. Nasz udział w tej imprezie możemy zaliczyć do udanych. Liczby mó-

wią same za siebie: 

- targi odwiedziło blisko 75 tysięcy osób; 

- 800 stanowisk do gier komputerowych do dyspozycji zwiedzających; 

- 130 wystawców, którzy przygotowali niezliczone atrakcje, konkursy i nagrody; 

- 8 ogromnych pawilonów wystawowych; 

- 3 ogromne sceny, na których prowadzone były debaty, wywiady, konkursy i turnieje. 

   Na tegorocznych 3-dniowych targach przeważała młodzież, która testowała, grała, śpiewała, tańczyła. 

Jednym słowem - dobrze się bawiła. Wielu z tych, którzy byli w tym roku - wybiera się ponownie do 

Poznania, tym razem na Targi Motor Show 2018, które odbędą się w kwietniu przyszłego roku. 



STR. 12                                                                                                                   SZKOLNY  DZWONEK  NR  1 2017-2018                                                                     

 

 

Nasi piłkarze  

mistrzami powiatu 
 

27 października 2017r. w 

hali widowiskowo – sportowej 

w Okonku odbył się finał Mi-

strzostw Powiatu w Halowej 

Piłce Nożnej rocznika 2002 – 

2004. W turnieju finałowym 

startowały drużyny szkół z: 

Radawnicy, Lipki, Złotowa (nr 

3) oraz Okonka. 

Tytuł mistrza powiatu wywal-

czyli chłopcy za Szkoły Podstawo-

wej z Okonka, pokonując wszyst-

kich uczestników turnieju. 

SP Okonek – SP Radawnica   4 : 1 

SP Okonek – SP Lipka            4 : 2 

SP Okonek – SP nr 3 Złotów  1 : 0 

Klasyfikacja końcowa turnieju finałowego: 

1. miejsce SP Okonek;   2. m. SP Radawnica 

3. m. SP nr 3 Złotów;     4. m. SP Lipka 

Zanim reprezentacja naszej szkoły została mistrzem, 

wzięła udział w turnieju półfinałowym. Odbył się on 19 

października w Hali Widowiskowo-Sportowej w Okon-

ku. Oprócz naszej reprezentacji wzięły w nim udział dru-

żyny z: Krajenki, Złotowa i Świętej. Do finału zakwalifi-

kował się Okonek i Złotów. Nasi wygrali wszystkie me-

cze (ze Świętą 2:0, Złotowem 1:0 i Krajenką 6:2), zdo-

bywając pierwsze miejsce i  wywalczyła prawo startu w 

finale powiatowym. 

Skład reprezentacji szkoły był następujący: Paweł Ba-

licki, Bartłomiej Grala, Kuba Wereszczyński, Franciszek 

Fornal, Jędrzej Płochocki, Kuba Sajnaj, Mateusz Szkar-

łat, Damian Fornal, Przemek Boratyński, Kamil Zub.  

Gratulujemy. 

(ze str. spokonek.pl) 

Samorząd Uczniowski  

w komplecie 
 

21.09.2017r. odbyły się uzupełniają-

ce wybory do Samorządu Uczniow-

skiego w budynku SP w Okonku 

przy ulicy Niepodległości 23 i 24. 

Głosy oddawali wszyscy obecni te-

go dnia uczniowie oraz nauczyciele. 

Każdy wyborca mógł oddać tylko 1 

głos. W skład komisji weszli: Joan-

na Chomej, Julianna Trębska, Wik-

tor Chodkiewicz oraz Paweł Balic-

ki. Opiekę nad nimi sprawował p. 

Ireneusz Jagiełka, a cały proces gło-

sowania na zdjęciach uwieczniła 

Kaja Korszun. Do głosowania 

uprawnionych było 158 uczniów. 

Do urny trafiło 111 głosów, wszyst-

kie ważne. Największą ilość głosów 

zdobyli: 

Grzegorczyk Maksymilian-13 

Kuchta Gabriela-11 

Kuchta Mikołaj-10 

Gawlik-Łataś Zofia-10 

Bodzyńska Wiktoria-9 

   Tego samego dnia odbyły się również wybory do Sa-

morządu Uczniowskiego w budynku szkoły przy ulicy 

Leśnej 45. Głosy oddawali wszyscy obecni przedstawi-

ciele samorządów klasowych. Każdy wyborca mógł od-

dać tylko 1 głos. W skład komisji weszli: Julia Kusiak, 

Mateusz Andrzejewski oraz Maciej Zbudniewek. Opiekę 

nad nimi sprawowała p. Wioleta Czeszczewik, a cały 

proces głosowania na zdjęciach uwieczniła pani Natalia 

Wrzeszcz. Do głosowania uprawnionych było 24 

uczniów. Do urny trafiły 24 głosy, wszystkie ważne. Po-

niżej przedstawiamy osoby, które uzyskały największą 

liczbę głosów: 

Kochanowska Hanna -10; Kusiak Julia-9 

Andrzejewski Mateusz - 6;  Zbudniewek Maciej - 5.  
 

(ze str. spokonek.pl) 
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REBUS   
(J.Argasińska) 

  

 

 

— — — — — — — — — 

— — — — — —      

 

Artenes przyjechał ze znanymi baśniami 
 

25 października 2017r. uczniowie klas I-III z naszej szkoły byli w 

Szczecinku na przedstawieniu teatralnym pt. ,,Opowieści z naszego 

dzieciństwa" przygotowanym przez Teatr Artenes z Wrocławia. 

Spektakl przygotowany został z myślą o przypomnieniu baśni niosą-

cych pozytywne i ponadczasowe przesłania. Narratorem opowieści 

jest Oli Zmruż-Oczko, który co wieczór przedstawia dzieciom coraz 

to nowe ,,bajki na dobranoc''. Poszczególne historie stanowią odręb-

ne i jednorodne całości modelowane jedynie pod kątem czytelności, właściwej dla wieku odbiorcy. Każ-

da z baśni niesie morał, naukę aktualną także dziś. 

 ,,Szczęśliwa rodzina" - pokazuje, że wartości są ponadczasowe, a wyimaginowane marzenia nieko-

niecznie odpowiadają rzeczywistości. ,,Świniopas" - to pochwała szacunku dla innych i nieulegania pu-

stym pokusom. ,,Krzesiwo" - uczy właściwego wyboru wartości, przypominając, że ,,nie wszystko złoto, 

co się świeci". 

  W spektaklu wykorzystano piosenki śpiewane przez bohaterów poszczególnych baśni. Całość po-

godna i melodyjna, dostosowana do współczesnych wymagań wychowawczych i tradycyjnych wartości, 

ale też niepozbawiona wątków humorystycznych. 
(ze str. spokonek.pl) 

Skąd nasz ród 
80 uczniów klas IV – VI 25 października w szczecineckim kinie 

„Wolność” obejrzało spektakl  wrocławskiego Teatru „Artens” pt. 

„Skąd nasz ród” o początkach naszej państwowości. 

 Najpierw na scenie pojawia się książę Mieszko I, który w obawie 

przed zakusami okolicznych wrogich plemion, postanawia wyruszyć w 

wędrówkę po podległych mu ziemiach, aby poznać potrzeby swoich 

poddanych. Na jego drodze stają różni ludzie, ale dopiero spotkanie w 

puszczy trzech zwiadowców - Wikingów, z których jeden okazuje się kobietą, staje się pretekstem do 

snucia opowieści - legend polskich.  

Było więc o Lechu, Czechu i Rusie, było o dumnym ptaku orle i jego gnieździe; nie zabrakło legendy 

o Piaście Kołodzieju i postrzyżynach jego syna, o Popielu, którego wcale nie gryzonie unicestwiły  

w kruszwickiej wieży, i o Wandzie co nie chciała Niemca, wybierając śmierć w Wiśle. 

Całość obsady to jedynie czworo aktorów. Jednak przemyślany scenariusz, dobra scenografia wspie-

rana przez odpowiednie oświetlenie i efekty dźwiękowe pozwoliły pokazać mnogość postaci, a widzom 

przenieść się w legendarne czasy.    

E.Miłoszewicz 
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Dzień formacyjny  

Szkolnych Kół Caritasu Diecezji Koszaliń-

sko-Kołobrzeskiej 

 
W sobotę, 28 października grupa wolontariuszy ze SKC 

wyjechała do Koszalina na swój pierwszy dzień formacyj-

ny. W spotkaniu uczestniczyło niemal 200 wolontariuszy z diecezji. Program przewidywał spotka-

nia ogólne oraz spotkania warsztatowe w grupach. Nasi wolontariusze mogli razem z innymi uczyć 

się (doskonale się przy tym bawiąc), jak skutecznie pomagać. 

 Początek spotkania zdominował nowy projekt, zakładający szeroką pomoc dzieciom z sierociń-

ca w Betlejem, do którego będzie można przystąpić już niebawem. W pierwszej części zajęć 

warsztatowych przygotowanych przez s. Nikodemę oraz wolontariuszy darłowskiego hospicjum, 

dzieci zrozumiały jak bardzo ważna jest praca indywidualna każdego wolontariusza, ale też jak 

wiele zależy od współdziałania w grupie. S. Nikodema, a później także w czasie Mszy św. 

ks. Krzysztof Sendecki – dyrektor hospicjum, przybliżyli możliwości współpracy z Domem Hospi-

cyjno - Opiekuńczym CARITAS w Darłowie, zwracając szczególną uwagę na obecność i czas po-

święcony przez wolontariuszy ich podopiecznym. 

W drugiej części warsztatów wolontariusze mogli wykazać się nie tylko talentami manualno-

plastycznymi, ale także aktorskimi. Zawiązało się kilka nowych znajomości, a wolontariuszkom 

Oliwii i Weronice dopisało szczęście w losowaniu nagród – apteczek, do udzielania pierwszej po-

mocy. 

Szczególne podziękowania kierujemy do p. Bogusi i p. Edyty, które zechciały ten dzień przeży-

wać razem z nami. 
(ze str. spokonek.pl) 

Pierwszoklasiści uczniami 
 

24 października 2017. odbyło się pasowa-

nie pierwszoklasistów na uczniów naszej 

szkoły. Uroczystość pod hasłem ,,Otwiera się 

nam wielka, ciekawa księga świata"  odbyła 

się w Okoneckim Centrum Kultury. Zaszczy-

cili nas swoją obecnością pani burmistrz Mał-

gorzata Sameć, pan dyrektor naszej szkoły 

Andrzej Zawiliński, pani wicedyrektor Nina Włodarczyk i Małgorzata Kijowiec oraz przewodni-

cząca Rady Rodziców pani Emilia Olczak-Kotlęga. 

   Dzieci z klasy 1a i 1b zaprezentowały swoje dotychczasowe szkolne umiejętności recytatorskie i 

wokalne w krótkim, ale bardzo wesołym i pogodnym programie artystycznym. Ogromny ołówek, 

którym zaproszeni goście dokonali aktu pasowania wzbudzał zaciekawienie pierwszaków. Zasta-

nawiali się, w jaki sposób można nim pisać. Ale wątpliwości zostały rozwiane w momencie paso-

wania. Po pasowaniu uczniowie otrzymali moc prezentów od Rady Rodziców naszej szkoły, od 

pani burmistrz, od dyrekcji szkoły, od starszych kolegów z klas trzecich, którzy zaśpiewali piękna 

piosenkę na przyjęcie pierwszaków do naszej szkolnej braci. 

   Szczególne podziękowania za tak wspaniałą uroczystość należą się przede wszystkim pierwsza-

kom, bo to one włożyły ogrom swej pracy i umiejętności. Nie można zapomnieć o rodzicach na-

szych pierwszaków, którzy mogą być dumni ze swoich wspaniałych pociech. 
(ze str. spokonek.pl) 
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Dzień  Kropki  
 

15 września uczniowie 

klas 5a, 5b, 6b i 6c na 

matematyce świętowali 

Dzień Kropki. 
 

Na początku lekcji obejrzeli krótką animowaną histo-

ryjkę pod tytułem „Krop-ka”  („The Dot”). Opowiadała 

ona o dziewczynce, która myślała, że nie potrafi malo-

wać. Jednak dzięki nauczycielce, która wierzyła, że jest 

inaczej, odkryła w sobie pasję i talent. Wkrótce, podczas 

Dni Talentów, uczniowie szkoły, w której się uczyła, 

mogli oglądać wernisaż jej prac. 
 

Historyjka ta stała się pretekstem do dyskusji o na-

szych talentach, zdolnościach i pasjach. A oto nasze 

wnioski: 

 Każdy z nas ma jakieś zdolności (czasem jest to malo-

wanie, a czasem gotowanie, pieczenie babeczek, 

śpiew, rysowanie...). 

 Nie każdy jeszcze odkrył swój talent, ale warto go szu-

kać i otaczać się ludźmi, którzy nas w tym wspierają. 

 Jeśli już odkryłeś swoją pasję, to realizuj się i ją rozwi-

jaj. 
 

   Ponieważ Dzień Kropki obchodziliśmy na matematy-

ce, więc resztę lekcji poświęciliśmy na szukanie w sobie 

matematycznych zdolności i talentów: rozwiązywaliśmy 

zadania tekstowe i rachunkowe oraz graliśmy w gry lo-

giczne. Oczywiście wszystkie w treści miały kropki. 

 

Spotkanie z leśnikiem 
 

9 października 2017 roku uczniowie 

klasy II a i III c spotkali się z leśnikiem, 

panem Tomaszem Tkaczem, który opo-

wiadał uczniom o swojej pracy. Zdra-

dził, w jaki sposób można obliczyć wiek 

drzew oraz kto zamieszkuje nasze lasy. 

   Dzieci dowiedziały się, że las to nie 

tylko miejsce zakazów, ale również od-

poczynku, zbioru grzybów i jadalnych 

owoców leśnych. Pan leśniczy podkre-

ślił, że w razie zgu-

bienia się należy po-

informować odpo-

wiednie służby ra-

townicze, a przede 

wszystkim nie zmie-

niać swojego miejsca 

położenia. 

    Żegnając się i 

dziękując za wizytę 

klasa II a obiecała, że 

wiosną odwiedzi Le-

śną Klasę. Bardzo 

miłym zaskoczeniem były prezenty, któ-

re wszyscy uczniowie otrzymali od Nad-

leśnictwa w Okonku. 

Dziękujemy i do zobaczenia -

Darzbór. 
(ze str. spokonek.pl) 

MARZENIA 

 Wszyscy mamy marzenia 

I dążymy do ich spełnienia. 

Marzenia smutek w radość  

                               zmieniają, 

A problemy wnet znikają. 

Czasami są przed światem  

                                    ukryte, 

lecz w sercu  wyryte. 

Aby mogło się coś wydarzyć, 

trzeba tylko sobie wymarzyć. 
 

A.Burno, kl. IV 

NIEBO 
 

  Gdy widzę to niebo, 

To chce mi się płakać. 

Jest takie piękne,  

że nie umiem się oprzeć. 

Inni mówią, że „to tylko niebo”, 

ale to nieprawda. 
 

Te chmury wyglądają  

jak konie galopujące po polu, 

Jak stado biedronek. 

A gdy tak siedzę, to sobie myślę,  

gdzie ja jestem. 
 

I okazuje się, że siedzę na lekcji 

i pani zwraca mi uwagę. 
 

Maja Fabiańczuk, kl. IV 

BAŚNIOWY  SŁOWIK 

 Siedzi słowik na gałęzi, 

Śpiewa baśnie i piosenki. 

Mówi: 

„Jestem słowik piękny,  

kolorowy i baśniowy”. 

Jest jedyny ze słowików, 

Taki mądry i piękny. 

Jest samiutki na gałązce, 

Śpiewa pieśni i piosenki. 
 

Marysia Golecka, kl. IV 
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Recenzja książki  

„Noc i ciemność" Agaty Christie 
 

    Jako miłośniczka literatury fantasy rzadko się-

gam po inny gatunek książek. Od dziecka uwielbia-

łam zagłębiać się w świat wampirów, wilkołaków  

i innych fantastycznych stworzeń. „Noc  

i ciemność" Agaty Christie to bez dwóch zdań powieść kryminal-

na, więc jak trafiła w moje ręce? Jak to się stało, że ją przeczyta-

łam? 

    Przyjeżdżając do cioci na wakacje do Szczecinka, zdałam so-

bie sprawę, iż zapomniałam wziąć z domu ostatnią część „Darów 

Anioła” autorstwa Cassandry Clare, więc za zgodą cioci postano-

wiłam przeczytać jakąś książkę z jej biblioteczki. Moją uwagę 

przykuł niedawno kupiony  kryminał  „Noc i ciemność" Agaty 

Christie. O autorce książki słyszałam mnóstwo dobrych słów. 

Agata Christie jest najbardziej znaną na świecie oraz najlepiej 

sprzedającą się autorką kryminałów wszech czasów. Postanowi-

łam więc przeczytać jej dzieło.  

    Główny bohater, a zarazem narrator, Michael Rogers, to typ 

młodego człowieka, który prowadzi beztroskie życie. Nie ma sta-

łej pracy, domu i nie myśli o przyszłości. W momencie, gdy spo-

tyka dom swoich marzeń, nadchodzi czas na rozmyślanie o dal-

szym życiu. Michael chce się ustabilizować. Niebawem niedale-

ko domu jego marzeń, nazywanego przez wieśniaków z okolicy 

„Cygańskim Gniazdem”, spotyka pewną, młodą kobietę. Fenella 

Goodman to jedna z najbogatszych ludzi na świecie. W przeci-

wieństwie do Michael'a wie, co chce robić w życiu. Pomimo róż-

nicy charakterów Mike i Ellie biorą ślub oraz wprowadzają się do 

"Cygańskiego Gniazda". Miejsce 

wydaje się im niecodzienne. A na 

dodatek pojawia się tajemnicza 

Cyganka ze swoimi przepowied-

niami... 

    Czytelnik przez pierwszą poło-

wę książki zastanawia się, kto 

zginie i z jakiego powodu,  

a przez drugą część wyczekuje 

nazwiska mordercy. Fakt, że 

książka na początku wydaje się 

bardziej  powieścią romansem 

lub obyczajową - niż kryminałem 

sprawia, że pod koniec książki 

nie można wyjść z podziwu. 

      Przyznam szczerze, że na po-

czątku książka wydawała mi się 

nudna i banalna, dopiero po prze-

czytaniu całości doceniłam, jak 

bardzo jest interesująca. Jest  

w niej wiele tajemnic oraz grozy. 

Polecam wszystkim tę trzymają-

cą w napięciu książkę i radzę się 

do niej na początku nie zniechę-

cać, bo najprawdopodobniej bę-

dzie się potem tego żałować.   

Joanna Chomej 

 

„Przyjaźń z miłości”, cz. 1. 
opowiadanie w odcinkach 

Pierwsza część historii niespodziewanej 

przyjaźni, której narratorem jest nastoletnia, 

samotna dziewczyna poszukująca bratniej 

duszy. Całe opowiadanie to jej myśli i prze-

życia wewnętrzne. Na kim skupi swoją uwa-

gę? Czy wybór okaże się słuszny, czy może 

urazy z dzieciństwa zatrzymają ją w czarnym 

punkcie, gdzie zaufanie jest nic nieznaczą-

cym słowem? Historia prawdziwa, wciąż bez 

zakończenia… 
 

Poniedziałek 

Drogi pamiętniczku… nie, nie, nie! Zeszyt 

za 2,50 nie był drogi ani drogi się nie stanie. 

Dziewczyno, ogarnij się! Masz 15 lat, a two-

ja przedszkolna przyjaźń nie przetrwała próby czasu. 

Dlaczego tak nie ufasz rówieśniczkom? Zauroczyłaś 

się pierwszym lepszym baranem, który się odezwał, 

nie masz przyjaciółki, co z tobą nie tak? Przecież to 

bez sensu, przez ostanie 3 miesiące co noc ryczysz, 

jesteś samotna i kompletnie zagubiona, a rano 

uśmiechasz się „bo tak trzeba”.  
 

Środa  

Jeju, od 2 dni nic się nie zmieniło, masz pełno kum-

pelek, ale żadna z nich nie stała się tą jedyną na całe 

życie…  Baran zerwał kontakt, co za owca! Kurde, 

zaraz spóźnisz się na fitness, nie dość że bez chłopa-

ka, przyjaciółki, to jeszcze bez figury… okay, buty 

na zmianę są, woda, lecimy. Mam 5 minut, czyli bio-

rę rower. Ciekawe, czy dziś Jula będzie. Pewnie tak, 

ona ma nad czy ćwiczyć… ohh, jestem taka 
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Kilka tygodni temu kolega przekazał mi 

swojego laptopa ze słowami: „Nie wiem cze-

mu, ale nie działa. Weź, zreperuj, przecież 

znasz się na komputerach”. Przyjąłem tenże 

„prezent” bez narzekania i zabrałem się za napra-

wę, nie mogłem zawieść jego wiary w moje 

możliwości. Usiadłem wygodnie na krześle, wci-

snąłem przycisk „POWER” i ku mojemu zdzi-

wieniu wszystko działało perfekcyjnie, a w mo-

im przypadku można uznać to za co najmniej 

podejrzane. Co prawda włączał się dwie minuty, 

bo parametry miał gorsze od dziesięcioletniego 

kalkulatora, ale oprócz tego nie znalazłem żadnej 

wady. Spakowałem komputer do torby, zgubi-

łem ją z dwadzieścia razy, ale ostatecznie wrę-

czyłem koledze. 

Minęło kilka dni. Laptop ponownie zjawił 

się w moim amatorskim serwisie informatycz-

nym. „Dalej nie trybi, zrób coś z tym” – to 

wszystkie informacje, jakie otrzymałem, zabiera-

jąc się jeszcze raz za czytanie forów interneto-

wych, na których poszukiwałem odpowiedzi na 

rozwiązanie nieistniejącego problemu. Jedynym 

pomysłem, na jaki udało mi się wpaść, było za-

instalowanie „lżejszego” systemu operacyjnego. 

Koncepcję może i miałem dobrą, ale wyko-

nanie okropne. Coś, co normalnie zajmuje mak-

symalnie godzinę, mnie zajęło cały dzień. 

Przez czterdzieści minut szukałem prostego, 

a zarazem dobrego poradnika w internecie. Kie-

dy w końcu go odnalazłem i ogarnąłem swoim 

małym móżdżkiem, zgrałem na pendrive’a re-

covery (do dzisiaj nie wiem, czym one są, ale 

ważne, że działają), po czym zabrałem się za for-

matowanie, a następnie wprowadzenie nowego 

systemu – cały czas powtarzając ruchy autora 

filmiku jeden do jednego, co było dla mnie nie 

lada wyzwaniem. 

 Nie obeszło się bez kilkunastu podejść oraz 

kilkudziesięciu mocnych uderzeń w klawiaturę. 

Po udanej instalacji poszedłem spać. Wgranie 

wszystkich potrzebnych programów pozostawi-

łem sobie na kolejny dzień. 

Dopiero rankiem z podkrążonymi oczami 

ustaliłem, gdzie tkwił problem, kiedy starałem 

się odpalić laptopa, lecz ekran wciąż pozostawał 

czarny – wystarczyło tylko, że miałem go przez 

więcej niż kilka godzin. Jak się dowiedziałem 

przy pomocy użytkownika „prace_sieciowe”, od 

początku nie działała karta graficzna i tak na-

prawdę wyrzuciłem w błoto kilka dni „pracy”. 

Zwrócił mi też uwagę, że bezsensowne walenie 

w ekran nie przyniesie żadnych efektów oraz na-

pomknął coś o jak najszybszym zwróceniu się 

do psychologa. 

Laptopa oddałem praktycznie bez żadnych 

zmian (może przybyło tylko kilka rys i parę 

wgnieceń), a swojego pierwszego „klienta” skie-

rowałem do prawdziwego serwisu. Kolega już 

co prawda się do mnie nie odzywa, ale przy-

najmniej zostałem honorowym członkiem forum 

„Amatorskich Techników-Informatyków”. 

Chaker 

PORADNIK   

CHAKERA 

niemiła, nic dziwnego, że Zuzka się nie odzywa. No dobra, było, minęło, bezpodstawnie mnie oskarża, 

nie ogarniam jej, widocznie niepotrzebnie zmarnowałam na nią pół roku. Wiki też nie była lepsza, plot-

kara, nie potrafiła się zdecydować, czego chce… szkoda tylko, że rozumiem to dopiero po 12 latach. 

Dobra, jestem. Miałam rację, Jula przyszła. W sumie ona nie jest jakoś szczególnie popularna, ale też 

nie jest brzydka ani nic… Za to jest miła i w sumie potrafi się ubrać. Może to jest dobry materiał na ko-

goś na pocieszenie…? 
Julianna Trębska 
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Nastolatka: Piętnastoletnia brunetka o brązo-

wych oczach i jasnej karnacji. Ma dwie siostry: 

sześcioletnią Martę i dziesięcioletnią Alicję, ro-

dziców Michała i Anitę. Jej najlepszą przyjaciół-

ką jest Samanta. Jest szczera, ale utrzymuje  

w miarę dobre kontakty z rówieśnikami. Lubi 

oglądać seriale, a przede wszystkim anime. Cza-

sami czyta książki.  
 

06.09.2017 r.  

Kochany Pamiętniku!  

Minęło sporo czasu odkąd ostatni raz pisałam… 

jakieś trzy miesiące? Moje wakacje, nie licząc kil-

ku spotkań ze znajomymi, ograniczały się do: je-

dzenia, spania oraz oglądania seriali i anime. Nie 

ukrywam, mama nie była zbytnio zachwycona tym 

faktem, ale nie narzekała, bo złamałam nogę. Bra-

wo niezdarności! Nie ma to jak spaść z krzesła  

i złamać sobie kość piętową. Ale pomijając czas 

spędzony na wylegiwaniu się w łóżku, to kilka razy 

spotkałam się z Samantą i Ulą… tak z Ulą. Pogo-

dziłyśmy się. Szkoda, że moi rodzice nie potrafią 

się pogodzić...  

   Znowu zaczął się rok szkolny i jak na razie nie 

mam za dużej motywacji do nauki, a szczerze wąt-

pię, czy ją znajdę. Do tego jeszcze ta reforma edu-

kacji… Po co to komu!? Kto to wymyślił! Skoń-

czyłam podstawówkę, zaczęłam gimnazjum i mam 

znowu skończyć podstawówkę!? Jedyny plus  

w tym roku szkolnym - nie muszę nosić identyfika-

tora i nie ma dnia galowego, ale to dzięki zarządze-

niu nowego dyrektora. Reszta jest do bani.  

17.09.2017 r.  

Drogi Pamiętniczku!  

   Razem z Samantą i jej starszym bratem Igorem 

pojechaliśmy do kina na premierę nowego filmu. 

Był całkiem ciekawy, ale jak można uśmiercić 

wszystkich głównych bohaterów!? Tradycyjnie za-

szłyśmy do wszystkich sklepów. Kupiłam sobie 

kilka rzeczy. Na obiad poszliśmy na pizzę. Bardzo 

dobrze się bawiłam, obydwie mogłyśmy zapo-

mnieć o problemach czekających w domu, ale Igor 

jak zwykle musiał podnieść nam ciśnienie, śpiewa-

jąc w drodze powrotnej. Dotrze do niego 

kiedyś, że większość posiadających słuch 

ludzi wolałaby, żeby milczał!? Mam na-

dzieję, że tak. Bo Samanta jest na skraju 

wytrzymałości, ja też.  

   Na tym skończę, bo muszę odrabiać lek-

cję. Biologia, polski, chemia, angielski… 

litości!  

30.09.2017 r.  

Hejka!  

Ten dzieciak jest niemożliwy! Co jest 

niezrozumiałego w słowach: „Nie pobawię 

się z tobą, bo idę na fitness”? Ale nie… 

oczywiście trzeba wpadać w złość i biec do 

mamy skarżyć na „złą” siostrę. Ostatecznie 

spóźniłam się na zajęcia, bo kazali mi z nią 

zagrać w jakąś grę. Jak zwykle dzieciak 

oszukiwał, co przedłużało czas rozgrywki.  

Na ćwiczeniach było zadziwiająco dużo 

osób. Przyszła nawet Jowita i Daria. Zaw-

sze się wymawiają jakimiś ważnymi spra-

wami, ja też czasami tak robię, ale dzisiaj 

przyszły. Jutro będę miała zakwasy. Już te-

raz wszystko mnie boli. Muszę poprawić 

kondycję.  

Zapomniałabym… Znalazłam motywa-

cje do nauki: nowy komputer! 

Nastolatka 

Pamiętnik 

FOS 

 W dziupli w drzewie mieszka ktoś, 

ktoś, kto ma brudny nos. 

Ten ktoś ma na imię Fos, 

Fos, co ma brudny nos. 

Fos rankiem zjada coś, 

Coś, co się nazywa los. 
 

Marysia Golecka, kl. IV 
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Czy masz fobię szkolną? 
 

Obawa, lęk, strach, przerażenie – to nie tylko 

synonimy, ale podłoże fobii. Każdy czegoś się 

boi. Lęk to uczucie, które życie człowieka po-

trafi mocno zmienić – zawsze na gorsze. 

Nie dziwi wiec fakt, że lęk stał się tematem ba-

dań nie tylko psychologicznych, ale też psychia-

trycznych i… filozoficznych. Jedni definiują go 

jako stan w sytuacji zagrożenia, inni nazwali bez-

przedmiotowym niepokojem. Jak to zanalizować, to 

i jedni, i drudzy mieli rację. 

Warto wspomnieć, że lęk (zwany też fobią), to 

stan o różnym nasileniu, którego przyczyną może 

być każdy przedmiot, sytuacja czy osoba. Fobii są 

setki, jeśli nie tysiące. Jedne powszechniejsze i bar-

dziej znane są ich nazwy, inne  - całkowicie 

„nieosłuchane”.  No bo kto z Was nie słyszał  

o klaustrofobii (strach przed zamkniętymi pomiesz-

czeniami), arachnofobii (przed pająkami) czy kse-

nofobii (przed obcymi)? 

Są też dziwne – aibofobia – przed wyrazami 

brzmiącymi tak samo, gdy są czytane od początku  

i od końca; genufobia – strach przed kolanami i klę-

kaniem; neofobia – strach przed chmurami. Jako ze 

jesteśmy uczniami, wiec może co niektórych zacie-

kawi fakt, że mogą być ofiarami gnosjofobii – lęku 

przed wiedzą.  

Uczeń odczuwa lęk na co dzień, np. przed od-

powiedzią (zwłaszcza gdy jest nieprzygotowany), 

przed publicznym występem, nauczycielem, niepo-

wodzeniem na sprawdzianie. Ale… to tylko przy-

kłady stresu szkolnego. Badania nad zjawiskiem 

fobii wykazały, że w sytuacjach prostych – wysoki 

poziom stresu działa motywująco – uczeń uczy się 

szybciej. Natomiast w sytuacjach złożonych stres 

prowadzi do zahamowania i uczniowie osiągali niż-

sze wyniki niż osoby odporniejsze na stres. 

Okazało się również , że jeżeli uczeń na określony czas 

na wykonanie zadania, to zamiast spożytkować go efektyw-

nie, poszukuje sposobów osłabienia stresu i przez to osiąga 

wyniki niższe, niż ci, którzy mieli czas nieograniczony. Sło-

wem – niepokój (słaby lęk) działa pozytywnie, ale jego na-

silenie już nie. 

Dobrze wiedzieć, co jest przyczyna naszych lęków,  

a wtedy możemy je oswoić i zahamować stres. Potem wal-

czyć i z jednym, i z drugim. 

Przykłady ludzi, którzy cierpieli (i cierpią) na różne 

dziwne fobie, ale nie przeszkodziły im one stać się sławny-

mi. 

George Washinton, prezydent Stanów Zjednoczonych – 

tanatofobia, czyli strach przed śmiercią i pogrzebaniem 

żywcem. 

Woody Allen, znany amerykański reżyser filmowy – pan-

fobia, czyli lęk prawie przed wszystkim – pomieszczeniami 

zamkniętymi, windami, kolorami, tym, że masło orzechowe 

przyklei mu się do podniebienia. Ponadto nie wejdzie pod 

prysznic, gdy odpływ znajduje się na środku brodzika, a 

banana zawsze kroi na 7 równych części.  

Richard Nixon, prezydent USA – nosokomefobia, czyli 

strach przed pobytem w szpitalu. 

Alfred Hitchock, brytyjski reżyser i producent  – ovofobia, 

czyli lęk przed jajkami. 

Zygmunt Freud, szwajcarski psycholog, twórca psychoana-

lizy – strach przed paprociami i bronią.  

Nicolas Tesla, fizyk (ten od prawa Tesli) – lęk przed biżute-

rią, zwłaszcza kolczykami z perłami. 

Johny Deep, amerykański aktor – koulrofobia, czyli strach 

przed klaunami. 

Napoleon Bonaparte, cesarz Francji – ailurofobia, czyli 

strach przed kotami. 

Przyznajcie, dziwny jest ten świat, zwłaszcza ludzie.  

(emi) 

KOMIKS -  
Joanna  

Argasińska  
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Myślał, myślał i wymyślił 
(humor ze szkolnych zeszytów)  

 

 

1. Bogurodzica żyła w XII wieku. 
2. Człowiek jest ssakiem, bo nie znosi jajek, tylko je zja-

da. 
3. Alkoholików dzielimy na pijących i niepijących. 
4. Ludzie pierwotni, gdy chcieli rozpalid ogieo, musieli 

pocierad krzemieniem o krzemieo, a pod spód pod-
kładali stare gazety. 

5. Reymont za napisanie „Chłopów” dostał nagrodę 
Wedla. 

6. Zbyszko na widok wroga zamknął się w przyłbicy. 
7. Tadeusz ujrzał Zosię po raz pierwszy tylko w papilo-

tach. 
8. Soplica miał wyrzuty po mordzie. 
9. Linie papilarne pozwalają zdezynfekowad przestępcę. 
10. Matejko namalował „Kościuszkę pod Grunwaldem”. 

11. KSR-G, tj. Krajowy System Ratowni-
czo-Gazowy. 

12. W skład Jednostek Organizacyjnych 
Obrony Cywilnej wchodzą jednostki 
wyrywania i alarmowania. 

13. Ludzie pierwotni mieli narządy z ka-
mienia. 

14. Po pierwszym rozbiorze Krasicki zo-
staje przyłączony do Prus. 

15. Reymont zrósł się z lasem na wieki. 
16. Słowacki był wątły, bo odziedziczył 

płuca po ojcu. 
17. Soplica chwycił szablę i wypalił. 
18. Jacek Soplica był z początku warchla-

kiem, a dopiero później stał się po-
rządnym człowiekiem. 

RUSZ  MÓZGOWNICĄ 
Joanna Argasińska 

1.  Wolne dni na początku maja. 

2.  Służy do strzelania… 

3. Wyprowadził Naród Wybrany z egipskiej 
niewoli. 

4. Utwór, który na pocz. września będzie 

czytała cała Polska. 

5. Jeden z przedmiotów szkolnych. 

6. Autor utworu, który będzie przedmiotem 
tegorocznych „Potyczek z…”. 

7. W historii greckiej bogini ogniska domo-
wego. 

8. Nazwa rzeki za naszym boiskiem. 

9. Nauka o języku inaczej. 

(red.) 

 

1. Krople spadające z nieba. 

2. Rosną na nich liście. 

3. Chroni przed deszczem. 

4. Robi się z nich ludziki. 

5. ... z piorunami. 

6. Czerwone kuleczki na drzewach.  

7. Spadają z drzew.  

8. Zwierzęta gromadzą ... na zimę. 

9. Zgarnia się nimi liście. 

10. Rosną na dębie.  

11. Pierwszy miesiąc jesieni. 


