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„Sport był związany ze mną od zawsze”- wywiad 

z panią Justyną Janta Lipińską. 

Redakcja:  Czy zauważyła  pani wśród uczniów naszej szkoły  talenty sportowe? 

Pani Justyna: Uważam, że wielu uczniów jest uzdolnionych sportowo, jednak najbardziej według mnie 
wyróżniają się: Wiktoria Metlicka, Eliza Klassa, Ola Gostomczyk, a także Michał Wantoch Rekowski. 

R: Zostanie wuefistką było pani marzeniem? 

P.J: Tak, sport był związany ze mną od zawsze. Zaczęło się od biegów, później wstąpiłam do klubu.  
W szkole średniej pomyślałam, żeby pójść na studia AWF w Gdańsku. 

R: Czy uprawia pani sport? 

P.J: Trenuję lekkoatletykę, konkretnie biegam. 

R: Jakie są pani sukcesy sportowe? 

P.J: Zajęłam 4. miejsce na mistrzostwach Polski młodzików na 300m przez płotki, a także srebrny medal 
w sztafecie 4 razy 400m na ludowych igrzyskach sportowych. Do tej pory, jak tylko mam okazję, startuję 
w zawodach. 

R:  Jak współpracuje się pani z uczniami? 

P.J: Jestem bardzo zadowolona z  pracy z młodzieżą. 

R: Czy dobrze się pani czuje w naszej szkole? 

P.J: Czuję się bardzo dobrze. Grono pedagogiczne oraz dyrekcja jest bardzo miła oraz pomocna. 



 

 

           Cross Festival Wrażenia 4-klasistów po rozpoczęciu 

nauki w dużej szkole: 

20 września o godz. 10:00 rozpoczął się IX Studzienicki 

bieg przełajowy. W zawodach wzięło udział 361 

uczestników. Na imprezę przybyli zawodnicy z powiatu 

bytowskiego. Różne trasy  zostały podzielone na sześć 

kategorii wiekowych. Z naszej szkoły wyróżnieni 

zostali: 

Wiktoria Metlicka -2. miejsce; 

Aleksandra Gostomczyk – 3. miejsce w swojej 

kategorii; 

Olaf Klassa- 6. miejsce w kategorii gimnazjum; 

Nasza wuefistka, pani Justyna,  może pochwalić się 3 

miejscem, 

Natomiast  pan od matematyki Łukasz Gostkowski,  

zajął 6 miejsce. 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom ! 

W nowej szkole jest fajnie,  mogę spotykać się z 

nowymi uczniami, przyjaźni są nowi nauczyciele. 

Bardzo się cieszę, że uczęszczam do tej szkoły.- Maja 

Kuczkowska 

Bardzo mi się tutaj podoba. Mili są nowi nauczyciele.  

Lubię panią Wrońską. Matematyka to mój ulubiony 

przedmiot, jednak  nie interesuje mnie technika.- 

Maciej Pela 

Ciekawiej jest w nowej szkole, jest tu więcej uczniów. 

Spodobała mi się muzyka oraz w-f. Nauczyciele w 

ciekawy sposób prowadzą lekcje. Cieszy mnie to, że 

na przerwach jest orlik otwarty.- Kacper Watras 

 

Koncert „Niećpa” 

  2.10.2014r. gimnazjaliści udali się na kolejną edycję koncertu z cyklu „Niećpa”. Uczniowie pojechali 

na koncert zwycięzców pierwszej edycji Must be the music, zespół Enej. Impreza zaczęła się o godz. 18:30 

w hali Gryf . Na początku wszystkich gości przywitał p. Jerzy Rowiński, który  przedstawił program 

 spotkania. Jak co roku nadrzędnym celem imprezy była akcja zapobiegania narkomanii wśród 

młodzieży.   Przed występem gwiazdy wieczoru  występowały takie zespoły jak: „Mleczaki” oraz  

 „100%”.Po ostatnim występie nastąpiła 15-minutowa przerwa , a po  niej już długo oczekiwany  Enej. 

Uczniowie oraz opiekunowie bawili się  do godz. 22:00. 

Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela 

Życzymy zdrowia, cierpliwości i zadowolenia z pracy naszej wychowawczyni p. Ewie Wrońskiej – Kl.  IV 

Serdeczne podziękowania dla pani Aleksandry Parlak za trud wkładany w nauczanie -kl. Va 

P. Edycie Chylewskiej życzymy przede wszystkim zdrowia oraz zadowolenia z pracy- Kl. Vb 

Najlepsze życzenia dla p. Gabrysi Burant, życzymy szybkiego powrotu do sprawności fizycznej- kl.VI 

 Z okazji Dnia Nauczyciela klasa I gimnazjum życzy p. Czapiewskiej oraz p.  Parlak wszystkiego co 
najlepsze oraz zadowolenia z uczniów. 

P. Arturowi  życzymy wszystkiego najlepszego i dziękujemy za trud wkładany w nauczanie - klasa II gim. 

     Klasa III gimnazjum życzy całemu gronu pedagogicznemu wszystkiego najlepszego. Paniom kucharkom 
dziękujemy za pyszne obiady i ciepłą herbatę. 
 



 

 

    ROZKOSZE ŁAMANIA GŁOWY 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA 
Zad.1 
Uzupełnij puste miejsca na rysunku liczbami 2, 3, 4, 6, 7, 8 tak, aby suma liczb na każdym boku trójkąta była 
taka sama. 

 
 
 
Zad.2 
Liczbę 2184 przedstaw w postaci iloczynu trzech kolejnych liczb naturalnych. 
Zad.3 
Prędkość statków często podaje się w węzłach. Węzeł to mila morska na godzinę. Mila morska to 1852 metry. 
Czy statek płynący z prędkością 10 węzłów przepłynie w ciągu sekundy mniej, czy więcej niż 5 metrów? 
 

GIMNAZJUM 
Zad.1 
W pewnej grupie uczniów średnia wieku wynosi 11 lat. Najstarszy z nich ma 17 lat, a średnia wieku wszystkich 
pozostałych wynosi 10 lat. Ile uczniów liczy ta grupa? 
Zad.2 
Drabina malarska dwuramienna o długości 5 metrów została rozstawiona na szerokość 8 metrów. O ile metrów 
trzeba zmniejszyć rozstawienie tej drabiny, żeby sięgała ona o 1 metr wyżej? Wykonaj starannych rysunek. 
Zad.3 
Uzasadnij, że dla dowolnych liczb rzeczywistych a, b, c spełniona jest nierówność 
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Rozwiązania prosimy dostarczyć do nauczycieli matematyki w terminie nie przekraczającym tygodnia od daty 
publikacji w szkolnej gazetce 

Dzień Chłopaka na wesoło Gimnazjaliści na wycieczkach 

30. września na małej sali gimnastycznej 

odbył się apel z okazji Dnia Chłopaka. Tę 

uroczystość przygotowała klasa VI pod 

kierunkiem pani Gabrieli Burant. Z każdej 

klasy od IV-VI do I-III gim. został wytypowany 

przedstawiciel, który wykonywał zadania 

przygotowane przez klasę VI. Nasi koledzy 

musieli między innymi zawiązać krawat, 

pomalować paznokcie koleżankom oraz 

pochwalić się ciekawym przepisem na obiad. 

W podstawówce zwyciężył uczeń klasy IV 

Maksymilian Ryś, a w gimnazjum Michał 

Matyszewski z klasy III. Gratulujemy! 

24. września gimnazjaliści w ramach lekcji  

j. kaszubskiego wybrali się na wycieczkę na Hel. 

Młodzież zwiedziła m.in. Muzeum Obrońców 

Wybrzeża, Muzeum Motyli oraz obejrzała film  

pt.,, Miasto 44”. 

W piątek 26. września br. na 3 godzinach 

lekcyjnych z okazji 75. rocznicy powstania 

Polskiego Państwa Podziemnego odbyła się 

wycieczka do Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie. 

W imprezie wzięli udział uczniowie z klasy II i III 

gimnazjum.  

 



 

1. Czerwony lub zielony owoc rośnie na drzewie. 

2.Mieszka w dziupli. 

3. Często pada jesienią. 

4. Kolorowe , jesienią spadają z drzew. 

5. Plan... 

6. Miesiąc rozpoczynający rok szkolny. 

Trzy pierwsze osoby z klas I-III, które zgłoszą się z prawidłowo rozwiązaną krzyżówką do pani Janiny Schwedy, 
otrzymają nagrodę niespodziankę. 

                         Uśmiechnij się! 

-Panie władzo! Szybko! Tam za rogiem ulicy... - wołają dwaj zadyszani chłopcy do przechodzącego 
policjanta. 

- Co się stało? - 

-Tam... nasz nauczyciel... 

- Wypadek?! - Nie... on nieprawidłowo zaparkował! 

             Czy wiesz, dlaczego piraci nosili opaski na oczach? 

Większość z nich nie robiła tego z powodu braku oka lub wady wzroku. Główna rola opasek na oczach polegała na 

szybszym przystosowywaniu się do różnych warunków oświetlenia. Będąc na pokładzie statku pirat często zakrywał 

sobie jedno oko. Na oświetlonym terenie zakryty narząd wzroku przystosowywał się do ciemności. W ciemnych miej-

scach, np. pod pokładem opaskę przesuwano na drugie oko. Dzięki temu człowiek niemal od razu rozróżniał przedmio-

ty. Efekt potęgował jeszcze czarny kolor opaski. 

 

                               Kupon 

Nie odrobiłeś pracy domowej? Nie przygotowałeś się do 

lekcji? Ten kupon uchroni Cię przed oceną niedostateczną. 

Ważność kuponu do 30.11.2014 r. 

 

                   Redakcja 

Ewa Wantoch Rekowska 

Julita Bukowska 

Weronika Różek 

                                     

 

 



W piątek 26. września br. na 3 godzinach lekcyjnych z okazji 75. rocznicy powstania Polskiego 

Państwa Podziemnego odbyła się wycieczka do Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie. W imprezie 

wzięli udział uczniowie z klasy II i III gimnazjum. Na miejscu młodzież poznała historię lokalnych 

bohaterów z czasów II wojny światowej. Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyła się dawna 

sala lekcyjna, w której odbył się wykład na temat nauczania w pierwszych latach powstania szkoły. 

Mamy nadzieję, że w roku szkolnym będzie więcej równie ciekawych wycieczek. 


