
 
                                KALENDARIUM: 
5 KWIETNIA: Wielki Czwartek 
6 KWIETNIA: Wielki Piątek 
7 KWIETNIA: Wielka Sobota; Światowy Dzień Zdrowia; Dzień 
Pamięci o Holokauście 
8 KWIETNIA: Wielkanoc 
9 KWIETNIA: Poniedziałek Wielkanocny; Lany Poniedziałek 
10 KWIETNIA: Dzień Służby Zdrowia 
11 KWIETNIA: Dzień Radia 
12 KWIETNIA: Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki 
16 KWIETNIA: Dzień Sapera 
18 KWIETNIA: Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 
22 KWIETNIA: Międzynarodowy Dzień Ziemi 
23 KWIETNIA: Światowy Dzień Książki  
24 KWIETNIA: Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży; Dzień 
Zwierząt Laboratoryjnych 
29 KWIETNIA: Dzień Tańca 
 

           Lekcja manier 
Mówimy – bądź miły dla drugiego człowieka, to znaczy, nie sprawiaj mu 
przykrości. Postępujmy tak, jak chcielibyśmy, żeby inni postępowali wobec 
nas. Ale człowiek, który chce żyć dobrze, powinien być także miły dla świata, 
który go otacza – a więc dla roślin i zwierząt. Przywykliśmy również do 
widoku kobiet obarczonych pełnymi torbami zakupów. Trudno wyobrazić 
sobie dobrze wyrachowanego chłopca, aby szedł obok nich z pustymi 

rękoma. Dlatego apelujmy chłopcy: pomagajcie kobietom! 

To i Owo 
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    W numerze m.in. : 
* konkurs matematyczny 
* Dzień Wiosny w naszej szkole 
* sport 
* zwyczaje wielkanocne 
* najsympatyczniejsze dziewczyny 
* kupon 

            POZDROWIENIA 
Życzenia urodzinowe dla Ani z III gim od Martyny. 
Pozdrowienia dla Janka od Kingi ;* 
Pozdrowienia do Werci dla całej klasy IIIgim. 

Pozdrowienia dla sympatycznej Klaudii od anonimowego chłopaka. 
Pozdrowienia dla pani B. Tkacz od Oskara.  
Pozdrowienia dla pana Witolda Góry (z zapytaniem, kiedy się pan na 
mnie w końcu zdenerwuje ? ) - Ania z I gim. 
Wszystkiego najlepszejsiejsiejszego Ani z okazji jutrzejszych 

urodzin - Nyan Cat. 
Serdeczne pozdrowienia dla dziewczyn z kl. II i III gim - Paulina. 
Pozdrowienia dla pani Ewy od chłopaków z II gim. 
Najlepsze życzenia z okazji urodzin dla Dominiki od Martyny, Mai i 
Marleny. 
Pozdrowienia dla kl.II gim od pana Artura. 
 

Z okazji Świąt 
Wielkanocnych: 
miłości, która jest ważniejsza 
od wszelkich dóbr, 
zdrowia, które pozwala 
przetrwać najgorsze. 
Pracy, która pomaga żyć. 
Uśmiechów bliskich i 
nieznajomych, które 
pozwalają lżej oddychać i 
szczęścia, 
które niejednokrotnie ocala 
nam życie. 
         WESOŁYCH ŚWIĄT!!! 



       Najsympatyczniejsze dziewczyny w naszej 
szkole wytypowane przez kolegów : 
SP: 
kl. IV: Alicja Czarnecka 
kl. V: Magda Depka Prądzińska 
kl. VI: Emilia Kotz 
GIMNAZJUM: 
kl. I: Anna Plata 
kl. II: Klaudia Pela 
kl. III: Marlena Kreft 
Wszystkim sympatycznym koleżankom serdecznie 
gratulujemy!  

Konkurs matematyczny 
Szkoła Podstawowa 
1. Kangur biegnie z prędkością 12km/h wykonując 2 skoki w ciągu 1,5 sekundy. Ile skoków musi wykonać, aby przebiec 100 
metrów? 
2. W pewnej klasie jest 30 uczniów. Wśród nich jest pięciu takich, którzy mają brata i siostrę oraz siedmiu takich, którzy nie 
mają ani siostry ani brata. Ile uczniów tej klasy ma brata, jeśli wiadomo, że trzynastu ma siostrę? 
3. Czekolada ma wysoką wartość energetyczną. Warto ją więc spożywać podczas wzmożonego wysiłku. Alpinista w ciągu 
dnia zjadł 2/7 tabliczki czekolady. Zostało mu jeszcze o 12 kostek więcej niż zjadł. Z ilu kostek składa się ta tabliczka 
czekolady? 
 
Gimnazjum 
1. Znajdź liczbę sześciocyfrową, wiedząc, że pierwszą jej cyfrą jest 3, a po przestawieniu trójki na koniec uzyskamy liczbę 
stanowiącą 25% liczby szukanej. 
2. Dwaj bracia: Bartek i Krzysiek wyszli jednocześnie z domu do tej samej szkoły. Krok Bartka jest o 20% krótszy od kroku 
Krzyśka, ale za to Bartek robi w tym czasie 20% kroków więcej. Który z braci dotrze szybciej do szkoły? 
3. Ile jest czwórek (a, b, c, d) dodatnich liczb całkowitych, które spełniają równanie: 
ab + bc + cd + da = 55 ? 

 
ZWYCZAJE WIELKANOCNE 

Palemki na szczęście 
Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Kiedyś nazywano ją kwietną lub wierzbną. Palemki – rózgi wierzbowe, 
gałązki bukszpanu, malin, porzeczek – ozdabiano kwiatkami, mchem, ziołami, kolorowymi piórkami. Po poświęceniu 
palemki biło się nią lekko domowników, by zapewnić im szczęście na cały rok. Połknięcie jednej poświęconej bazi wróżyło 
zdrowie i bogactwo. Zatknięte za obraz lub włożone do wazonów palemki chroniły mieszkanie przed nieszczęściem i 
złośliwością sąsiadów. 

Świąteczne porządki 
Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki nie tylko po to, by mieszkanie lśniło czystością. Porządki mają także 
symboliczne znaczenie – wymiatamy z mieszkania zimę, a wraz z nią wszelkie zło i choroby. 

Topienie Judasza 
Kolejnym ważnym dniem Wielkiego Tygodnia jest Wielka Środa. Młodzież, zwłaszcza chłopcy, topili tego dnia Judasza. Ze 
słomy i starych ubrań robiono wielka kukłę, którą następnie wleczono na łańcuchach po całej okolicy. Przy drodze ustawiali 
się gapie, którzy okładali kukłę kijami. Na koniec wrzucano „zdrajcę” do stawu lub bagienka. Wymierzanej w ten sposób 
sprawiedliwości stawało się zadość. 

Wielkie grzechotanie 
Kiedy milkły kościelne dzwony, rozlegał się dźwięk kołatek. Obyczaj ten był okazja do urządzania psot. Młodzież biegała po 
mieście z grzechotkami, hałasując i strasząc przechodniów. Do dziś zachował się zwyczaj obdarowywania dzieci w Wielkim 
Tygodniu grzechotkami. 

Pogrzeb żuru 
Ostatnie dwa dni postu były wielkim przygotowaniem do święta. W te dni robiono „pogrzeb żuru” – potrawy 
spożywanej przez cały post., Kiedy więc zbliżał się czas radości i zabawy, sagany żuru wylewano na ziemię. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

KUPON!!! 
Zapomniałeś zadania domowego? A 
może przez przypadek zostawiłeś 
zeszyt w domu? Nie martw się! Z tym 
kuponem nie grozi Ci ocena 
niedostateczna! 
………………  ……………………… 
(przedmiot)  (podpis) 

 
   ważne do 2.05.2012 



                                           Spotkania zawodoznawcze klasy III gimnazjum 
Niedawno klasę III gimnazjum odwiedził pan z bytowskiego CECHu. Przekazał uczniom wiadomości dotyczące zawodów 
dostępnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie. Zapoznał uczniów również z formą składania podań. W 
ubiegły czwartek klasa trzecia gościła również przedstawiciela Technikum Leśnego  w Warcinie. Spotkanie miało na celu 
zachęcenie uczniów do podjęcia nauki w tejże szkole. Trzeba przyznać, że gimnazjaliści z wielkim zaciekawieniem 
przyglądali się zdjęciom pałacu, w którym odbywa się nauka młodych leśników. Pod koniec spotkania uczniowie otrzymali 
drobne upominki. 

Dzień Wiosny w naszej szkole 
21 marca 2012 r. cała szkoła radośnie świętowała Dzień Wiosny. Od godziny 8 uczniowie klasy VI SP i III gim pisali 
próbne testy. Jednak po egzaminach, tak jak inne klasy, brali udział w konkurencjach międzyklasowych. Uczniowie nie 
tylko wykazali się wiedzą o sporcie i celebrytach, ale również w zawodach sportowych pokazali zawziętą rywalizację. W 
naszych konkursach klasy zajęły następujące miejsca:  
SP: 
I miejsce: VI klasa, II miejsce: V klasa, III miejsce: IV klasa 
GIMNAZJUM: 
I miejsce: III gim, II miejsce: I gim, III miejsce: II gim 
Ten dzień przyniósł wiele radości i uśmiechu na twarzy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                                                                                                                            

 

 

 

                                                 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uwaga trzecioklasiści!!! 

Zaczynamy wielkie odliczanie. Zostało Wam tylko 20 dni do egzaminu gimnazjalnego.  

Czas najwyższy poświęcić wolne chwile na gruntowną powtórkę materiału. 

    Życzymy Wam wytrwałości w nauce i powodzenia na egzaminie! 
 

Światowy Dzień Młodzieży- tłumy na obchodach w Kościerzynie 
Diecezjalne obchody XXVII Światowego Dnia Młodzieży w Kościerzynie, jak co roku, zgromadziły tysiące młodych wiernych, 

którzy przyjechali do miasta z najdalszych zakątków naszej diecezji. Nie zabrakło tam również uczniów z naszej szkoły, którzy 
od kilku lat uczestniczą w tych spotkaniach. 

Uroczystości rozpoczęły się procesją z Ulicy 8 Marca do Kościoła pod wezwaniem Św. Trójcy. Tam odbyła się uroczysta Msza 
święta, której przewodniczyli: Ksiądz Biskup Diecezjalny Jan Bernard Szlaga i Prymas Senior Henryk Muszyński, wraz z 

przybyłymi z całej diecezji duszpasterzami. W trakcie mszy wybrano także najpiękniejsza, przygotowaną przez młodzież palmę 
wielkanocną. 

Po nabożeństwie młodzi udali się na Plac Jana Pawła II, na którym odbywały się występy artystyczne. Pierwszy na scenie 
zaprezentował się zespół "Na cały Głos". Po nim wystąpiły Siostry Franciszkanki z Orlika, a na koniec żywiołowy koncert dał 

zespół "Full Power Spirit". Hasło tegorocznego spotkania brzmiało: Radujcie się zawsze w Panu" 

„Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” 
 30 marca 2012 r. w ZS w Studzienicach odbył się Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na 
szczeblu gminnym. W turnieju wzięli udział uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych z terenu gminy Studzienice. Każda 
placówka wytypowała trzyosobową drużynę. Eliminacje odbywały się w dwóch etapach: pisemnym (rozwiązywanie testu) 
oraz sprawnościowym (jazda rowerem po torze przeszkód). Zespół sędziowski w składzie: p. Łukasz Bobik, p. Marcin 
Wirkus, p. Wiesława Dorau, p. Krzysztof Spierewka i p. Witold Góra, wyłonił zwycięzców w turnieju. 
Klasyfikacja drużynowa w kategorii szkół podstawowych: 
I miejsce – SP z Ugoszczy                    II miejsce – SP ze Studzienic             III miejsce – SP z Półczna 
Klasyfikacja drużynowa w kategorii szkół gimnazjalnych: 
I miejsce – Ugoszcz                             II miejsce – Studzienice                         III miejsce – Półczno 
Do eliminacji powiatowych zakwalifikowały się obie drużyny z ZS z Ugoszczy. Gratulujemy! 

                                                              „Emocji nie brakowało” 
16.03.2012 r. w studzienickiej hali sportowej gimnazjalistki rywalizowały z drużyną z Czarnej Dąbrówki w 

koszykówkę. Obie drużyny były świetnie przygotowane do gry. Walka pomiędzy dziewczynami często miała charakter 
agresywny. Wsparciem okazała się liczna publiczność. Rezultatem spotkania okazało się zwycięstwo drużyny przeciwnej. 
 19.03.2012 r. w Studzienicach odbył się gminny mecz koszykówki gimnazjalistów. Rywalizacja między drużynami 
była zacięta. Publiczność dokładała wszelkich starań, by Studzieniczanie nie stracili ducha walki. Skutkiem gry okazało się 
nieprzewidywalne zwycięstwo drużyny z Półczna. Drugie miejsce zajął zespół Ugoszczy. Trzecie miejsce zajęli gospodarze 
spotkania.  
 20.03.2012 r. odbył się mecz szkół podstawowych w piłkę ręczną. Chłopcy rywalizowali z zespołami z Lipnicy, 
Rokit i Parchowa. Poziom gry był dość wyrównany, co świadczyło o znakomitym przygotowaniu przez nauczycieli W-Fu. 
Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Lipnicy, drugie Studzienice, a trzecie Rokity, czwarte Parchowo. 
 27.03.2012 r. odbył się Półfinał Powiatowy w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt ze szkół podstawowych. Dziewczęta 
rywalizowały z drużynami z Lipnicy, Rokit i Parchowa. Rezultatem okazało się II miejsce. 

Gratulujemy osiągniętych miejsc, rzetelnego reprezentowania szkoły i włożonego wysiłku. 



KRZYŻÓWKA WIELKANOCNA 
 

1. Wielkanocne ciasto. 

2. Święcimy je w tydzień przed Wielkanocą. 

3. Kraszanki albo pisanki. 

4. Przeniesienie się osoby świętej do nieba.  
5. Środa, rozpoczynająca okres 40 – dniowego postu. 

6. „Kotki” na gałązkach. 

7. Wielkanocny, zwykle jest zrobiony z cukru. 

8. W nim niesiemy święconkę. 

 

HASŁO: …………………………………………………… 

 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      

HOROSKOP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Humor 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Redakcja: 
 Ewelina Wrońska 
 Kinga Tarasiewicz 
 Dominika Wrycz Rekowska 
 Marlena Kreft 
 Ania Neubauer 

Baran (21.03 – 19.04) 
Twoje hasła: Jestem. Istnieję. Walczę. 
Twoje szczęśliwe kamienie: brylant i ametyst 
Szczęśliwy kolor: czerwony 
Najlepszy dzień: wtorek 
Styl: sportowy, wojskowy albo prowokujący 
Twój żywioł: ogień 
Dewiza: jestem i działam. 
Charakter: Najbardziej aktywny ze wszystkich znaków 
zodiaku. Silny… ciałem, a przede wszystkim duchem. 
Uosabia typowo męskie cechy. Uczynny, szlachetny, 
uczciwy i bardzo oddany.  

Byk (20.04 – 20.05) 
Twoje hasła: Posiadam. Lubię mieć, a to, co mam, jest 
moje. 
Twoje szczęśliwe kamienie: szafir i szmaragd 
Szczęśliwy kolor: czerwony i niebieski 
Najlepszy dzień: piątek 
Styl: wygodny, estetyczny, praktyczny 
Twój żywioł: ziemia 
Dewiza: jestem i działam. 
Charakter: Waleczny, odważny i niezwykle pewny 
siebie. Kombinuje na wszystkie strony, byleby postawić 
na swoim.  

Kobieta dzwoni do radia i mówi: 
- Znalazłam portfel, a tam 3000zł, 
czek na 10 tys. euro. Portfel jest 
pana Stanisława Kowalskiego 
zamieszkałego przy ul. Czerskiej w 
Warszawie. I mam gorącą prośbę... 
proszę panu Stasiowi puścić jakąś 
fajna piosenkę ode mnie. 

Przychodzi baba do lekarza i 
mówi: 
- Doktorze, jestem uzależniona 
od Facebook'a. 
A lekarz na to: 
- Lubię to! 

Wbiega zdyszany McGyver do sklepu 
spożywczego i pyta się : 
- Jest klucz francuski? 
- Nie ma. 
- A keczup? 
- Jest. 
- Okej, może być! 


