
Strzały na bramkę – dziewczęta: 

1. Kornelia Hinz – IIa 
2. Emilia Nowakowska – Ib 
3. Julia Kaszewska – IIIa 

Strzały na bramkę – chłopcy: 

1. Szymon Klebaniuk – IIIa 
2. Bartosz Beszczyński – IIa 
3. Dariusz Beska - Pilarz – IIIa 

Rzut piłką lekarską – dziewczęta: 

1. Malwina Jaskuła – IIb 
2. Vanessa Szymańska – IIb 
3. Melania Szopa – IIb 

Rzut piłką lekarską – chłopcy: 

1. Karol Gburczyk – IIIb 
2. Szymon Klebaniuk – IIIa  
3. Michał Dzienisz – IIIa 

 

Poniżej znajdziecie ostatni już kupon w naszej loterii. Wytnijcie go, przyklejcie na kartkę 

A4 razem z pozostałymi dziewięcioma kuponami i przynieście do Teachera do 22 czerwca. 

Losowanie w dniu 23 czerwca. Powodzenia!!! 

 

 

 

Oraz kupon – JOKER dla tych, którzy przegapili lub zgubili jeden kupon. 
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Nadeszły upragnione dni – odliczane z utęsknieniem po miesiącach 
spędzonych w szkolnych murach. Już 24 czerwca po raz ostatni ustawicie 
się na boisku szkolnym, odbierzecie swoje świadectwa i rozpoczniecie 
dwumiesięczny czas relaksu. 
Dla wielu z was to był trudny rok szkolny. Nowy materiał, umiejętności i 
sytuacje nie dla wszystkich okazały się łatwym orzechem do zgryzienia. 
Część uczniów połamała na nim zęby i niestety czeka ich ‘powtórka z 
rozrywki’… Jesteśmy dumni z naszych najlepszych uczniów – to ci, którzy 
osiągnęli w nauce średnią ocen powyżej 4,75 oraz zachowanie bardzo dobre 
lub wzorowe. Brawo – zasłużyliście uczciwie na te wakacje! 
Pamiętajcie, że wakacje to czas beztroski, leniuchowania i odpoczynku – ale 
nie zwalnia to nikogo od myślenia! Bądźcie rozważni, przewidujcie skutki 
waszych działań i nie dawajcie się namawiać na z pozoru fajne zabawy, 
które mogą się dla was skończyć źle lub tragicznie. Dziękujemy wam za to, 
że byliście z nami przez 10 miesięcy, życzymy wam udanego wypoczynku i 
chcielibyśmy, byście wrócili do szkoły z nowymi siłami, z postanowieniem 
poprawy w nauce i ze świadomością, że im więcej zdobędziecie wiedzy, tym 
łatwiej poradzicie sobie z życiu. Pusta głowa = pusty brzuch. Do zobaczenia! 
Przypominamy, że już 17 czerwca kolejna odsłona Pikniku Rodzinnego – w 
tym roku nowość, o której na kolejnych stronach gazetki. 21 czerwca 
uczniowie naszej szkoły odwiedzą stolicę, w której zwiedzą Zamek 
Królewski oraz przejdą się korytarzami budynku Parlamentu. Niestety, 
planowana Noc Komedii nie odbędzie się w tym roku szkolnym, ale 
niewykluczone, że w październiku powtórzymy Noc Grozy. Wszystko zależy 
od was, drodzy uczniowie – a przede wszystkim od waszego zachowania i 
postępów w nauce… 
 
Uczniom VI klasy życzymy sukcesów w gimnazjum. Nie zapominajcie o nas! 



 
 
Na początku czerwca wszyscy uczniowie SP 1 zasiedli w auli Gimnazjum nr 1, 
uczestnicząc w godzinnym spotkaniu z muzyką. Dwóch muzyków – lider 
wejherowskiej grupy FUCUS Rafał Rompca oraz skrzypek Leszek Bolibok (grał m.in. 
w Babsztylu i Zayeździe) w zabawny i pełen ruchu sposób przybliżyli dźwięki 
muzyki żeglarskiej, zwanej szantami. Śmiechu i tańca było co niemiara, już dzisiaj 
czekamy na kolejne odsłony spotkań z muzyką. 

 

                     

 
 

Reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w powiatowych zawodach lekkoatletycznych, które 
rozegrane zostały w Grubnie. Srebrne medale wywalczyły: Jagoda Janowska (w biegu na 
dystansie 60 metrów) i Natalia Bielec (w biegu na dystansie 300 metrów). 
Gratulujemy! 
 

 
 

Wyniki zmagań w Szkolnym Dniu Sportu – KLASY MŁODSZE. 
Skok w dal z miejsca – dziewczęta: 

1. Aleksandra Błażejewicz – IIIb 
2. Wiktoria Rorowska – IIa 
3. Dorota Żelazo – IIIa 
Skok w dal z miejsca – chłopcy: 

1. Mateusz Karwaszewski – IIIa 
2. Oskar Efta – IIIa 
3. Michał Szulc – IIIa 

Bieg wahadłowy – dziewczęta: 

1. Martyna Szalaty – IIb 
2. Agata Janowska – IIa 
3. Weronika Skoczkowska – IIb 

Bieg wahadłowy – chłopcy: 

1. Dariusz Beska - Pilarz – IIIa 
2. Łukasz Banacki – IIIa 
3. Jakub Kołodko – IIIb 

 



 
Klasy starsze – wyniki: 
 
Bieg wahadłowy – dziewczęta: 
1. Aleksandra Lenart – VIa 
2. Natalia Bielec – Va 
3. Patrycja Płocińska – Vb 
 
Bieg wahadłowy – chłopcy: 
1. Mateusz Buczkowski – Va 
2. Patryk Bielec – VIa 
3. Dawid Szarafiński – Va 
 
Rzuty do kosza – dziewczęta: 
1. Aleksandra Lenart – VIa 
2. Patrycja Buczkowska – Va 
3. Karolina Efta – VIa 
 
Rzuty do kosza – chłopcy: 
1. Oskar Buczkowski – Vb 
2. Gracjan Tomaszewski – Vb 
3. Mikołaj Kopański – IVb 
 
Skok w dal z miejsca – dziewczęta: 
1. Sylwia Syrowska – Va 
2. Nikol Kwiecień – IVa 
3. Agata Michalik – VIa 
 
(Poza konkursem startowała Aleksandra Lenart i zwyciężyła) 
Skok w dal z miejsca – chłopcy: 
1. Mateusz Buczkowski – Va 
2. Oliwier Dziuba – VIa 
3. Hubert Gasin – VIa 
 
Strzały na bramkę – dziewczęta: 
1. Natalia Bielec – Va 
2. Kinga Janc – IVb 
3. Nicola Stadnik – Va 
 
(Poza konkursem startowała Aleksandra Lenart:drugie miejsce) 
Strzały na bramkę – chłopcy: 
1. Piotr Plewa – IVb 
2. Oliwier Dziuba – VIa 
3. Mariusz Nowak – Vb 
 
Rzut piłką lekarską – dziewczęta: 
1. Karina Smuczyńska – VIa 
2. Jagoda Janowska – IVb 
3. Natalia Wylangowska – Va 
 
(Poza konkursem startowała Aleksandra Lenart i zwyciężyła) 
Rzut piłką lekarską – chłopcy: 
1. Patryk Bielec – VIa 
2. Hubert Gasin – VIa  
3. Oskar Buczkowski – Vb 
 
(Poza konkursem startował Oliwier Dziuba i zajął drugie miejsce  
oraz Mateusz Buczkowski i zajął miejsce trzecie) 
Drużynowy tor przeszkód: 
1. Klasa VIa 
2. Klasa Vb 
3. Klasa IVb 
 
Mecz piłki nożnej: 
VI Klasa – Reszta Szkoły 2:1 (1:0). 

 

 

 
 
24 maja w kościele śś. Piotra i Pawła odbyło się uroczyste podsumowanie 
całorocznego projektu czytelniczego, w którym udział brali wszyscy uczniowie 
naszej szkoły. Prowadzący Ola Gasin i Hubert Lenart zapoznali gości z założeniami i 
efektami projektu. Wystawa prac będzie czynna jeszcze przez kilkanaście dni w 
kościele na ul. Wodnej. Do tej pory obejrzało ją ponad 2000 osób!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
W ubiegłym tygodniu świętowaliśmy Światowy Dzień Ochrony Środowiska. W krótkim widowisku 
dowiedzieliście się, dlaczego należy dbać o nasza planetę i dlaczego ryby nie lubią śmierdzieć. 

 

 

           

 
 
17 czerwca w Osadzie Rycerskiej bawimy się, jak co roku, na pikniku rodzinnym. W tym roku nowością 
będzie tzw. KARTA RODZINNA – każda rodzina przed wymarszem z boiska szkolnego otrzyma kartę, na 
której zbierać będzie podpisy za wykonane zadania. Rodziny, które zbiorą komplet podpisów otrzymają 
tytuł RODZINY ROKU. Na kartach znajdziecie również talony na kiełbasę i ciasto. Szczegóły dotyczące 
konkurencji znajdziecie poniżej – do zobaczenia!!! 
 
1.SILNE PŁUCA. Zadanie dla rodzica. Zadaniem jest nadmuchanie balonika.  
Wygrywa ten, któremu pęknie balonik. –M. Delik 
2.CZYJ WĄŻ NAJDŁUŻSZY.  Zadanie dla rodzica. Zadaniem uczestników jest obranie jabłka, bez zerwania 
skórki. – K. Zawadzka 
3.MALARZE. Zadanie dla par: dziecko i rodzic. Dzieci otrzymują węgiel do rysowania i kartki. Zadaniem 
jest wykonanie portretu rodzica.- J. Osińska 
4.QUIZ "POTYCZKI  RODZINNE" Zadanie dla par: dziecko i rodzic.- D.Jacyno 
DZIECKO  
Dziecko i rodzic otrzymają te same pytania dotyczące życia codziennego – premiowane są podobne 
odpowiedzi. 
5.MALOWANIE TWARZY Zadanie dla dziecka lub  rodzica. – E. Kowalczyk /J.Zięba 
6.ZABAWY Z CHUSTĄ ANIMACYJNĄ. – E. Modrzynska 
 „Piłka w górę – strzelanie”  
Uczestnicy trzymają chustę za uchwyty. Na jej środku leży piłka. Powoli, równocześnie wszyscy 
podnoszą chustę do góry, po czym energicznie opuszczają ją, piłka została wystrzelona w górę 
Spadochron 
Wszyscy jednocześnie podnoszą chustę wysoko do góry. Prowadzący odlicza: raz, dwa, na trzy wszyscy 
przebiegają pod chustą i chwytają jej brzeg po przeciwnej stronie. 
Bilard 
Grupa porusza chustą, na której znajduje się piłeczka. Ma ona wpaść do otworu na środku chusty. 
Rybak i rybka- dzieci siedzą i falują chustą (chusta jest powierzchnią wody). Jedno dziecko jest 
„rybakiem” i wchodzi na falującą chustę. Drugie dziecko jest „rybką” i ukrywa się pod powierzchnia 
chusty- wody. Zadaniem „rybaka” jest złapanie uciekającej pod chustą „rybki”. Gdy „rybka” zostanie 
złapana, następuje zmiana ról, bądź połów rozpoczyna druga para.   
7.KELNERZY - zadanie polega na przeniesieniu w jednej ręce tacy z kubeczkiem z wodą do mety i z 
powrotem.- A. Siwka 
8.RZUT DO CELU- K. Michalska-Glaubert 
9.STRZAŁY DO BRAMKI – D. Stańczyc 
10.BIEG Z SZARFĄ – B. Bagniewska 
11.PRZECIĄGANIE LINY – M. Murawska 
12.SKOKI PRZEZ SKAKANKĘ – M. Jabłońska 
13.TOR PRZESZKÓD – A. Gruszczyk 
14.ZACZAROWANE BALONY- Ola 
15.PIŁKA SKOCZEK – A. Cabaj 
16.PSTRYK, FOTO! – M. Kowalczyk 
 

 
 


