
WYCIECZKI: 

 21.03.2019r. gimnazjaliści z klas 3A i 3 B oraz uczniowie klasy 8 

pojechali do Kartuz i do Sierakowic w ramach organizowanego 

corocznie DNIA OTWARTEGO w szkołach ponadgimnazjalnych 

i ponadpodstawowych. J. Neubauer 

 26.03.2019r. odbyła się w Sierakowicach IX Gminna Giełda Szkół. 

Uczniowie klas 8 i 3 gim. mieli okazję zapoznać się z różnymi 

możliwościami kształcenia. Wkrótce uczniowie staną przed trudnym 

wyborem własnej ścieżki życiowej. Poznawanie różnych typów szkół 

ułatwi im podjęcie decyzji co do dalszej nauki i wyboru przyszłego 

zawodu. J. Neubauer 

 15.05.2019r. uczniowie klas 1 udali się na wycieczkę do ZOO 

w Gdańsku. Mieli okazję podziwiać niezwykłe zwierzęta egzotyczne. 

Podczas przejażdżki kolejką retro dowiedzieli się wielu ciekawostek 

o życiu tych zwierząt. J. Wenta 

 22-23.05.2019r. uczniowie klasy 6 udali się na wycieczkę 

do Torunia. W programie wycieczki było: zwiedzanie obserwatorium 

astronomicznego w Piwnicach koło Torunia; udział w zajęciach 

zorganizowanych w Szkółce Leśnej „Barbarka”; odwiedziny w Domu 

Legend, gdzie uczniowie poznali zwyczaje, historię i kulturę dawnych 

mieszkańców Torunia; zajęcia w Muzeum Żywego Piernika; wizyta 

w planetarium, gdzie dzieci odbyły wspólną wyprawę w przestworza. 

Obie klasy szóste bardzo zżyły się z sobą w czasie wycieczki i czekają 

na następną wyprawę w świat. Wycieczka została dofinansowana 

przez Wójta Gminy Sierakowice. B. Lejk, J. Wójcik 

 27-29.05.2019r. uczniowie klas 5 i 7 wraz z opiekunami wybrali się 

na trzydniową wycieczkę do Warszawy. Odwiedzili bardzo istotne 

miejsca dla naszej historii i tradycji. Zwiedzili m. in. Stare Miasto, 

Zamek Królewski, Pałac w Wilanowie, Cmentarz Powązkowski oraz 

Łazienki Królewskie. Wisienką na torcie okazała się wizyta 

na Stadionie Narodowym i wjazd windą na taras widokowy Pałacu 

Kultury i Nauki. Wszyscy wrócili zmęczeni, ale szczęśliwi i pełni 

nowych wrażeń. Wycieczka została dofinansowana przez Wójta 

Gminy Sierakowice. W. Brzeska, A. Kuchta, L. Stahlke 

 31.05.2019r. uczniowie klas 5 pojechali do Gdyni na przedstawienie 

teatralne pt. Piotruś Pan. Celem wycieczki było rozbudzenie 

zainteresowań teatralnych dzieci oraz uczenie się kultury odbioru 

sztuki. W. Brzeska, A. Kuchta, L. Stahlke 

 01.06.2019r. uczniowie klas 1a i 3a uzyskali tytuł Najbardziej 

COOLturalnej klasy i w nagrodę udali się wraz z wychowawcami na 

bezpłatną wycieczkę do Gdańska. Z okazji Dnia Dziecka wzięli udział 

w 26 rejsie katamaranem po wodach Zatoki Gdańskiej. Dla uczniów 

zaplanowano wiele atrakcji. Poczta Polska przygotowała 

okolicznościowe kartki, które w trakcie morskiej podróży dzieci 

wypisywały i wysłały do swoich bliskich. Zorganizowane były stacje 

zadaniowe, przy których uczniowie wykonywali różne zadania, 

zdobywali punkty i nagrody. Rejs zakończył się spacerem po 

sopockim molo. Organizatorami szkolnego konkursu byli 

Opiekunowie SU oraz Dyrekcja. Dziękujemy Prezesowi Żeglugi 

Gdańskiej za ufundowanie wyjazdu. A. Stark, S.Miszk 

WYDARZENIA: 

 30.04.2019r. Członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego Europa 

i My z okazji 288 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

przygotowali foldery z informacjami dot. pierwszej polskiej ustawy 

zasadniczej. Społeczność naszej szkoły przypomniała sobie 

najważniejsze fakty związane z tym doniosłym wydarzeniem. 

Konstytucję uchwalono w czasach szczególnie trudnych dla Polaków. 

Koniec XVIII wieku przyniósł nam trzy rozbiory i utratę 

niepodległości na 123 lata. Dzień ten jest więc dla nas symbolem 

wolności i dumy narodowej. J. Neubauer 

 09.05.2019r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Unii 

Europejskiej. Celem podjętych działań było rozbudzenie 

zainteresowania kulturą, sztuką, gospodarką wybranych krajów 

europejskich oraz uświadomienie istnienia związków między Polską 

a wybranymi krajami europejskimi. Uczniowie rywalizowali 

w konkurencjach przygotowanych na Stacjach Unii Europejskiej. 

K.Gilmajster-Szymikowska, A.Kuchta, J. Wójcik 

 15.05.2019r. odbyła się akcja bicia rekordu w liczbie osób 

czytających na przerwie pt.: „Przerwa na czytanie”. Celem akcji była 

promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, pokazanie uczniom, 

że czytanie może być ciekawe, zachęcanie uczniów do sięgania 

po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.  

K. Dyszer, S. Miszk, A.Stark 

 29.05.2019r. w naszej szkole odbył się Dzień Matki. W uroczystości 

brały udział też dzieci z grupy 3-4 latków. Zaprezentowały tańce, 

wyrecytowały wiersze, a także zaśpiewały piosenki. Uroczystość 

zakończyła się wręczeniem prezentów dla mam oraz słodkim 

poczęstunkiem. I. Witka, A. Bladowska 

 29.05.2019r. grupy 3-4 latków, kl. 0a, 0b, 0c celebrowały Dzień 

Matki. Tańcami, wierszami i piosenkami wyrażali wdzięczność 

i miłość swoim Mamom. D. Kuczkowska 

 29.05.2019r. dla uczczenia Dnia Matki został zorganizowany 

uroczysty apel. Dzieci z klas 2 i 3 prezentowały się w montażu 

słowno-muzycznym. Nie zabrakło też laurek i kwiatów dla mam. 

Swój akcent miała również grupa kaszubska z kl. 2, która 

zaprezentowała się w tańcach kaszubskich. Uroczystość zakończyła 

się wspólnym spotkaniem mam przy kawie i słodkim poczęstunku.  

L.Labuda, W. Maszke 

 30.05.2019r. Rodzice uczniów klasy 8, 3A i B gim. zorganizowali 

dyskotekę na zakończenie edukacji w naszej szkole absolwentów 

rocznika 2018/19. J. Neubauer 

 06-31.05.2019r. w tym okresie w szkole trwała akcji Rowerowy Maj. 

Kampania miała na celu promocję aktywnego trybu życia wśród 

uczniów i pracowników szkoły. Każdy uczeń klas 6 – 7 i pracownik  
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szkoły, który w maju dotrze na lekcje w sposób aktywny: na rowerze, 

hulajnodze czy rolkach otrzymuje naklejki do rowerowego 

dzienniczka i na wspólny plakat. Dla najaktywniejszych uczestników, 

klas i szkół przewidziane są atrakcyjne nagrody. A. Stark 

KONKURSY: 

 Na przełomie lutego i marca 2019r. odbyła się akcja czytelnicza pt.: 

Misja książka mająca na celu popularyzowanie czytelnictwa wśród 

uczniów, którzy mają niskie statystyki czytelnicze. Akcja polegała 

na zaprojektowaniu okładki ulubionej pozycji książkowej, 

Osiągnęliśmy oczekiwane rezultaty! Wielu z tych uczniów zaczęło 

wypożyczać książki oraz czytać fragmenty podczas przerw 

międzylekcyjnych. K.Dyszer, S. Miszk, A. Stark 

 03.04.2019r. Uczniowie kl. 3 A gimnazjum: Wiktor Miszk, Joanna 

Pioch i Nikodem Rompa wzięli udział w kolejnej odsłonie 

Powiatowego Konkursu Mitologicznego zorganizowanego przez  

I LO w Kartuzach. J. Neubauer 

 25.04.2019r. w sali widowiskowej Kartuskiego Centrum Kultury 

odbył się etap powiatowy 48. Konkursu Recytatorskiego Literatury 

Kaszubskiej Rodnô Mòwa. Celem konkursu było poznawanie 

i popularyzacja literatury kaszubskiej, tradycji i folkloru regionu oraz 

pielęgnowanie mowy kaszubskiej. Konkurs stwarza recytatorom 

okazję do indywidualnej wypowiedzi artystycznej, a także ma wpływ 

na pogłębianie wrażliwości na urodę literatury kaszubskiej. 

W eliminacjach zmierzyło się 54 uczestników ze szkół i przedszkoli 

w powiecie kartuskim. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 

dyplomy i nagrody. W kategorii klas 4-6 szkół podstawowych naszą 

placówkę reprezentował uczeń klasy 4 a – Marcel Konkel, który 

został wyróżniony za swoje wystąpienie. Do konkursu ucznia 

przygotowała p. Janina Wenta. J. Neubauer 

 09.05.2019r. odbyło się podsumowanie Szkolnego etapu konkursu 

logopedycznego dla uczniów kl. 1-3. Przyznano następujące miejsca: 

I–Anna Wiśniewska, II–Hubert Wenta, III–Klara Lejk, 

wyróżnienie–Roksana Linsztet. D. Kuczkowska 

 09.05.2019r. w ramach obchodów 15-lecia Polski w Unii 

Europejskiej i Dnia Europy uczniowie klas 5-8 SP obejrzeli 

prezentację nt. Integracji europejskiej, a Członkowie Szkolnego Klubu 

Europejskiego Europa i My przygotowali dla najmłodszych kolegów 

oraz koleżanek kolorowanki i zgadywanki o państwach Unii 

Europejskiej. J. Neubauer 

 16.05.2019r. uczennice z kl. 6a – Patrycja Dawidowska, Klaudia 

Rychert i Monika Wenta, wzięły udział w IV Wojewódzkim 

Konkursie Wiedzy „Kaszubski Wiec” w SP w Borkowie. Monika 

Wenta zajęła III miejsce. B. Lejk. 

 17.05.2019r. Członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego „Europa 

i My”, przygotowali dla uczniów klas 4 i 5 łamigłówki i krzyżówki 

związane z pontyfikatem św. Jana Pawła II, aby wspólnie 

z młodszymi kolegami i koleżankami świętować 99 urodziny Patrona 

naszej szkoły. J. Neubauer  

 22.05.2019r. społeczność naszej szkoły wzięła udział w symulacji 

wyborów do parlamentu europejskiego, przeprowadzonych przez 

uczniów kl. 8 i 3A gim. J. Neubauer 

 30.05.2019r. uczniowie kl. 7b, 8 i 3A gim.: Dobrosława Rompa, 

Joanna Pioch, Wiktor Miszk, Nikodem Rompa, Dawid Kolke 

i Mateusz Szela wzięli udział w X Powiatowym Konkursie ABC 

Młodego Ekonomisty zorganizowanego w ZSZiO w Kartuzach. 

J. Neubauer 

 16.05.2019r. w X Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Kaszubi wczoraj 

i dziś, pt. Jan Trepczyk – Méster kaszubskiego słowa i pieśni, 

uczennica klasy 7a Marta Mielewczyk zajęła II miejsce. Uroczyste 

wręczenie nagród odbędzie się 06.06.2019r. w Sali Widowiskowej  

im. L. Szopińskiego w Kościerzynie. B. Lejk 

 29.05.2019r. w SP nr 1 w Sierakowicach odbył się Gminny etap 

konkursu logopedycznego dla kl. 1-3. Naszą szkołę reprezentowało 

dwoje uczniów. Przedstawili oni bajki logopedyczne Nad morzem 

oraz Wesołe miasteczko. Anna Wiśniewska z kl. 2a zajęła  

III miejsce, a Hubert Wenta z kl. 1b uzyskał wyróżnienie.  

D. Kuczkowska 

WAŻNE INFORMACJE: 

 Biblioteka szkolna po raz drugi serdecznie zaprasza uczniów, 

rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji do 

uczestnictwa w akcji: „Jak nie czytam, jak czytam”, która odbędzie 

się 07.06.2019r. o godz. 10.00. „Jak nie czytam, jak czytam” jest 

najpopularniejszą akcją czytelniczą w Polsce. Co roku uczniowie  

z całej Polski manifestują, że lubią czytać i czytają więcej niż dorośli. 

K. Dyszer, S. Miszk, A. Stark 

 W dniach 20-31.05.2019r. dla wszystkich uczniów zostały 

przeprowadzone przez pedagoga szkolnego zajęcia profilaktyczne. 

Omówiono czynniki warunkujące bezpieczeństwo w szkole, 

procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych 

oraz obowiązki wynikające z poszanowania drugiego człowieka. 

W szkole została zamontowana również anonimowa skrzynka na 

sygnały służąca wzmocnieniu współpracy między szkołą 

a rodzicami. A. Dyszer 

 1 maja przypadała 15. rocznica wstąpienia Polski do Unii 

Europejskiej. 15 lat temu, o północy, 1 maja 2004 r. Polska stała się 

członkiem UE. Akcesja była rezultatem długotrwałych wysiłków 

wielu rządów. Początki tego procesu sięgają zaś pierwszych miesięcy 

istnienia III RP. 8 kwietnia 1994 r. Polska złożyła formalny wniosek 

o członkostwo w UE. 1 maja 2004 r. wstąpiła do UE. Było to 

największe w historii rozszerzenie UE. UE jest wspólnotą krajów, 

które się różnią, mierzą się z wieloma wyzwaniami, ale jednocześnie 

są świadome pozytywnych efektów współpracy. To doskonały 

moment, aby wspólnie cieszyć się z tego sukcesu. J. Neubauer 
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