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ROK SZKOLNY 2021/2022 
 

WYCIECZKI:  

• We wrześniu w ramach języka kaszubskiego uczniowie kl. 1-3 spędzili czas 

na wycieczce w Łebie. Odwiedzili Rodzinny Park Rozrywki, w którym królują 
dinozaury. Dzieci odbyły fantastyczną przygodę w przeszłość, aż do epoki 

kredy, kiedy na ziemi żyły starożytne gady. Uczniowie kl. 4-7 zwiedzili 

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, gdzie dużo dowiedzieli się na 
temat ostatnich przedstawicieli rodu Gryfitów. Uczniowie mogli obejrzeć 

wystawy etnograficzne związane z mniejszościami narodowymi, które 

zamieszkały Ziemie Odzyskane oraz zwiedzili wystawę poświęconą 
Kaszubom. Uczniowie kl. 6 wybrali się na pieszą wycieczkę po najbliższej 

okolicy, odwiedzili cmentarz poewangelicki, znajdujący się w Gowidlinie. 

Dzieci odkryły, że mały las kryje w sobie tajemnice, których jeszcze nie znały. 
Uczniowie kl. 8 udali się na wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego  

w Sylcznie, gdzie najważniejsze były wspólne rozmowy przy warsztatach 

hafciarskich oraz mile spędzony czas. B.Lejk 

• 19.10.2021r. odbyła się wycieczka do Kościerzyny uczniów kl. 5a, 5b pod 

opieką swych wychowawców. Pierwszym punktem wyjazdu był film animacja 
– komedia Mała Wielka Stopa 2: W rodzinie siła w kinie Remus. Drugim 

punktem wycieczki było zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Kolejnictwa 

w Kościerzynie. A.Wenta, D.Tandek 

• 03.11.2021r. uczniowie kl. 4 udali się na wycieczkę do Malborka,  

by zwiedzić Zamek Krzyżacki oraz poznać jego historię. Dzieci dużo 
dowiedziały się o Krzyżakach, czyli rycerzach Zakonu Szpitala Najświętszej 

Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Uczniowie dowiedzieli się, 

że malborski zamek jest największą budowlą ceglaną w całej Europie. B.Lejk 

KONKURSY: 

• 15.10.2021r. odbyły się eliminacje Wojewódzkiego Konkursu z Geografii. 

Najlepszy wynik osiągnął B.Wiśniewski z klasy 7b drugie miejsce zajął  

A.Jędryczka z klasy 8c, a trzecie miejsce M.Konkel z klasy 7a. B.Salamon 

• 05.11.2021r. został rozstrzygnięty II Gminny Konkurs Plastyczny pt. Moja 

ulubiona postać z bajki .Prac było bardzo dużo i wszystkie piękne. Głównym 

celem konkursu było rozbudzanie w dzieciach zainteresowania bohaterami 

różnych bajek, wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, jak 
również rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci. W kategorii 0-1 uczennica 

klasy 1b zajęła drugie miejsce. A.Walkusz 

• 06.11.2021r. odbyło się jubileuszowe XX Dyktando Kaszubskie organizowane 

przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Uczestnicy z całych Kaszub spotkali 

się w Szczecinie, by stanąć w szranki o zaszczytny tytuł Méster kaszëbsczégò 

pisënkù. Wśród uczestników nie zabrakło również reprezentacji z naszej 

szkoły. W najmłodszej kategorii w finale reprezentowały naszą placówkę: 

A.Boryńska i Z.Sela, w kategorii klas 4-6: A.Jędryczka i M.Woźniak,  
a w kategorii klas 7-8: W.Labuda i J.Mielewczyk. W wyniku konkursu Maja 

Woźniak zajęła III miejsce. B.Lejk 

• Uczniowie klasy 1a wzięli udział w III Powiatowym Konkursie Plastycznym 

Bezpieczna droga – znam zasady ruchu drogowego dla klas 0 – 3, 

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 w Żukowie. Celem konkursu 
było m.in.: popularyzacja wiedzy na temat bezpieczeństwa osób poruszających 

się pieszo, na rowerach oraz w pojazdach samochodowych, zwrócenie uwagi 

na przepisy i zasady ruchu drogowego, rozwijanie kreatywności i uzdolnień 
plastycznych wśród uczniów. III miejsce zajęła L.Sopka, wyróżnienie 

otrzymały: K.Kunde i Ł.Sela. J.Wenta 

PROGRAMY, PROJEKTY: 

• Od 13.09.2021r. w naszej szkole prowadzone są zajęcia sportowe dla uczniów 

klas 1-3 w ramach projektu WF z AWF Aktywny powrót do szkół. Celem 
projektu jest monitorowanie stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży oraz 

wsparcie uczniów w powrocie do pełnej sprawności fizycznej po 

długotrwałym okresie nauki zdalnej – walka ze skutkami pandemii 
koronawirusa. H.Formela, A.Walkusz 

• 27.09.2021r. uczniowie kl. 4b wymienili się kartkami pocztowymi ze swoimi 

kolegami z Turcji, opisując w nich siebie oraz swoje hobby w ramach projektu 
e-Twinning European Day of Languages 2021. Celem projektu było 

poszerzenie słownictwa oraz rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania 

kulturą innych krajów. A.Kuchta 

• We wrześniu uczniowie kl. 8 tworzyli projekt e-Twinning pt. Redewndungen 

mit Farben. Projekt miał na celu rozwijanie umiejętności niezbędnych w życiu 
codziennym, to jest: językowych, społecznych, uczenia się, informatycznych, 

inicjatywności i przedsiębiorczości oraz współpracy w grupie międzynarodowej. 

A.Kuchta 

• 13.10.2021r. uczniowie kl. 8a brali udział w projekcie e-Twinning pt. Let's 

learn English by associative symbols! Ten projekt ma na celu zebranie dzieci  
z różnych krajów w celu łatwej komunikacji w języku angielskim za pomocą 

symboli skojarzeniowych. Przedsięwzięcie było realizowane z uczniami  

z Ukrainy. A.Kuchta 

• 17.10.2021r. uczennice ze Szkolnego Klubu Wolontariusza wzięły udział  

w projekcie Pola Nadziei 2021 – edycja jesienna Dwa Światy. Celem akcji jest 

zwrócenie uwagi uczniów na los osób nieuleczalnie chorych. Pozyskiwanie 
funduszy na rzecz Kartuskiego Hospicjum Caritas. A. Błaszkowska 

• Październik – grudzień 2021r. – uczniowie kl. 4b biorą udział w projekcie 

ekologiczno – językowym Nasze drzewa, nasza przyszłość wraz z uczniami  

z Portugalii, Rumunii, Turcji i Ukrainy. Projekt w interdyscyplinarny sposób 

podejmuje problem pożarów lasów i wylesiania w dzisiejszych czasach. 
Uczniowie poszerzą słownictwo związane z tematyką przyrody i ochrony 

środowiska. A.Kuchta 

WYDARZENIA: 

• 06.09.2021r. nasza szkoła uczestniczyła w akcji Narodowego Czytania. Lekturą 

jubileuszowej 10. edycji wydarzenia była książka Gabrieli Zapolskiej Moralność 
pani Dulskiej. Jest to społeczna kampania promująca czytelnictwo, która od 2012 

roku organizowana jest przez Prezydenta RP. A.Woźniak, S.Miszk, A.Stark 

• 13-17.09.2021r. uczniowie naszej szkoły po raz kolejny uczestniczyli  

w ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata z hasłem przewodnim Myślę więc 

nie śmiecę. Głównym celem akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej 
uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. A.Wenta 

• 20.09.2021r. odbywał się Dzień Przedszkolaka, to święto ustanowione, by 

podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci i ma 
przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego. Jest też znakomitą 

okazją do zabawy dla wszystkich przedszkolaków. Tak było i w naszych grupach, 

nie zabrakło zabaw i wspólnych zdjęć. Na koniec każde dziecko otrzymało medal 
Super Przedszkolaka oraz dyplom. Dla wszystkich był to bardzo miły dzień. 

N.Stefanowska-Koszałka 

• 20-24.09.2021r. w naszej szkole odbył się Europejski Tydzień Sportu. Jest to 

inicjatywa mająca na celu promowanie aktywnego stylu życia i profilaktyki 

zdrowotnej przy wykorzystaniu lokalnych zasobów krajobrazowych. W ramach 
tego przedsięwzięcia nasi uczniowie wzięli udział w marszu dookoła 

Jeziora Gowidlińskiego, wycieczce rowerowej oraz mieli możliwość 

spróbowania swoich sił tańcząc Zumbę pod okiem profesjonalnej instruktorki. 
P.Staszek, Ł.Jakubek 

• 23-24.09.2021r. dzieci z oddziałów przedszkolnych  wzięły udział w Festiwalu  

Objazdowych Teatrów Lalkowych Młodego Widza FOTEL 2021. Podczas 

dwudniowej imprezy online obejrzeliśmy 3 spektakle na żywo – „Złota 

Ryba”, „O Piecuchu Najwspanialszym” i „Mój przyjaciel pies”. Przedstawienia 
dostarczyły dzieciom wiele pozytywnych wrażeń, zachęciły do nauki poprzez 

zabawę i pozostania z teatrem na dłużej. Stały się przyczynkiem do rozmów  

o najważniejszych wartościach. O bezcennej przyjaźni, o sile miłości, o dobru, 
które zwycięża zło. M. Wolska – Rychert 

• 26.09.2021r. obchodzony jest w całej Europie Europejski Dzień Języków. 

Podczas tego tygodnia uczniowie podczas przerw z dużym zaangażowaniem 

rozwiązywali zadania z języka angielskiego i niemieckiego, odbyły się lekcje 

związane z tematyką europejską, była możliwość zrobienia sobie zdjęcia  



z londyńskim autobusem, strażnikiem królewskim oraz pod Bramą 

Brandenburską przygotowaną przez uczniów klas 8. Uczniowie kl. 8 i 4 tworzyły 
projekty e-Twinning. Nauczyciele języków obcych 

• 28.09.2021r. obchodziliśmy w grupie 4-latków Światowy Dzień Jabłka. Celem 

zajęć było przedstawienie tego owoca w różny sposób - poznanie jego smaku, 
właściwości i pozytywnych cech. Jabłko jest symbolem polskiego rolnictwa.  

P. Grzenkowicz 

• 30.09.2021r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Chłopaka. Jest to bardzo 

sympatyczne święto, ponieważ dziewczyny – a w klasach młodszych panie, 

obdarowują chłopaków małym upominkiem. Początek tego święta w Polsce nie 
jest do końca znany, ale dzięki mediom i portalom społecznościowym zyskał 

popularność. P. Grzenkowicz 

• 08.10.2021r. biblioteka szkolna zorganizowała po raz czwarty Noc Bibliotek. 

Jest to wydarzenie ogólnopolskie. Program akcji bibliotecznej był bardzo bogaty 

i obfitował w różnego rodzaju zadania. Zabawy przebiegały pod hasłem Czytanie 

wzmacnia – Jestem EKO z Norwidem. A.Woźniak, S.Miszk, A.Stark  

• 14.10.2021r. odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów klas 

pierwszych. Uczniowie pięknie zaprezentowali się, recytując wiersze i śpiewając 
piosenki. Na zakończenie uroczystości przedstawiciele Rady Rodziców wręczyli 

dzieciom upominki. J. Wenta 

• 16.10.2021r. obchodziliśmy Europejski Dzień Przywracania czynności serca. 

Uczniowie naszej szkoły nauczyli się jak prawidłowo przeprowadzić masaż 

serca, podczas zajęć z wychowawcą rozmawiali o zdrowym stylu życia, który ma 
na celu zapobieganie chorobom serca. J. Wójcik 

• 18 - 22.10.2021r. w szkole odbył się Szkolny Tydzień Profilaktyki pod hasłem 

Stawiam na zdrowie po pandemii. Uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z Panią 

Pielęgniarką, Strażakami oraz Policjantami. Najważniejszym  zadaniem działań 

profilaktycznych w szkole było uświadomienie młodym ludziom, że życie jest 
nadrzędną wartością, dlatego należy je chronić  dbając  o  zdrowie  

i bezpieczeństwo. A.Błaszkowska 

• 20.10.2021r. w naszej szkole odbył się XXIII Dzień Papieski pt. „Nie lękajcie 

się”. Uczniowie klas 8 wraz z nauczycielami przygotowali montaż słowno-

muzyczny, upamiętniający czyny, dokonania i pontyfikat Św. Jana Pawła II. Ten 
dzień był wdzięcznością i łącznością duchową z Ojcem Świętym i Jego 

nauczaniem. W. Brzeska, L. Stahlke  

• 25-29.10.2021r. nasza szkoła przyłączyła się do akcji MEiN Szkoła Pamięta. 

Celem akcji było odwiedzenie i porządkowanie grobów osób zasłużonych  

i cenionych w naszej najbliższej okolicy. J.Neubauer 

• 29.10.2021r. nasza szkoła wzięła udział w zorganizowanej przez bibliotekarzy  

II Międzynarodowej edycji VI Ogólnopolskiej akcji Przerwy na czytanie,  

w której wzięło udział 429 uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Celem 
akcji jest bicie rekordu osób czytających na przerwie oraz promocja czytelnictwa 

wśród dzieci i młodzieży, pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe, 

zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu. 
S.Miszk, A.Stark, A.Woźniak 

• W październiku nasza szkoła wzięła udział w akcji charytatywnej Kolorowe 

kredki, czyli wielki kredkowy recykling. Jest to akcja proekologiczna 

wspierająca recykling i ucząca dzieci ograniczania konsumpcyjnego stylu życia. 

Kredki, które są w gorszym stanie przerabiane są na kredkową biżuterię, z której 
dochód przeznaczany jest na akcję Niewidzialny Mikołaj i Dobra wróżka. 

D.Tandek 

• 03.11.2021r. odbyło się spotkanie uczniów klas 6 i 7 z trenerem odżywiania  

z Klubu Zdrowia z Kartuz. Celem spotkania było zwrócenie uwagi na 

prawidłowe odżywianie, zdrowy styl życia oraz dietę dostosowaną dla uczniów 
oraz jaki wpływ na nasze odżywianie miała pandemia. A. Błaszkowska 

• 04.11.2021r. w szkolnej bibliotece odbyło się uroczyste Pasowanie na 

czytelnika pod hasłem Wyruszamy w czytelniczą podróż. 45 uczniów klas 
pierwszych stało się pełnoprawnymi czytelnikami naszej szkolnej biblioteki. 

Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do 

korzystania z biblioteki szkolnej. A.Woźniak, S.Miszk, A.Stark 

• 05.11.2021r. na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień 

Postaci z Bajek. Tego dnia każda grupa zorganizowała zabawy wymagające 
wykazania się znajomością treści bajek, tych znanych i mniej znanych, m.in. 

dzieci rozwiązywały zagadki, rozpoznawały bajkę po rekwizycie oraz po 

przeczytaniu fragmentu książki. Były muzyczne zgadywanki bajkowe, zabawy 
ruchowe oraz fotobudka. Ten dzień sprawił przedszkolakom wiele radości,  

a jednocześnie przypomniał jak ważne są bajki. M. Wolska – Rychert 

• 8-10.11.2021r. Maraton dla Niepodległej – akcja z okazji 103 rocznicy 

odzyskania niepodległości przez Polskę. Społeczność szkolna wzięła udział  

w maratonie plastycznym Piłsudski – bohater Niepodległej; następnie każda 
klasa otrzymała możliwość wykonania pamiątkowego zdjęcia W barwach 

Niepodległej, a w ostatnim dniu maratonu odbył się uroczysty apel tworząc 

Alfabet Niepodległej. J.Neubauer 

• 10.11.2021r. włączyliśmy się do akcji MEiN Szkoła do hymnu. Celem było 

wspólne odśpiewanie polskiego hymnu narodowego o symbolicznej godzinie 

11.11. J.Neubauer 

WAŻNE INFORMACJE: 

• Nauczyciele biblioteki za pośrednictwem gminy przystąpili do  Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa. Została złożona odpowiednia 

dokumentacja, co poskutkowało pozytywną decyzją związaną z udzieleniem 

bibliotece szkolnej wsparcia finansowego w kwocie 15.000 złotych na zakup 
nowych książek oraz wyposażenia. A.Stark, S.Miszk, A.Woźniak 

• Świetlica środowiskowa w Borowym Lesie otwarta jest codziennie od 

poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 – 17.00. Opiekunowie zapraszają 

do świetlicy mieszkańców i dzieci na następujące zajęcia: odrabianie lekcji – 

samodzielnie bądź z pomocą, tenis stołowy (ping-pong), nauka obsługi 
komputera, pomoc w tworzeniu pism urzędowych i umów. A.Stark 

• 14.09.2021r. otwarto Punkt wspierania dzieci i młodzieży Dobre miejsce, 

który mieści się w naszej szkole. Celem świetlicy jest rozwój kompetencji 

społecznych, podopieczni uczą się jak w bezpieczny sposób nawiązywać 

relacje rówieśnicze i z osobami dorosłymi, poznają swoje mocne strony, 

rozwijają twórczość i kreatywność, uczą się odreagowywać w sposób 

konstruktywny nieprzyjemne emocje. Zajęcia mają charakter grupowy. A.Stark 

• Od września 2021r. w grupie dzieci 6-letnich wdrożony został projekt 

Edukacja przez szachy, która przyczynia się do zwiększenia umiejętności 

matematycznych, szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, 
myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowania 

ważnych cech osobowości: odpowiedzialność, koncentracja, intuicja. A.Stark 

• Od października 2021r. uczniowie klas 1 jako jedyni w naszej szkole nie 

siedzą na tradycyjnych krzesełkach podczas lekcji. Dyrekcja zaproponowała 

rodzicom znaną i dobrze ocenianą w krajach zachodnich metodę, polegającą 

na zastąpieniu krzeseł piłkami terapeutycznymi. Zastosowanie piłek 
równoważnych ma na celu przede wszystkim: wzmocnienie mięśni dziecka, 

poprawę koordynacji ruchowej i koncentracji uwagi, zwiększenie stabilności 
ciała, integrację obu półkul mózgowych, uaktywnienie półkuli „leniwej”. 

A.Stark 

• 15.10.2021r. w sali konferencyjnej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 

odbyły się Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podczas 

uroczystości nauczyciele zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi  

i resortowymi. Komisja doceniła dorobek Joanny Neubauer i Bernadety 

Piotrowskiej. W dowód uznania otrzymały Medal Komisji Edukacji 

Narodowej. A. Stark  

• Szanowni Rodzice, w naszej szkole jest możliwość spotkania się  

z wychowawcą i nauczycielami przedmiotów podczas wywiadówek oraz  

w dowolnym terminie ustalonym wcześniej z danym nauczycielem.  
A. Stark 

DODATKOWE DNI WOLNE: 

 07.01.2022r. (piątek), 02.05.2022r. (poniedziałek), 24.05.2022r. (wtorek),  

25.05.2022r. (środa), 26.05.2022r. (czwartek), 17.06.2022r. (piątek) 
 

PROSIMY ŚLEDZIĆ NA BIEŻĄCO INFORMACJE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ 
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