
 

 

     SZKOLNE ECHO 

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skrwilnie 

Humor z zeszytów szkolnych 
*** 

Na lekcji religii: 
- Kto z was, dzieci, chciałby iść do nieba ? - pyta ksiądz katecheta. 
Wszystkie dzieci podnoszą ręce do góry, tylko Jaś siedzi bez ruchu. 

- A ty, mój chłopcze, nie chcesz iść do nieba ? 
- Chcę i to bardzo, ale obiecałem tacie, że zaraz po lekcjach wrócę do 

domu. 
*** 

Na lekcji wychowania fizycznego nauczyciel poleca uczniom ćwiczyć 
"rowerek". Jeden z chłopców nie rusza nogami. 

- Dlaczego nie ćwiczysz ? 
- Bo ja teraz jadę z górki... 

*** 
Nauczyciel tłumaczy uczniom, że nie ma pojęcia "większej" lub 

"mniejszej" połowy. 
Obie połowy są zawsze równe. Pod koniec lekcji podsumowuje: 

- Ale co ja wam będę tłumaczył ! I tak większa połowa z was pewnie 
tego nie rozumie ! 

*** 
Nauczyciel na lekcji polskiego pyta się Stasia: 

- Jaki to czas? Ja się kąpie, ty się kąpiesz, on się kąpie... 
- Sobota wieczór, proszę pana. 

Wiktoria :)  
Skład redakcji:  

 

Skład redakcji: Marta Ciarcińska, Szymon Graczyk, Karol Graczy-
kowski, Julia Kolczyńska, Błażej Kowalski, Oliwia Leśniewska, Aga-
ta Okońska, Karina Rybinkowska, Wiktoria Słabkowska, Weronika 
Wojciechowska 
 

Przepisywanie tekstów: Wiktoria Słabkowska 
Opracowanie komputerowe- p. Tomasz Graczyk 
Opieka nad gazetką- p. Maria Manelska 

 

 

Gazetka SP im. A. Mickiewicza w Skrwilnie 
Nr 2 (83) grudzień/styczeń 2019/2020r. 



 

 

STRONA 2 SZKOLNE ECHO OD REDAKCJI 

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skrwilnie 

 

Drodzy Czytelnicy ! 

Witamy Was w Nowym 2020 Roku. Nastała już kalendarzowa 
zima, której niestety za oknem nie widać. Jednak nie popadajcie w 
pesymistyczny nastrój, ponieważ mamy dla Was wiele ciekawych 
artykułów do przeczytania. Byliśmy na wycieczkach, braliśmy 
udział w konkursach, śpiewaliśmy kolędy i pastorałki czasie 
Szkolnej Wigilii, a ósmoklasiści napisali próbny egzamin. Jednym 
słowem, jest o czym czytać. Znajdziecie również łamigłówki i 
humory. Miłej lektury! Życzymy Wam udanych ferii! 

W imieniu redakcji  
Wiktoria Słabkowska 
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Świąteczna krzyżówka z hasłem 

1. Zwierzę – pomocnik Mikołaja. 
2. Pijemy, aby ogrzać się zimą. 
3. Silny wiatr. 
4. Tego dnia pod obrusem.  
5. Mieszkaniec bardzo zimnego kraju. 
6. Zimowa przeszkoda na drodze. 
7. Często organizowany zimą. 
8. Kojarzy się z sylwestrem. 
9. Zimą tworzy się na drodze (śliska nawierzchnia). 
10. Rzucanie się śnieżkami inaczej - .............. na śnieżki. 
11. Wigilijna ...............  

 
 
 

 Wiktoria :) 
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Zagadka 

Zakoloruj gwiazdki i odczytaj hasło. 
 

Wizytówki  

 
 
 
 

Imiona i nazwiska dzieci przestaw tak, aby utworzyły kraje 

Ameryki Południowej. 

Ela   Nezuwe 

Iza   Byral 

Ola  Ibiw 

Ewa Dork 

Renata Gyn 

Ula   Mobik 

Aga   Jun 
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STRONA 3 SZKOLNE ECHO Z ŻYCIA SZKOŁY 
Czytelnictwo w poszczególnych klasach szkoły podstawowej  

w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 
 

Klasa 1 – 13/21 uczniów  = 61,9 % uczniów 
Klasa 2a – 19/19 uczniów = 100% 
Klasa 2b – 7/18 uczniów = 38,9% 
Klasa 3a – 10/15 uczniów = 66,7% 
Klasa 3b – 14/14 uczniów = 100% 
Klasa 4   –  9/9 uczniów    = 100% 
Klasa 5a – 16/17 uczniów = 94,1% 
Klasa 5b – 21/21 uczniów = 100% 
Klasa 6a – 15/20 uczniów = 75% 
Klasa 6b – 13/20 uczniów = 65% 
Klasa 7a – 19/19 uczniów = 100% 
Klasa 7b – 18/18 uczniów = 100% 
Klasa 8 – 24/24 uczniów = 100% 
 
Najwięcej książek wypożyczyli: 
W klasach I – III: 

Aurelia Wierzchowska z kl. 2a – 19 książek 
Iga Meler z kl. 3a    – 10 książek 
Dawid Milarski z kl. 2b   – 9 książek 
 

 

W klasach IV – VIII: 
Julia Stańczak z kl. 5b             – 7 książek 
Weronika Kamińska z kl. 8   – 6 książek 
Weronika Nowowiejska z kl. 5a  – 5 książek 
Maria Leśniewska z kl. 5a   – 5 książek 
Maja Skoczylas z kl 6a   – 5 książek 
Wiktoria Michalska z kl. 8   – 5 książek 
Klaudia Milek z kl. 8    – 5 książek 
 

 

Czytelnictwo w poszczególnych klasach w przeliczeniu na 1-ego ucznia: 
I miejsce klasa IIa – śr.3,8 
II miejsce klasa Va – śr. 3.1 
III miejsce klasa VIII – śr.2,7 
 
Na kolejnych miejscach: Vb – śr. 2,6, kl. IIIa, IIIb i VIIa – śr. 2,3, kl.VIIb - śr. 
1,9, kl. IV - śr. 1.6, kl. VIa - śr. 1,4, kl. I - śr. 1,3 , kl. IIb i VIb -  śr. 1.1. 

 
 

Średnia wypożyczeń na 1-ego czytelnika wyniosła 2.1 wolumina. 
 



 

 
 

STRONA 4  SZKOLNE ECHO Z ŻYCIA SZKOŁY 

Klasa VI a 

.Najlepsi uczniowie w szkole w I semestrze roku  
szkolnego 2019/2020 ze średnią co najmniej 4,75 

 

Klasa V a 

 
 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Średnia 
1. SYLWERSKA Klaudia 5,23 
2. KAWAŁKOWSKA Izabela 4,92 
3. PIĄTKOWSKA Małgorzata 4,77 
4. ZALEWSKA Nikola 4,77 

Klasa V b 
Lp. Nazwisko i imię ucznia Średnia 
1. WOJCIECHOWSKA Anna 5,54 
2. JABŁOŃSKA Agata 5,0 
3. STAŃCZAK Julia 4,77 

Klasa VI b 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Średnia 
1. WOJCIECHOWSKA Weronika 5,46 
2. WYSAKOWSKA Kornelia 5,23 
3. KOWALSKI Błażej 5,15 
4. ARANOWSKI Maciej 5,0   

Lp. Nazwisko i imię ucznia Średnia 
1. OKOŃSKA Agata 5,38 
2. GRACZYK Szymon 5,31 
3. KLONOWSKA Zuzanna 5,23 
4. KOSOBUDZKI Tymoteusz 5,23 
5. SYLWERSKA Maja 5,08 
6. SZAŁWIŃSKA Kinga 4,85 
7. SZCZEPAŃSKI Paweł 4,77 
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STRONA 25 SZKOLNE ECHO KĄCIK MUZYCZNY 

Dawid Podsiadło  
Polski piosenkarz oraz autor tekstów. Uro-
dził się 23 maja 1993 roku w Dąbrowie Gór-
niczej. W 2012 roku zwyciężył w finale dru-
giej edycji programu telewizyjnego X Fac-
tor. W 2013 roku wydał swój pierwszy al-
bum pt. „Comfort and Happinnes”. Za tak 
ciężką pracę Dawid dostał status diamento-
wej płyty. W czerwcu 2013 roku otrzymał nominację do nagrody 
Eska Music Awards. Zagrał na dwóch wielkich festiwalach. 9 
września 2015 roku ukazał się pierwszy singiel zwiastujący płytę 
pt. „W dobrą stronę”. Singiel okazał się sukcesem, zajął 1. miejsce 
na liście Airplay. 6 listopada 2016 roku ukazała się druga płyta 
„Annoyance and disappointent”, która odniosła ogromną popular-
ność. Pod koniec 2016 roku ogłosił zawieszenie kariery. 6 czerwca 
2018 roku powrócił z fenomenalną muzyką. Wydał teledysk do 
piosenki „Małomiasteczkowy”, zajął szczytowe miejsce w listach 
przebojów radiowych w Polsce. Później pojawił się kolejny utwór 
„Nie ma fal”, który również okazał się przebojem. Nadszedł wielki 
dzień w życiu Dawida Podsiadło 19 października wydał trzeci so-
lowy album pt. „Małomiasteczkowy”, którym podbił wszystkie 
serca Polaków, swoich fanów. Ruszył w trasę po głównych mia-
stach Polski, a następnie po mniejszych miejscowościach. Dawid 
Podsiadło osiągnął wielki sukces, myślę, że niedługo zacznie mię-
dzynarodową karierę. 

Julka Kolczyńska  
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STRONA 24 SZKOLNE ECHO MODA I URODA 

MODA   I  URODA 
Hity tegoroczne-
go karnawału i 
nie tylko karna-
wału. W tym se-
zonie karnawało-
wym zapanowa-
ła moda na  
błysk, garnitury i 
sukienki maxi. 
Dla kobiet 
uwielbiających styl sportowy, mamy też propozycję w postaci jean-
sów z modną bluzką np. z aplikacjami lub hiszpańskim dekoltem. 
Duże, efektowne loki są dobre na każdą okazję. Włosy można ukła-
dać na różne sposoby, jednak duże loki lub fale są idealnym rozwią-
zaniem dla włosów półdługich i długich. Błyszczące, perłowe,  ele-

ganckie  spin-
ki, wsuwki i 
opaski w stylu 
lat 60. to nie-
zaprzeczalny 
hit sezonu!   
Na podstawie 
Internetu 

 
 

Agata 
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Lp. Nazwisko i imię ucznia Średnia 

1. SŁABKOWSKA Wiktoria 5,21 
2. CIARCIŃSKA Marta 4,86 

3. LEŚNIEWSKA Aleksandra 4,79 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Średnia 

1. CELEBUCKI Michał 4,93 

2. DOBIESZ Zuzanna 4,93 

3. KOLCZYŃSKA Julia 4,93 

4. RYBINKOWSKA Karina 4,93 

Klasa VIII 

Klasa VII a 

Klasa VII b 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Średnia 

1. PEPEL Samanta 5,14 

2. KOLCZYŃSKI Jan 5,0 

3. SĘKOWSKI Filip 5,0 

4. MIŁEK Klaudia 4,93 

5. JABŁOŃSKA Dominika 4,86 
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1. KLASA  IV  89,3 % 

2. KLASA  V A 97,72 % 

3. KLASA  V B 95,56 % 

4. KLASA  VI A 92,4 % 

5. KLASA  VI B 94,29 % 

6. KLASA  VII A 91 % 
7. KLASA  VII B 94,76 % 
8. KLASA  VIII 94,71 % 

FREKWENCJA KLAS 

1. KLASA  IV  3,81 

2. KLASA  V A 4,26 

3. KLASA  V B 4,05 

4. KLASA  VI A 4,04 

5. KLASA  VI B 3,71 

6. KLASA  VII A 3,77 

7. KLASA  VII B 3,69 

8. KLASA  VIII 3,39 

Średnie klas 
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POWITANIE NOWEGO ROKU W RÓŻNYCH KARAJACH  
 

NOWY ROK jako pierwsi na świecie witają mieszkańcy Wyspy Kiriti-
mati położonej w centralnej części Oceanu Spokojnego między Australią 
a Hawajami. Wyspy Samoa obchodzą sylwester 25 godzin później. Jako 
jedni z ostatnich Nowy Rok świętują m.in. mieszkańcy Honolulu i wyspy 
Tutuila na Oceanie Spokojnym.  
Europejczycy w sylwestra bawią się na balach lub prywatkach. O półno-
cy składają sobie życzenia  pomyślności na nowy rok.                                                                         
Wielu Brazylijczyków ubiera się na biało, wierząc, że przyniesie im to 
szczęście i pokój w nowym roku. 
W sylwestrową noc Japończycy spożywają uroczystą kolację w gronie 
rodzinnym, podczas której serwowane są tradycyjne potrawy. O północy 
można usłyszeć 108 uderzeń dzwonów dobiegających z buddyjskich świą-
tyń , które mają uwolnić ludzi od złych mocy. Japończycy wierzą, że każ-
dy człowiek ma w sobie 108 grzechów, które należy „zmyć” przed nadej-
ściem Nowego Roku. 

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2020 ROKU ! 
Agata 

Noworoczne życzenia 
Kiedy Nowy Rok nadchodzi, 
ciut radości nie zaszkodzi. 
Jeden uśmiech to za mało, 
lepiej, by się roześmiało! 
Więc zostawcie wszystkie troski, 
by ten Nowy Rok był boski! 
Życzę  Wam szczęśliwego Nowego Roku, zdrowia, szczęścia, speł-
nienia wszystkich marzeń oraz wielu nowych przyjaciół! 

W imieniu całej redakcji 
Błażej Kowalski 

 



 

 
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skrwilnie 

STRONA 22 SZKOLNE ECHO ZWIERZĘTA ŚWIATA 

Pogadajmy o zwierzętach... 
W wielu fil-
mach i bajkach, 
zwierzęciem 
domowym była 
łasica. Dzisiaj 
opowiem wam 
o jednym z ga-
tunków tego 
drapieżnika. 
Łasica górska 

zwana również ałtajską z rodziny łasicowatych, to bliska kuzynka 
łasicy syberyjskiej. Te malutkie zwierzątka, bo mają 20-30 cm, a 
ważą do 350g, żyją w Azji na górskich terenach. Łasice górskie to 
ubarwione zwierzęta, ich futro jest szare, czasami jednak mają brą-
zowe plamki, pyszczek biały. Drapieżnik staje się żółtawy lub brą-
zowy, a jego ogon nabiera rudawego koloru. Jesienią i na wiosnę 
łasice linieją, oznacza to, że zrzucają futro, aby zapuścić nowe o 
innych barwach. Ssaki te polują na nornice, myszy, chomiki, 
szczekuszki, jaszczurki, małe ptaki i niekiedy żaby, ryby i owady. 
Zwierzęta zamieszkują szczeliny skał, nory gryzoni, a czasami 
ukrywają się między konarami drzew. Łasice górskie prowadzą 
nocny tryb życia. Są zwinne, szybkie, a najlepiej radzą sobie w 
pływaniu i spinaczce.      

Na podstawie Internetu 
Oliwia 
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Uczniowie ze 100 % frekwencją w I semestrze 
 roku szkolnego  2019/2020 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa 
1. LEŚNIEWSKA Anna Klasa V a 
2. NOWOWIEJSKA Weronika Klasa V a 
3. SYLWERSKA Klaudia Klasa V a 
4. WITKOWSKA Roksana Klasa V a 
5. WITKOWSKA Weronika Klasa V a 
6.    BUDZICH Kacper Klasa V b 
7. CICHOREK Damian Klasa V b 
8. JABŁOŃSKA Agata Klasa V b 
9. PESTA Dawid Klasa V b 

10. STAŃCZAK Julia Klasa V b 
11. WITKOWSKA Maja Klasa V b 
12. WOJCIECHOWSKA Anna Klasa V b 
13. WOJCIECHOWSKA Weronika Klasa VI a 
14. CIARCIŃSKI Michał Klasa VI a 
15. GOŁĘBIEWSKA Kamila Klasa VI b 
16. GRACZYK Szymon Klasa VI b 
17. KLONOWSKA Zuzanna Klasa VI b 
18. SYLWERSKA Maja Klasa VI b 
19. SZAŁWIŃSKA Kinga Klasa VI b 
20. CIARCIŃSKA Marta Klasa VII a 
21. LEŚNIEWSKA Aleksandra Klasa VII a 
22. CELEBUCKI Michał Klasa VII b 
23. KOLCZYŃSKA Julia Klasa VII b 
24. RYBINKOWSKA Karina Klasa VII b 
25. STACHOWSKI Wiktor Klasa VII b 
26. TARGOŃSKI Piotr Klasa VII b 
27. ZIOMEK Wiktor Klasa VII b 
28. BUDZICH Mateusz Klasa VIII 
29. JABŁOŃSKA Dominika Klasa VIII 

31. MIŁEK Klaudia Klasa VIII 
30. KOLASIŃSKA Wiktoria Klasa VIII 
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HEJ KOLĘDA, KOLĘDA! 
18 grudnia 2019r. w Zespole Szkół w Skrwilnie odbył się uroczysty Kon-
cert Kolęd i Pastorałek. Wydarzenie to na stałe wpisało się w tradycję 
szkoły, ponieważ corocznie tuż przed świętami cała społeczność szkolna 
spotyka się w hali sportowej by wspólnie kolędować. Swą obecnością 
uroczystość zaszczycili również Wójt Gminy Skrwilno p. Dariusz Kol-
czyński, Inspektor ds. Oświaty p. Danuta Szymańska, Proboszcz Parafii w 
Skrwilnie ks. Paweł Waruszewski oraz ks. kanonik Władysław Jagiełło. 
Nie zabrakło również przedstawicieli Rady Gminy Skrwilno oraz rodzi-
ców. Program artystyczny, który zaprezentował chór szkolny, obfitował w 
kolędy i współczesne pastorałki.  Nie zabrakło popisów wokalnych. Na 
koniec głos zabrała Dyrektor Zespołu Szkół w Skrwilnie p. Iwona Jeżew-
ska – Świeżak, która podziękowała uczniom za wspaniały występ, a także 
złożyła świąteczne życzenia wszystkim zebranym. Do życzeń dołączyli 
się Wójt Gminy Skrwilno oraz ks. Paweł Waruszewski. Wspólne kolędo-
wanie wprowadziło wszystkich zebranych w prawdziwy świąteczny na-
strój. Koncert Kolęd wspólnie z uczniami przygotowali : p. Grzegorz Ko-

walski, p. Anita 
Okońska, p. Jo-
lanta Watkow-
ska, ks. Tomasz 
Mączyński, ks. 
Paweł Waru-
szewski. Koncert 
został powtórzo-
ny w niedzielę 
12 stycznia 
2020r. w naszym 
kościele.  

Agata 
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Dziwna ta zima 
Co się z klimatem stało, 

że zimy w tym roku tak mało? 

Jeszcze tak niedawno w grudniu 

śniegu nie brakowało. 

Były bitwy na śnieżki 

i trudne w zaspach przebieżki. 

Biały puch przykrywał drzewa i krzewy 

w grudniowe imieniny Adama i Ewy. 

Popsuliśmy tradycyjny bieg natury 

tworząc w niebie ciężkie, czarne 

dwutlenku chmury. 

Tęsknią wszystkie dzieci 

za ślizgawką i górką pełną śniegu. 

By poranek był śnieżny i mroźny 

zawsze do szkoły odśnieżał pan woźny. 

Więc róbmy wszystko, 

by natura do równowagi wróciła. 

By nas jak dotąd bardzo cieszyła. 
 

 

 

Julka Kolczyńska 
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PRZYSŁOWIA  ZIMOWE                   
Jaka zima, takie lato. 
Gdy woda zimą w rzekach huczy, to na wiosnę mróz dokuczy. 
Gdy nie wymrozi zima, sierpień zbierać co nie ma. 
Późna zima długo trzyma. 
Gdy mróz w lutym ostro trzyma, wtedy jest niedługa zima. 
Zima bez śniegu – lato bez chleba. 
Kiedy ptaki w zimę śpiewają, to w maju im dzioby pozamarzają. 
Po suchej zimie, wiosna bez deszczów nie minie. 

Agata 

BEZPIECZNE  FERIE                     
Ferie zimowe to dla nas wymarzony czas na odpoczynek i zabawę. 
Abyśmy jednak szczęśliwie wrócili do szkoły, musimy stosować zasa-
dy bezpieczeństwa.  
-Nie zjeżdżajmy na sankach w pobliżu dróg. 
-Rzucając się śnieżkami, nie łączmy miękkiego śniegu z kawałkami 
lodu.                                      
-Na łyżwach jeździmy tylko w wyznaczonych miejscach.                                                                          
-Nie doczepiamy sanek do samochodu. Źle zabezpieczony kulig może 
stworzyć duże zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa.                                                                         
- Pamiętajmy, że w zimowe dni kierowcy mają ograniczoną widocz-
ność, a samochody potrzebują dłuższego czasu hamowania. Nie prze-
biegajmy przez ulicę. Pamiętajmy też, by doczepić do rękawa lub ple-
caka element odblaskowy. 

Bezpiecznej zabawy! 
Agata 
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Konkurs plastyczny 
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ekologicznym Konkursie 
Malarskim pt. „Oto las”. Tematem przewodnim był las. Konkurs 
organizowała Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku. Prace 
oceniali artyści plastycy i krytycy sztuki. Jury musiało wybrać naj-
lepsze prace z blisko 600 nadesłanych z 40 szkół. Rozdanie nagród 
odbyło się 18 grudnia 2019r w Galerii Sztuki Współczesnej we 
Włocławku. Wśród laureatów znalazła się Marta Ciarcińska z klasy 
VIIa z naszej szkoły, która odebrała nagrodę osobiście od Prezyden-
ta Miasta Włocławka i udzieliła wywiadu dziennikarce Radia PIK. 

Wyróżnienia otrzy-
mali: Mikołaj Żbi-
kowski z kl. IIb oraz 
Zuzanna Dobiesz z 
kl. VIIb. Do wystawy 
pokonkursowej za-
kwalifikowane zosta-
ły prace Bartosza Bo-
rosa z kl. IIa, Krzysz-
tofa Szczesiaka z kl. 
I, Kornelii Wysakow-
skiej z kl. VIa oraz 
Wiktorii Stolarskiej z 
kl. VIIb. Gratulujemy 
uczniom i ich nauczy-
cielom. 
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Konkurs z języka angielskiego 

 
 

W naszej szkole 12 grudnia 2019r odbył się II Międzyszkolny Kon-
kurs z Języka Angielskiego. Tematem konkursu było sprawdzenie 
wiedzy na temat krajów anglojęzycznych. Do naszej szkoły przyje-
chali uczniowie z Okalewa i Skudzaw wraz z nauczycielami. W 
konkursie wzięło udział 13 uczniów. Po 60 minutowym teście 
uczestnicy posilili się. Po krótkim czasie, tego samego dnia zostały 
ogłoszone wyniki: z naszej szkoły najlepiej wypadła i zajęła 3 miej-
sce- Wiktoria Słabkowska. Wszystkim serdecznie gratulujemy! 
Uczniów naszej szkoły przygotowywali: p. Michał Fodrowski i p. 
Ewelina Filipska. 

Wiktoria :) 
 
 
 
 

Przedświąteczne odwiedziny członków SK PCK      
             
Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas dla nas wszystkich. 
Przy tej okazji członkowie SK PCK ze Szkoły Podstawowej w 
Skrwilnie wraz z opiekunem p. Anitą Okońską pamiętali o swoich 
podopiecznych w okolicy. Jakież było miłe zaskoczenie, kiedy ucz-
niowie z życzeniami zawitali do domów tych osób. Opiekun p. Ani-
ta Okońska wręczyła świąteczne podarunki przygotowane przez 
PCK w Rypinie. Wszyscy wspólnie zaśpiewali znaną kolędę 
„Wśród nocnej ciszy”. Później były wspólne rozmowy, którym to-
warzyszyło wzruszenie i łzy szczęścia, a uśmiechy rozjaśniły twa-
rze wszystkich. To był bardzo mile spędzony czas, który na długo 
pozostanie w naszej pamięci.  
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„Czarnoksiężnik z Archipelagu” 
K. Le Guin 
Chciałabym zaprezentować powieść pt. 
„Czarnoksiężnik z Archipelagu” autor-
stwa K. Le Guin. Chcę o niej wam opo-
wiedzieć, ponieważ czytałam tę książkę 
na konkurs i spodobała mi się. 
„Czarnoksiężnik z Archipelagu” – to po-
wieść dla miłośników fantasy. Opowiada 
ona o losach Geda, młodzieńca, który 
wkracza w świat czarodziejstwa. Zaczął 
on pobierać nauki na odległej wyspie i 
dążyć do zostania czarnoksiężnikiem, lecz 

na jego drodze pojawia się przeszkoda, praktycznie nie do przejścia. 
Książka ukazuje długi czas, a jest nim dorastanie głównego bohate-
ra oraz dążenie do jego upragnionych celów. Widzimy poprzez pry-
zmat czasu, jak zmienia się jego zachowanie. W powieści występu-
je wiele zwrotów akcji, przez co nie jest ona monotonna czy nudna. 
Książka, mimo że opowiada o życiu czarnoksiężnika, pokazuje nam 
również, jakim nie powinno się być w życiu, aby nie popełnić takie-
go błędu jak bohater. Udowadnia, że każdy cel da się osiągnąć, jeśli 
będziemy się starać. Możemy zauważyć, że droga do sławy nie jest 
wcale taka prosta jakby się wydawało. Uważam, że powieść jest 
przeznaczona dla każdej grupy wiekowej. Zachęcam do przeczyta-
nia. Życzę miłej lektury! 

Wiktoria :) 
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Wycieczka projektowa z angielskiego 
2 grudnia 2019r odbyła się wycieczka projektowa z angielskiego. 
Brali w niej udział uczniowie z klasy VIIa oraz VIII. Wyruszyliśmy 
około godziny 8:00 sprzed budynku naszej szkoły, w drogę do To-
runia. Dotarliśmy około godziny 10:00 na lodowisko Tor-Tor. Po 
godzinie spędzonej na jeździe na łyżwach, udaliśmy się do kina na 
film pt. „Last Christmas” z polskimi napisami. Opowiada on o Ka-
te, która jest pechową dziewczyną pracująca jako asystentka Świę-
tego Mikołaja w londyńskim domu towarowym. Lecz, gdy poznaje 
Toma, jej życie zaczyna się zmieniać na lepsze. Film był w świą-
tecznym klimacie, więc był idealny na te porę roku. Bardzo nam się 
spodobał. Ostatnim punktem naszej podróży był posiłek w barze 
Mc Donald’s. Po spędzonej tam godzinie, udaliśmy się w drogę po-
wrotną. Pełni wrażeń wróciliśmy do swoich domów.  

Wiktoria Słabkowska 
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PCK 
W Szkole Podstawowej w Skrwilnie aktywnie działa SK PCK, któ-
rego opiekunem jest p. Anita Okońska. Uczniowie włączają się w 
różne akcje promujące zdrowie, kształtującej nawyki zdrowego od-
żywiania. Młodsi uczestniczą w projekcie „Chroń Dziecięce Uśmie-
chy” dotyczącym prawidłowej higieny jamy ustnej. Starsi biorą 
udział w Olimpiadzie Promującej Zdrowy Styl Życia. W listopadzie 
odbyły się eliminacje na etapie szkolnym, w których uczestniczyło 
8 osób z klasy VIII, wyłonionych przez nauczyciela biologii p. An-
nę Grzegorzewską. Pisali oni test, który zawierał 20 pytań dotyczą-
cych zdrowego stylu życia. Najwięcej punktów i I miejsce w tym 
etapie zdobyła Dominika Jabłońska, która zakwalifikowała się do 
etapu powiatowego. Odbył się on 12 grudnia w Rypinie. Dominika 
zajęła w nim piąte miejsce, otrzymała dyplom i upominek. Gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów ! 
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WOŚP 
28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszej gminie 
odbył się 10 i 11 stycznia 2020r w hali sportowej. W piątek roze-
grane zostały mecze piłki nożnej. W sobotę odbyły się zawody w 
siatkówce. Każda drużyna, żeby zagrać musiała przekazać daną 
kwotę do puszek. Wolontariusze zadbali o poczęstunek dla wszyst-
kich przybyłych. W sobotę częstowały panie z kół gospodyń, przy-
gotowały smakowite przekąski. W tym roku miałam okazję zbierać 
pieniądze do puszki, było to ciekawe doświadczenie. Pod koniec 
drugiego dnia liczyłam pieniądze wraz z innymi wolontariuszami. 
Okazało się, że zebraliśmy 7251,91 zł. Jest to rekord naszej szkoły, 
w ubiegłym roku zebrano ok. 6000 zł. Myślę, że to były dwa praco-
wite, ale przede wszystkim pożytecznie spędzone dni. Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy to wspaniała fundacja, pomagająca 
wielu chorym osobom. 

Julia Kolczyńska 
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Wyjazd do Bydgoszczy  

 
 
 
 

 9 grudnia 2019 roku wraz z klasą 6b pojechaliśmy do Byd-
goszczy na „Bezpieczeństwo ze Świętym Mikołajem”. Już od same-
go rana byłem bardzo podekscytowany. Gdy przyszedłem do szko-
ły, wiele osób w gotowości czekało na autobus. Kiedy po długim 
oczekiwaniu wyruszyliśmy spod szkoły, nasza pani powiedziała, że 
w Rypinie wsiądzie do naszego autobusu pani policjantka. Przez 
całą drogę wesoło rozmawialiśmy. 
 Gdy dojechaliśmy na miejsce docelowe, czyli przed halę spor-
tową ,,Łuczniczka”, wolontariusze z charytatywnych akcji podaro-
wali nam reklamówki z przydatnymi rzeczami np. piórnikami, gum-
kami i słodyczami, ale nie zabrakło też syropu w buteleczce i żel-
ków z witaminami! Chwilę później udaliśmy się na trybuny i kupili-
śmy popcorn. I wreszcie zaczęło się przedstawienie. Policjanci z 
całego województwa zebrali się, aby przekazać nam cenne informa-
cje dotyczące bezpieczeństwa . W pewnym momencie podeszły do 
nas osoby z telewizji i radia, aby zadać nam kilka pytań. Potem po-
kazywano nam różne scenki, których występowały postacie ze zna-
nych filmów, np. Shrek. 

Na koniec, wiele radiowozów pojawiło się na hali                    
i z włączonymi syrenami przejeżdżało wokół trybun. A za nimi je-
chał saniami… Święty Mikołaj! Tradycyjnie na sam koniec wy-
cieczki udaliśmy się do McDonalda na posiłek, po czym w weso-
łych humorach wróciliśmy do szkoły. 

Błażej Kowalski  
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Wycieczka klas V 
W listopadzie, kla-
sy V wraz z wycho-
wawcami pojechały 
na wycieczkę do 
Torunia. W planie 
było odwiedzenie 
kina oraz Muzeum 
Piernika. Na po-
czątku pojechali-
śmy do kina, na 
film pt. „Był sobie pies 2”. Była to smutna historia o psie, który po 
swojej śmierci odrodził się w ciele innego psa. Dbał o szczęście 
swoich najbliższych, był lojalny i bardzo odważny. Film ten był od-
zwierciedleniem powiedzenia „pies to najlepszy przyjaciel człowie-
ka”. Następnym etapem naszej wycieczki była wizyta w barze Mc 
Donald’s. Po posiłku udaliśmy się do Muzeum Piernika. Głównym 
punktem tego spotkania było robienie pierników zgodnie ze śre-
dniowieczną recepturą. Robiliśmy je samodzielnie, to była fajna 
przygoda. Każdy piernik miał swój charakterystyczny kształt. Po 
upieczeniu mogliśmy zabrać smakołyki do domu, a także zakupić 
robione przez fachowców. Można było zakupić również inne pa-
miątki związane z muzeum. Była to wspaniała wycieczka. Najbar-
dziej ze wszystkich atrakcji podobał mi się film, który odzwiercie-
dlał przyjaźń między człowiekiem, a zwierzęciem. 

Klaudia Sylwerska 
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Próbny Egzamin Ósmoklasisty 
Próbny egzamin ósmokla-
sisty odbył się w tym roku 
na początku grudnia. Przy-
stąpiliśmy do niego z entu-
zjazmem, traktując nieco 
jak wielki sprawdzian 
możliwości i umiejętności. 
Okazało się jednak, że ma-
gia słowa „entuzjazm”, 
udzieliła nam się. Nie tyl-
ko odświętny strój, ale i 
sposób przeprowadzania 
testów, uświadomił nam, 
że koniec nauki w szkole podstawowej naprawdę się zbliża. Testy 
nie należały do najłatwiejszych, najtrudniejsza jak zwykle okazała 
się „królowa nauk” – matematyka. Egzamin był jednak dobrą próbą 
przed właściwym testem – uświadomił nam nasze braki, problemy i 
nauczył gospodarować czasem. Mówi się, że „Nie taki diabeł 
straszny jak go malują” – to prawda. Przeżyliśmy te trudne chwile, 
ale diabeł to zawsze diabeł! Trzeba będzie zmierzyć się z nim „na 
poważnie” już w kwietniu, a czasu coraz mniej. Pogoda też nie za-
chęca do nauki... No cóż... Trzymajcie za nas kciuki, was też to kie-
dyś czeka! 

Filip Sękowski 
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Próbny Egzamin Ósmoklasisty c.d. 

Czy był trudny? Zależy jak nas przygotowano i jak my przygotowa-
liśmy się sami. Na przykład język polski – według mnie zadania 
były trudne i łatwe. Pojawiły się pytania dotyczące „Pana Tadeu-
sza”, do napisania była rozprawka na temat optymizmu i zaufania 
do ludzi. Jeśli chodzi o matematykę, problem sprawiły zadania 
otwarte i niektóre zadania zamknięte. A egzamin z angielskiego, 
moim zdaniem był naprawdę łatwy. Podsumowując, egzaminy 
próbne jak nazwa wskazuje są na próbę, uczniom pokazały jak wy-
gląda ta procedura i czego się douczyć, a nauczyciele wiedzą czego 
jeszcze nas nauczyć i co z nami powtórzyć.    

Dominika Jabłońska 

Kącik naukowy 
Co dzieje się w mózgu, kiedy się uczymy? 
Hipokamp- niewielka, głęboko zlokalizowana część mózgu- odpo-
wiedzialna jest nie tylko za nasze wyobrażenia miejsca, w którym 
jesteśmy, ale także tego o czym myśleliśmy i pisaliśmy wczoraj. 
Hipokamp jest również odpowiedzialny za uczenie się np. słówek w 
języku obcym. W 2001 roku po raz pierwszy wykazano, że proces 
uczenia się może zajść tylko wtedy, gdy w hipokampie powstają 
nowe komórki nerwowe. Tak jak w hipokampie (aktywności ner-
wów) szczura można powiedzieć, w którym miejscu klatki on się 
znajduje, tak na podstawie aktywności nerwów w hipokampie czło-
wieka można powiedzieć, czy nauczył się on słówek z języka obce-
go. 

Weronika Wojciechowska 
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W naszej szkole od kilku lat działa Szkolny Klub Wolontariatu. 
Wolontariusze prowadzą wiele akcji charytatywnych. Jednym z 
ostatnich  przedsięwzięć, w którym aktywnie uczestniczyli była 
kwesta na rzecz WOŚP. We wrześniu wolontariuszki– uczennice 
klasy VIII rozpoczęły akcję „Poczytaj mi kolego”. Jest ona adreso-
wana do najmłodszych uczniów naszej szkoły– dzieci z klas „0” 
oraz pierwszaków. Akcja ta zakończy się w czerwcu. Jesienią zaini-
cjowana została także trwająca do dziś akcja zbiórki nakrętek, a w 
grudniu– zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska Reksio w Brod-
nicy. Do akcji tej przystąpiliśmy w ramach ogólnopolskiej akcji 
MEN- „Razem na święta”, jednak w naszej szkole ma ona charakter  
długofalowy i zakończy się w marcu. Z dniem 13 stycznia bieżące-
go roku przystąpiliśmy także do zbiórki na rzecz dzieci– pacjentów 
onkologii dziecięcej w Bydgoszczy. Wszystkich uczniów zachęca-
my do uczestnictwa w niej. Koordynatorem działań SKW jest p. 
Anna Grzegorzewska. 
 


