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Czas próby…. 

Uczniowie: 
Wiktoria 
Stromecka i 
Mateusz Lu-
becki zakwali-
fikowali się do 
wojewódzkie-
go etapu 
„Pomorskiej 
Ligii Zadanio-
wej” Zdolni z 
Pomorza z 
przedmiotu 
kompetencje-
społeczne 

N 
a   początku grudnia 2019 r. odbyły się egzaminy próbne z 
wydawnictwem OPERON. Do egzaminu przystąpiło 18 
uczniów. Był to pierwszy poważny sprawdzian w życiu 
ósmoklasistów.  Egzamin sprawdzał wiedzę i umiejętności 

z języka polskiego,  matematyki oraz języka obcego nowożytnego. 
W naszej szkole wszyscy uczniowie pisali egzamin z języka angiel-
skiego. Wyniki z tego sprawdzianu pokazały uczniom ich mocne i 
słabe strony.  

Poniżej przedstawiamy wypowiedzi ósmoklasistów na temat odczuć 
towarzyszących im przed sprawdzianem.  

 

-”Byłam zestresowana, ponieważ nie byłam pewna czy moja wiedza 
była wystarczająca.” 

 

-”Nie zadręczałam się złymi myślami, byłam dobrej myśli. Wiedzia-
łam że jeśli chcę napisać jak najlepiej muszę myśleć pozytywnie.” 

 

-”Patrząc na atmosferę jaka panowała wśród nas denerwowałem się 
bardziej.” 



Już od połowy grudnia w budynku szkoły towarzyszyła uczniom atmosfera świąt. 
Ozdobione zimową dekoracją okna, lampki na szkolnym korytarzu i choinka w holu 
to wszystko nastrajało świątecznie i bardzo pozytywnie.  20.12.2019 r. cała spo-
łeczność szkolna mogła obejrzeć Jasełka przygotowane pod kierunkiem pani Iwony 
Krupy przez uczniów klas drugiej i trzeciej. Na początku Szymon Lewandowski  od-
czytał fragment Ewangelii, następnie nasi  koledzy zaprezentowali Jasełka, podczas 
uroczystości uczniowie  wysłuchali również kilku kolęd w wykonaniu zespołu Wiolino,  
na koniec głos zabrała dyrektor Mariola Strzelczyk, która złożyła wszystkim zebra-
nym świąteczne życzenia.  Następnie nadszedł czas na składanie życzeń, była to 
chwila pełna radości, ale i wzruszeń.  Nie zabrakło również wspólnego kolędowania.  
 Po części artystycznej wszyscy zasiedli do stołów nakrytych białymi obrusami i 
przybranych stroikami. Na stołach przygotowany był słodki poczęstunek. Po uroczy-
stości uczniowie udali się na kolejne zajęcia.   

 
 

Oliwia Formela i Oliwia Tarkowska 

Świąteczny Czas 

 



Dni jak każde, a jednak…. 

S 
ą takie dni w kalendarzu, o których nie  pamiętamy. Nie jest o nich głośno 
w prasie, telewizji czy Internecie. A jednak poświęcone są ważnym spra-
wom, gdyż dotyczą  relacji międzyludzkich. W listopadzie 2019 r. w naszej 
szkole uczniowie pod opieką pedagoga p. Anny Gółkowskiej oraz p. Katarzy-

ny Badzińskiej wyróżnili w kalendarzu: Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, Dzień 
Życzliwości oraz  Dzień Pluszowego Misia. Dlatego też 20 listopada przyszli do 
szkoły ubrani na niebiesko. 21 listopada na drzwiach klas zawisły plakaty zachęcają-
ce do pozytywnego postrzegania siebie, innych i otaczającego nas świata. Patrząc 
wstecz, możemy stwierdzić, że nie ma osoby, która nie miałaby w dzieciństwie po-
wiernika najskrytszych tajemnic—pluszowego misia. 25 listopada oprócz uczniów 
pojawiły się w szkole pluszaki. W bibliotece szkolnej królowały „Przygody Kubusia 
Puchatka”, a w zamian za kartkę urodzinową dla Misia można było zrobić sobie 
zdjęcie Mini foto budce. 

 

Weronika Śnieda  



 Ostatnimi czasy w naszym kraju coraz więcej ludzi decyduje się na za-
adoptowanie lub kupno    zwierzęcia domowego . Dzieje się tak z różnych powo-
dów, często jest to po prostu  moda na określoną rasę. Podejmując decyzję o 
wzięciu psa lub kota, ludzie często nie zastanawiają się nad  konsekwencjami 
swojej decyzji. Zapominają, że biorą do domu żywą istotę, która ma swoje po-
trzeby, usposobienie, a przede wszystkim, że jest to decyzja na dłuższy czas. 
Niestety często zdarza się tak, że obowiązki przerastają człowieka, że pies 
czy kot dorasta i nie jest już milusią puchatą zabawką, że złe podejście opie-
kunów wywołuje u zwierząt agresję. Wtedy ludzie postanawiają się  pozbyć 
„nowych domowników”, „upominków urodzinowych”, „prezentów świątecznych”. 
Na szczęście coraz częściej pracownicy schronisk dla zwierząt podejmują de-
cyzję o niewydawaniu do adopcji zwierząt w okresie świątecznym, a także pro-
cedury przedadopcyjne są tak skonstruowane, aby zwierzęta trafiły do odpo-
wiedzialnych domów.  

Osiem pytań, które należy sobie zadać przed adopcją lub kupnem psa 

1 Czy stać mnie na utrzymanie psa? To oznacza dobrą, specjalistyczną (nie z 
marketu) karmę, smaczki, posłanie, zabawki, miski, szelki, smycze, wizyty u wete-
rynarza (w tym być może szycie łap, operacje, takie koszty mogą iść nawet w ty-
siące — czy dasz radę uratować wtedy psu życie?). 
2 Czy pies, którego chcę przygarnąć/ kupić współgra z moim stylem ży-
cia? Może podoba mi się husky, ale tak naprawdę jestem molem książkowym, 
który kocha leżeć na kanapie? A może jestem superaktywną osobą i potrzebuję 
przyjaciela do biegania? A może dużo podróżuję, nie będę mieć z kim zostawić 
psa, ale małego mogę ze sobą zabierać?  
3 Czy ktoś w rodzinie ma alergię?  
4 Ile czasu i siły chcę poświęcać na pielęgnację psa? Czy będę często go ką-
pać? Chodzić z nim do psiego fryzjera? Czy wymaga on specjalnych zabiegów? A 
może wolę psa bezobsługowego? 
5 Czy mam czas na psa? Nieważne czy masz dom z ogrodem czy nie. Pies po-
trzebuje wyjść poza swoje terytorium, powąchać, spotkać inne psy, pobiegać, po-
bawić się.  
6 Czy jestem gotowa na to, że pies zniszczy mi mieszkanie? Na wybuchające 
poduszki? Zeżarte drogie buty? Pożarte książki i kable? Remont generalny drzwi i 
ścian? Mdlejące drzewka bożonarodzeniowe?  
7 Czy chcę układać psa pod siebie? Dawniej po prostu psa się miało, dziś z 
psem chodzi się do psiego przedszkola i…  
8 Co zrobię z psem, kiedy będzie trzeba gdzieś jechać?   

Źródło: http://blimsien.com/osiem-pytan-ktore-nalezy-sobie-zadac-przed-
adopcja-lub-kupnem-psa/                                    

                      Wiktoria Stromecka 

Szkolny Węzeł 

Ku przestrodze 
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Wróżby, przepowiednie, kabały... 

Szkolny Węzeł 

A 
ndrzejki-wieczór wróżb, odprawianych w nocy z 29 na 30 XI, w wigilię św. 
Andrzeja -patrona Szkocji, Grecji i Rosji. W naszej szkole zabawa an-
drzejkowa odbyła się 29.11.2019r., została zorganizowana przez klasę 6b. 
Jak nakazuje obyczaj uczestnicy wzięli udział w ,,Wieczorze wróżb’’. A nasi 

szkolni wróżbici  przepowiadając przyszłość, wyjawiali : przyszłe zawody, imiona 
przyszłych partnerów, miejsce zamieszkania. Wszystko to za sprawą magicznej ku-
li. Wieczór  uświetniały skoczne melodie, przy których tańczono. Nie zabrakło także 
słodkiego poczęstunku przygotowanego przez rodziców. Wieczór można uznać za 
udany.   
 

Weronika Chmielecka 



 

O 
d 10 grudnia w naszej szkole rozchodził się zapach świąt Bożego Narodzenia, 
gdyż tego dnia uczniowie pod opieką pań: Sylwii Kaliszewskiej, Mirosławy Tor-
bowskiej, Katarzyny Kurdupskiej, Katarzyny Szczęsnej piekli pierniki na 
Kiermasz Bożonarodzeniowy zorganizowany przez panią Wójt Elżbietę Kra-

jewską .Uroczystość odbyła się 18 grudnia przy stacji PKP w Sadlinkach.  

W trakcie kiermaszu sprzedawano własnoręcznie robione ozdoby świąteczne. W krea-
tywnym kąciku można było zrobić ozdoby oraz ustroić pierniczki. Odbyły się także wy-
stępy artystyczne młodzieży ze szkół w gminie Sadlinki oraz przedszkolaków z Nebro-
wa Wielkiego. Mimo panującego chłodu, atmosferę podgrzewały gorące serca uczestni-
ków i  wspólne kolędowanie.  

 

Weronika Justa 

Kiermasz Bożonarodzeniowy  



W 
listopadzie  uczniowie klas 6 a, 6b i 7 pojechali do teatru w Grudziądzu 
na przedstawienie pod tytułem ,,Opowieść Wigilijna”. Sztuka oparta była 
na opowiadaniu Karola Dickensa.  Przedstawienie było o tym, że 4 duchy 
miały pokazać magię Bożego Narodzenia Ebenezer ‘owi Scrooge”owi. Naj-

pierw przyszedł duch wspólnika Scrooog ’a —Jakub Marley, który powiedział, że jeśli 
się nie zmieni, to za rok umrze i że o 24 przyjdzie pierwszy duch – Przeszłych 
Świąt, o 2 rano drugi – Teraźniejszych Świąt, a trzeci o trzeciej rano —Przyszłych 
Świąt. Scrooge postanowił zdrzemnąć się i zobaczyć czy o 24 przyjdzie pierwszy. 
Mimo, że wątpił, wszystkie 3 duchy pojawiły się punktualnie. Po wizycie 3 ducha 
główny bohater bardzo się zmienił. Zaczął pomagać i spędził święta ze swoim sio-
strzeńcem, Fredem. Dał też pieniądze na akcję charytatywną i kupił indyka na wigi-
lię rodzinie swojego pracownika.  

 Sztuka w bardzo przystępny sposób ukazuje, jak ważne są relacje między-
ludzkie oraz to, że samotny człowiek, który izoluje się od ludzi staje się coraz bar-
dziej zgorzkniały.  

 Jestem przekonana, że każdy widz wychodzący z teatru poczuł „ducha świąt” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcelina Trzaska 

 

Szkolny Węzeł 
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Marcela poleca  


