
 

 

 
                        

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W numerze: 

- 11 listopada w naszej szkole, 

- wywiad z pedagogiem szkolnym- panią Magdaleną Puczyńską, 

- „sportowe zmagania”, czyli wywiad z panem Jakubem Pietrzakiem, 

- NA WESOŁO- dowicy, 

- ogłoszenia. 



 

 

 

WIELKA DATA, na którą naród polski 

czekał tyle lat… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

W środę, 10 listopada, o godzinie 11:11 wszyscy nauczyciele i uczniowie zaśpiewali „Mazurka 

Dąbrowskiego”. W ten sposób cała społeczność szkolna włączyła się we wspólne świętowanie 

kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

„Szkoła do hymnu” to kontynuacja akcji, która rozpoczęła się w 2018r.  

Od początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. 

Z uwagi na trwajacy stan epidemii zamiast uroczystego apelu, uczniowie wysłuchali audycji 

radiowej na temat odzyskania przez Polskę wolności po 123 latach niewoli. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dlaczego data 11 listopada 1918 roku jest tak ważna dla Polaków? 

11 listopada jest symboliczną datą odzyskania przez Polskę niepodległości po wielu latach niewoli i 

zaborów. Data ta jest wyjątkowa, ponieważ odzyskanie niepodległości następowało stopniowo, w wyniku 

pierwszej wojny światowej Polska odzyskała niepodległość sama, bez niczyjej pomocy. Dzięki klęsce 

wojennej wszystkich trzech zaborców i dzięki temu, że naród Polski utrzymał swoją tożsamość przez blisko 

123 lata niewoli. W dniu 11 listopada 1918 nastąpiło zawieszenie broni walczących państw. Dwa dni 

wcześniej Józef Piłsudski, dowódca polskich Legionów, powrócił z więzienia w Magdeburgu i wygłosił 

następujące słowa: 

”Żołnierze! Obejmuję nad wami komendę w 
chwili, gdy serce w każdym Polaku bije 
silniej i żywiej, gdy dzieci naszej ziemi 

ujrzały słońce swobody w całym jej blasku. 
Z wami przeżywam wzruszenie tej godziny 
dziejowej, z wami razem ślubuję życie i krew 
swoją poświęcić na rzecz dobra Ojczyzny i 
szczęścia Jej obywateli. Żołnierze! W 

ciągu wojny światowej w różnych miejscach i 
warunkach tworzyły się próby formacji 

wojskowych polskich (…). Liczę na to, że 
każdy z was potrafi siebie przezwyciężyć i 

zdobędzie się na wysiłek dla usunięcia różnic 
i tarć, klik i zaścianków w wojsku dla 

szybkiego wytworzenia poczucia koleżeństwa 
i ułatwienia pracy(...). Chciałbym, zdając 
sprawę ze swych czynności przed narodem, 
powiedzieć sumiennie o sobie i o was, że 

byliśmy nie tylko pierwszymi, ale i dobrymi 
żołnierzami zmartwychwstałej Polski”. 



 

 

 

 

 

 

…i zwycięstwo! 
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Redakcja: Panie trenerze proszę powiedzieć, w jakich zmaganiach brali udział 

uczniowie naszej szkoły? 

 

Jakub Pietrzak: Miesiące jesienne w naszej szkole to przede wszystkim zawody 

lekkoatletyczne rozgrywane na stadionie, na bieżniach oraz udział w biegach przełajowych. 

Nasze zawodniczki i zawodnicy bardzo często biorą czynny udział w tych zawodach.  

Na początku roku szkolnego braliśmy udział w inauguracji sportowego roku szkolnego 

w lekkiej atletyce. Nasze zawodniczki i zawodnicy zajęli II miejsce wśród Szkół Podstawowych, 

wygrywając w wielu konkurencjach.  

Nasze uczennice brały również udział w Mistrzostwach Powiatu w Koszykówce 

dziewcząt i zajęły I miejsce. Były to uczennice z klas 5, które rywalizowały w kategorii klas 8.  

Ostatnio braliśmy również udział w Biegach Niepodległościowych – tu również godnie 

reprezentowaliśmy naszą szkołę przez grupę zawodniczek i zawodników- II miejsce zajęła 

uczennica klasy 5- Ela Pietrzak, biorąc udział w biegach w kategorii klas 8 oraz Lena 

Szymańska, która zajęła III miejsce również w tej samej kategorii. Wsród chłopców równie 

dobrze zaprezentowali się: Grzegorz Duchna, a w kategorii klas 4- Franciszek Brzozowski i 

Patryk Czaprowski zajmując II i III miejsce.  

 

 

 

 

 

Ostatnie miesiące w naszej szkole to nie tylko nauka. To również liczne konkursy, uroczystości i zawody 

sportowe. Nasi trenerzy wraz ze swoimi zawodniczkami i zawodnikami uczestniczą w zmaganiach 

sportowych. Trzeba przyznać, że sa do tego dobrze przygotowani.  

O swoich zmaganiach sportowych opowiedział naszej redakcji pan Jakub Pietrzak, który wspólnie z 

nauczycielami wychowania fizycznego, przgotowuje zawodników do zmagań sportowych. 



 

 

 

14 listopada odbywały się Wojewódzkie Biegi Przełajowe Uczniów Szkół 

Podstawowych. Naszą szkołę również godnie reprezentowali uczniowie- Lena Szymańska, która 

została Mistrzynią Województwa w biegach przełajowych w kategorii Szkół Podstawowych, a 

Ela Pietrzak zajęła IV miejsce. Natomist wśród chłopców bardzo dobrze wypadł Grzesiu 

Duchna.  

 

Redakcja: W jaki sposób 

przygotowuje Pan swoich uczniów do 

zawodów?  

 

Jakub Pietrzak: W naszej 

szkole prowadzę zajęcia pozalekcyjne 

z koszykówki dla dziewcząt i 

chłopców klas V. Uczniowie chętnie i 

systematycznie uczęszczają na 

zajęcia, bardzo intensywnie ćwicząc. 

Poza tym część uczniów trenuje poza 

szkołą w klubie UKS MOSiR 

Działdowo, biorąc udział w zajęciach 

lekkoatletycznych, które również przygotowują uczniów do startu w zawodach 

międzyszkolnych. Wszystkie nasze sukcesy, to zasługa uczniów: ich ciężkiej pracy, dyscypliny i 

zaangażowania. 

 

Redakcja: Czego życzyłby Pan uczniom naszej szkoły?  

 

Jakub Pietrzak: Wszystkim uczniom i uczennicom naszej szkoły życzę dużo zdrowia. 

Chciałbym, abyście o siebie dbali. To pomoże utrzymać Wam prawidłową tężyznę fizyczną i 

zdrowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W każdej szkole powinien pracować pedagog – ma on pomagać uczniom w rozwiązywaniu 

problemów, służy pomocą i radą w trudnych sytuacjach. W tym numerze dowiemy się jak 

wygląda praca naszej pani pedagog Magdaleny Puczyńskiej oraz w jakich sytuacjach 

możemy liczyć na jej pomoc. 

 

Redakcja: Jaką funkcję pełni pedagog szkolny? 

Magdalena Puczyńska: Pedagog w szkole realizuje zadania z 

zakresu profilaktyki, opieki i wychowania dzieci i młodzieży. 

Zadaniem pedagoga jest udzielanie pomocy i wsparcia 

pedagogicznego w sytuacjach związanych z problemami w 

nauce, problemami wychowawczymi lub trudną sytuacją 

życiową uczniów. 

 

 

 



 

Redakcja: W jakich sytuacjach można zwrócić się do Pani? 

Magdalena Puczyńska: Do pedagoga można zwrócić się w każdej sytuacji problemowej, czy 

to dotyczącej szkoły, czy też innych problemów osobistych. Nie mamy w szkole psychologa, ale 

w razie potrzeby organizuję taką pomoc. 

Redakcja: Kto może przyjść do pedagoga szkolnego? 

Magdalena Puczyńska: Z pedagogiem kontaktują się zarówno uczniowie, jak i ich rodzice czy 

prawni opiekunowie, również nauczyciele. Każdy, kto potrzebuje wsparcia, porady lub też chce 

po prostu porozmawiać. Nie należy się pedagoga bać, pedagog jest po to, aby pomagać. 

Redakcja: Czy rodzice też mogą zwracać się do Pani ze swoimi problemami? 

Magdalena Puczyńska: Oczywiście. Rodzice bardzo często kontaktują się z pedagogiem, w 

celu uzyskania pomocy dla ich dzieci. Również w przypadku różnego rodzaju problemów 

rodzinnych. Uzyskują często informację, w jaki sposób pomóc dziecku oraz informacje o innych 

instytucjach zajmujących się pracą z rodzinami. 

Redakcja: Czego możemy oczekiwać w chwili, gdy przychodzimy do Pani po pomoc? 

Magdalena Puczyńska: Możecie oczekiwać dyskrecji i przede wszystkim uzyskania pomocy w 

rozwiązaniu sytuacji problemowych. Jeśli jest taka potrzeba kieruję uczniów na konsultacje do 

psychologa lub też na specjalistyczne badania z powodu trudności w nauce. 

Redakcja: Jakie ma Pani jeszcze inne obowiązki? 

Magdalena Puczyńska: Poza działalnością opiekuńczo-wychowawczą mam jeszcze wiele 

innych zadań, które realizuję. Jest to między innymi współpraca z instytucjami wspierającymi 

szkołę tj.: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

sądem, policją, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, innymi szkołami. Ponadto realizuję 

programy profilaktyczne, uczestniczę w organizacji zajęć dodatkowych dla uczniów naszej 

szkoły, czuwam nad właściwą realizacją obowiązku szkolnego. Czasem również prowadzę 

działania na rzecz zorganizowania pomocy materialnej dla uczniów i ich rodzin. 

Redakcja: Co chciałaby Pani przekazać uczniom i nauczycielom naszej szkoły? 

Magdalena Puczyńska: Chciałabym, abyście 

starali się myśleć pozytywnie i zawsze 

pamiętali, że z każdej sytuacji jest jakieś 

wyjście, abyście się nie poddawali i podążali 

za swoimi marzeniami. A nauczycielom życzę 

cierpliwości, wyrozumiałości i pogody ducha. 

Redakcja: Dziękujemy! 

 

 



 

 

Na wesoło 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

W szkole pani poprosiła, aby uczniowie 

narysowali swoich rodziców. Po chwili 

podchodzi do małej Karolinki i pyta: 

- Dlaczego twój tata ma niebieskie 

włosy? 

- Bo nie mam łysej kredki proszę pani. 
Ojciec pyta syna: 

- Co robiliście dziś na 

matematyce? 

- Szukaliśmy wspólnego 

mianownika. 

- Coś podobnego! Kiedy ja byłem 

w szkole, też szukaliśmy 

wspólnego mianownika! Że też 

nikt go do tej pory nie znalazł... 

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe... 

- Otwórzcie zeszyty. Jagoda, kiedy ty 

odrabiasz lekcje? 

- Po obiedzie proszę pana. 

- To czemu tej pracy domowej nie 

odrobiłaś? 

- Bo do tej pory byłam na diecie. 



 

 

 

 

  


