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W październiku  2016r. odbył się szkolny konkurs plastyczny  pt. „Moje 
ulubione zwierzątko”. Adresatami byli uczniowie klas  1-3, organizatorem 
p.Izabela Borkowska. Dzieci mogły wykonać pracę w dowolnym formacie, 
dowolną techniką.  Jury w składzie: p. dyr. Barbara Cybula oraz p. Ela 
Humanowska wyłoniły laureatów: 

1 m-ce: Wojtek Renusz kl.3 i Julia Lessnau kl.2b 

2  m-ce: Karolina Hintzke kl.2b 

3 m-ce: Gracjan Zielke kl.3 

Wyróżnienia: Julia Oppor kl.3, Kinga Karsznia kl.2b, Sabina Zielke kl.3 

26-go października laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody 
rzeczowe, pozostali uczestnicy konkursu słodkie „co nieco”. Gratulujemy! 



  

 

 



 

RELACJA  

Z JESIENNYCH MISTRZOSTW  ZIEMI  PUCKIEJ 

W  BIEGACH  PRZEŁAJOWYCH 

 

Dzieci z naszej szkoły wzięły udział w zawodach lekkoatletycznych rangi powiatowej dla Młodzieży Szkół 
Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych. 

Sportowa impreza dla ok. 680 uczniów z 31 szkół powiatu puckiego odbyła się 10 października 2016 roku w 
okolicach stadionu w Pucku. Wszyscy nasi uczniowie do pokonania mieli dystans ok. 900 metrów w chłodnej 
aurze i lekko siąpiącym deszczu.  

Nasza reprezentacja liczyła osiem osób, z czego najlepszymi wynikami w swojej kategorii dziewcząt rocznika 
2006 mogą poszczycić się Marta Wysocka czwarte miejsce oraz Wiktoria Klawikowska siedemnaste miejsce 
na 55 startujących. Skład naszej reprezentacji uzupełniają: 

- Bartosz Radtke, 

- Mieszko Setzke, 

- Mateusz Dettlaff,  

- Karolina Wierzbicka, 

- Oliwia Stromska, 

- Szymon Klawikowski. 

Wśród naszych absolwentów, którzy jeszcze niedawno byli uczniami Szkoły Podstawowej w Mieroszynie, a 
obecnie uczęszczają do Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych najlepiej spisali się: 

- Małgorzata Dampc – pierwsze miejsce – II klasy ponadgimnazjalne 

- Mikołaj Kąkol – trzecie miejsce – II klasy gimnazjalne 

- Radosław Maciejewski – piąte miejsce - II klasy gimnazjalne 

- Gabriela Adrian – siódme miejsce - II klasy gimnazjalne 

Naszym uczniom dziękujemy za zaangażowanie i wysiłek jaki musieli włożyć w przygotowania i występ na 
zawodach, a naszym absolwentom gratulujemy wyników oraz doceniamy pro sportową postawą i wybór 
aktywności fizycznej jako sposobu na życie.  

Nauczyciel w-f 
Dawid Pomorski  



 

Dzień Papieski 

„Bądźcie świadkami MIŁOSIERDZIA”.  

„Miłosierny człowiek jest jak piękny kwiat: 

czyni radosnym i szczęśliwym każdego, 

z kim się spotyka”. 

W  niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w całej Polsce 
obchodzono  Dzień Papieski. Hasło tegorocznego XVI Dnia Papieskiego brzmiało:                
„Jan Paweł II – bądźcie świadkami miłosierdzia”. Z tej okazji 13 października 2016 roku 
uczniowie klasy V i VI przygotowali  widowisko, podczas którego wspominaliśmy 
niezwykłego spośród Polaków oraz jego nauczanie „Trzeba tę iskrę Bożej miłości rozniecać - 
mówił Jan Paweł II - trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia." Uczniowie ukazali 
również powołanie celnika Mateusza oraz przypowieść o miłosiernym Samarytaninie.                                             
Na koniec wspólnota szkoły zaśpiewała ulubioną pieśń Papieża – „Barkę” oraz nastąpiło 
rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Jestem miłosierny, gdy pomagam”.  

Oto wyniki konkursu 

I miejsce Anna Kempa                                               

II miejsce ex aequo   Karolina Hintzke oraz Wiktoria Stencel 

III miejsce Martyna Mudlaff 

 

 

 



KOCHAM CIĘ POLSKO 
 

W naszej szkole został przeprowadzony 
konkurs wiedzy z okazji Święta Niepodległości pod hasłem „KOCHAM CIĘ POLSKO”.  
 
Dwadzieścia dwoje chętnych uczniów z klas piątej i szóstej wzięło udział w eliminacjach. 
Jedenaścioro zakwalifikowało się do głównego finału, który odbył się 15 listopada 2016 roku.  
 
Uczniowie zmierzyli się z rozwiązaniem pięciu zadań stworzonych na podstawie wcześniej 
przygotowanych przez nauczyciela materiałów. Konkurs odbywał się w sali komputerowej. 
To tam uczniowie rozwiązywali specjalne aplikacje.  
 
Po podliczeniu punktów okazało się, że najlepszym został Kamil Szymański, który uzyskał 
wynik 40 na 41 możliwych punktów. Drugie miejsce z wynikiem 35 punktów zajął Sebastian 
Labuda. Dwoje uczniów: Wiktoria Oberzig oraz Adam Koncewicz ex aequo zajęli trzecie 
miejsce uzyskując wynik 34 punktów. Zwycięzcy otrzymali drobne nagrody rzeczowe. 
 
Dodatkową nagrodą dla zwycięzców oraz pozostałych uczniów, którzy zakwalifikowali się do 
ścisłego finału były zindywidualizowane bony upominkowe uprawniające do jednorazowego 
wykorzystania na lekcji historii: 

 
Kamil Szymański – ocena celująca; 
Sebastian Labuda – ocena bardzo dobra z plusem; 
Wiktoria Oberzig – ocena bardzo dobra; 
Adam Koncewicz – ocena bardzo dobra; 
Marcin Klebba – ocena bardzo dobra; 
Tamara Janusz – dwa plusy; 
Oliwia Stromska – dwa plusy; 
Kacper Białk – dwa plusy; 
Karolina Wierzbicka – dwa plusy; 
Gabriela Niewiadomska – jeden plus; 



Agata Krzyżon – jeden plus. 
 
A może ty spróbujesz rozwiązać zadania konkursowe lub twoi rodzice chcieliby sprawdzić 
swoją wiedzę historyczną? Kliknij w poniższy link i sam się przekonaj czy zadania 
konkursowe były łatwe czy trudne :)  
 
http://learningapps.org/display?v=pq1kmuzd516 
 
Wszystkim bardzo dziękuję za wzięcie udziału w konkursie, a zwycięzcom życzę dalszych 
sukcesów w nauce :) 

 
 

Aleksandra Jarmulewska 



Konkurs plastyczny 

 

 
W grudniu 2016r. odbył się  szkolny konkurs plastyczny pt. "Portret św. Mikołaja", którego 
organizatorkami były p. Ewa Wujke i p. Klaudia Abraham. Konkurs przeprowadzono w dwóch 
kategoriach wiekowych - kl. 0-II i III- VI.  Do konkursu zgłoszono ponad 50 prac z których jury w 
składzie: p.dyr. Barbara Cybula, p. Joanna Ceynowa oraz p. Urszula Styn wyłoniło laureatów: 

kl. 0- II        kl. III-VI 

I m-ce:  Dawid Wójcik kl. II a                I m-ce: Tomasz Konkel kl. VI 

II m-ce: Jagna Dzierżyńska kl. I                II m-ce: Natalia Miotk kl. VI 

III m-ce: Agata Labuda kl. II b                III m-ce: Gabriela Niewiadomska kl.V 

WYRÓŻNIENIA 

 Dawid Leśniak kl. II a    - Adrian Kuchnowski kl. III 

 Maria Renusz kl. I   - Michał Szefka kl. III 

 Mateusz Jeka kl. II a   - Wojtek Renusz kl. III 

 Aleksander Labuda kl. II b               - Agata Basińska kl. IV 

 Karol Konkel kl. II b   - Natalia Dzik kl. VI 

 Helena Motyl kl. II a   - Dobrawa Otrompka kl. III 

Wszyscy zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy konkursu 
otrzymali pamiątkowy dyplom  za udział w konkursie. 

Gratulujemy ! ! ! 



 

 

 



Dziewczyny z naszej szkoły brązowymi 
medalistkami XVIII Powiatowych Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej w Halowej Piłce Nożnej 

W hali Szkoły Podstawowej w Leśniewie 12 grudnia 2016 roku odbyły się zawody rangi 
powiatowej w piłkę nożną dziewcząt. Nasze uczennice po intensywnych przygotowaniach spotkała zasłużona 
nagroda. Zdobyły brązowe medale o które walczyły jak lwice, zwyciężając w meczu o III miejsce ze Szkołą 
Podstawową z Krokowej po serii rzutów karnych. Przed nimi uplasowały się tylko drużyny, które w szkole 
dysponują dużo większą liczbą uzdolnionych dziewczyn i na codzień ćwiczą na hali sportowej z bramkami.   

Skład medalistek Powiatowych Igrzysk w halowej piłce nożnej 
dziewcząt: 

- Julia Stromska - kapitan 

- Natalia Miotk - bramkarz 

- Karolina Wierzbicka, 

- Marta Wysocka, 

- Oliwia Stromska, 

- Agata Krzyżon, 

- Wiktoria Oberzig, 

- Natalia Dzik, 

- Weronika Lamczyk 

- Agata Basińska 

 



Wyróżnienie za ciekawą technikę pracy 
w konkursie językowym  

„If animals could speak – Safari”,  

na szczeblu wojewódzkim  

dla uczennicy: 

JAGNY DZIERŻYŃSKIEJ  z klasy I 

 
 

 



MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ARTYSTYCZNY  

„Kalendarz adwentowy” 

W grudniu 2016 roku odbył się międzyszkolny  konkurs  artystyczny dla 
dzieci uczęszczających do świetlic szkolnych. Organizatorem była świetlica  

szkolna Szkoły Podstawowej im. A.Abrahama w Połczynie. I miejsce w 
kategorii klas 1-3 zajęła uczennica naszej szkoły – Jagna Dzierżyńska z klasy 

pierwszej. Gratulujemy!!! 

 

 



XV Puckie Spotkania Kolędnicze – III 
miejsce 

 

5 stycznia 2017 roku nasza szkolna grupa teatralna zdobyła III miejsce na XV Puckich Spotkaniach 
Kolędniczych w Żelistrzewie. Bardzo nas to cieszy i dopinguje do dalszej pracy . Na przeglądzie 
zaprezentowaliśmy jasełka pt. „ Światłość nad Betlejem”. Wielkie brawa dla młodych aktorów oraz dla 
Pani Joanny Ceynowy – która przygotowała te Jasełka. 

 

 

 



 
PRZEGLĄD RECYTATORSKI 

KLASY 1-3 

W lutym 2017  roku odbył się przegląd recytatorski dla 
uczniów klas 1-3.  

20 lutego jury w składzie: p.Mirosława  Licau, p. Joanna   
Motucka, p. Ewa Wujke i p. Izabela Borkowska przyznało ex.2 

miejsce  dla Kingi Karszni z kl.2b i Heleny Motyl z kl.2a. 1 
miejsce  i prawo do reprezentowania szkoły na etapie 

gminnym otrzymały  ex. Karolina Hintzke z kl.2b i Wiktoria  
Stencel z kl. 2a. Dziewczynki otrzymały  pamiątkowe dyplomy 

i drobne upominki. Gratulujemy! 

 


